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สวทช. เพ่ือสังคม



ไทม์ไลน์

สวทช.ได้ทําโครงการจํานวนมากที่เข้าถึงคนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศผ่านทาง สท. 
(สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร) มากกว่า 200 ชุมชน ในที่นี้ขอ 
ยกตัวอย่างรวม 30 ชุมชน ดังต่อไปนี้ 

1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง

ที่ตั้ง: บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
 บานหนองมัง เปนหนึ่งในพื้นที่ดำเนินการที่สวทช.นำความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
สงเสริมชุมชนมานานกวา 10 ป เกิดการนำไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับ
คุณภาพชีวิตการทำเกษตรอินทรียใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนรูและศึกษาดูงานการผลิต   
ผักอินทรียในโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการแบบครบวงจร 
ซึ่งเปนการเผยแพรงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. ที่นำไปใชประโยชนไดจริง และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางเครือขายเกษตรกร หนวยงานภาครัฐ และเอกชน

 สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียโนนกลางไดเรียนรูและเปดรับความรูและเทคโนโลยี 
ไมวาจะเปนดานปจจัยการผลิต (ดิน น้ำ ปุย) เมล็ดพันธุ การปองกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
ตลอดจนการบริหารจัดผลผลิตและการตลาด โดยนำความรูและเทคโนโลยีมาปรับประยุกตใชใหเหมาะ 
กับการใชงานจริง สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ จนพัฒนาการผลิตผักอินทรียของกลุมฯ ใหไดคุณภาพ 
ไมวาจะเปนผักตระกูลสลัด เบบี้แครรอท ผักกาดหัว มะเขือเทศสแนคสลิม ฯลฯ สรางรายไดจากการ    
จำหนายผักอินทรียในระบบโรงเรือนปละ 13 ลานบาท

 ดวยศักยภาพที่เขมแข็งและความโดดเดนในการผลิตผักอินทรียคุณภาพไดตลอดทั้งป ที่นี่จึง 
เปนแหลงศึกษาดูงานจากผูคนทั่วประเทศ ซึ่งสมาชิกกลุมฯ ตระหนักดีวาความสำเร็จที่แทจริงตองเกิด
จากการทุมเทเรียนรูและลงมือทำอยางตอเนื่อง โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนเครื่องมือเสริม 

2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจัดตัง้วสิาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคณุภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

สวทช. เพ่ือสังคม

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยที่พึ่งพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคม ีไดผลผลติทีม่คีณุภาพ และทีส่ำคญั
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมีและการทำนาทีใ่ชสารเคมี คือสาเหตปุญหาสขุภาพของชุมชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลที่ตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอนิทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลติราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกที่มี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจดัต้ังวิสาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคุณภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยท่ีพ่ึงพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคมี ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ีสำคัญ
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมแีละการทำนาทีใ่ชสารเคม ีคอืสาเหตปุญหาสขุภาพของชมุชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลท่ีตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอินทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกท่ีมี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจัดตัง้วสิาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคณุภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยที่พึ่งพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคม ีไดผลผลติทีม่คีณุภาพ และทีส่ำคญั
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมีและการทำนาทีใ่ชสารเคมี คือสาเหตปุญหาสขุภาพของชุมชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลที่ตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอนิทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลติราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกที่มี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจดัต้ังวิสาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคุณภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยท่ีพ่ึงพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคมี ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ีสำคัญ
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมแีละการทำนาทีใ่ชสารเคม ีคอืสาเหตปุญหาสขุภาพของชมุชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลท่ีตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอินทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกท่ีมี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจัดตัง้วสิาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคณุภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยที่พึ่งพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคม ีไดผลผลติทีม่คีณุภาพ และทีส่ำคญั
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมีและการทำนาทีใ่ชสารเคมี คือสาเหตปุญหาสขุภาพของชุมชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลที่ตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอนิทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลติราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกที่มี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจดัต้ังวิสาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคุณภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยท่ีพ่ึงพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคมี ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ีสำคัญ
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมแีละการทำนาทีใ่ชสารเคม ีคอืสาเหตปุญหาสขุภาพของชมุชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลท่ีตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอินทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกท่ีมี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจัดตัง้วสิาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคณุภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยที่พึ่งพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคม ีไดผลผลติทีม่คีณุภาพ และทีส่ำคญั
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมีและการทำนาทีใ่ชสารเคมี คือสาเหตปุญหาสขุภาพของชุมชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลที่ตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอนิทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลติราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกที่มี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจดัต้ังวิสาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคุณภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยท่ีพ่ึงพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคมี ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ีสำคัญ
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมแีละการทำนาทีใ่ชสารเคม ีคอืสาเหตปุญหาสขุภาพของชมุชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลท่ีตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอินทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกท่ีมี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจัดตัง้วสิาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคณุภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 
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8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยที่พึ่งพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคม ีไดผลผลติทีม่คีณุภาพ และทีส่ำคญั
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมีและการทำนาทีใ่ชสารเคมี คือสาเหตปุญหาสขุภาพของชุมชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลที่ตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอนิทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลติราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกที่มี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจดัต้ังวิสาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคุณภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยท่ีพ่ึงพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคมี ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ีสำคัญ
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมแีละการทำนาทีใ่ชสารเคม ีคอืสาเหตปุญหาสขุภาพของชมุชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลท่ีตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอินทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกท่ีมี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจัดตัง้วสิาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคณุภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยที่พึ่งพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคม ีไดผลผลติทีม่คีณุภาพ และทีส่ำคญั
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมีและการทำนาทีใ่ชสารเคมี คือสาเหตปุญหาสขุภาพของชุมชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลที่ตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอนิทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลติราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกที่มี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจดัต้ังวิสาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคุณภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยท่ีพ่ึงพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคมี ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ีสำคัญ
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมแีละการทำนาทีใ่ชสารเคม ีคอืสาเหตปุญหาสขุภาพของชมุชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลท่ีตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอินทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกท่ีมี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจัดตัง้วสิาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคณุภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยที่พึ่งพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคม ีไดผลผลติทีม่คีณุภาพ และทีส่ำคญั
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมีและการทำนาทีใ่ชสารเคมี คือสาเหตปุญหาสขุภาพของชุมชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลที่ตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอนิทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลติราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกที่มี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจดัต้ังวิสาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคุณภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยท่ีพ่ึงพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคมี ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ีสำคัญ
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมแีละการทำนาทีใ่ชสารเคม ีคอืสาเหตปุญหาสขุภาพของชมุชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลท่ีตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอินทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกท่ีมี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจัดตัง้วสิาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคณุภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยที่พึ่งพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคม ีไดผลผลติทีม่คีณุภาพ และทีส่ำคญั
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมีและการทำนาทีใ่ชสารเคมี คือสาเหตปุญหาสขุภาพของชุมชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลที่ตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอนิทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลติราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกที่มี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจดัต้ังวิสาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคุณภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยท่ีพ่ึงพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคมี ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ีสำคัญ
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมแีละการทำนาทีใ่ชสารเคม ีคอืสาเหตปุญหาสขุภาพของชมุชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลท่ีตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอินทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกท่ีมี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจัดตัง้วสิาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคณุภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยที่พึ่งพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคม ีไดผลผลติทีม่คีณุภาพ และทีส่ำคญั
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมีและการทำนาทีใ่ชสารเคมี คือสาเหตปุญหาสขุภาพของชุมชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลที่ตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอนิทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลติราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกที่มี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจดัต้ังวิสาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคุณภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยท่ีพ่ึงพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคมี ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ีสำคัญ
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมแีละการทำนาทีใ่ชสารเคม ีคอืสาเหตปุญหาสขุภาพของชมุชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลท่ีตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอินทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกท่ีมี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจัดตัง้วสิาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคณุภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยที่พึ่งพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคม ีไดผลผลติทีม่คีณุภาพ และทีส่ำคญั
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมีและการทำนาทีใ่ชสารเคมี คือสาเหตปุญหาสขุภาพของชุมชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลที่ตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอนิทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลติราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกที่มี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจดัต้ังวิสาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคุณภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยท่ีพ่ึงพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคมี ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ีสำคัญ
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมแีละการทำนาทีใ่ชสารเคม ีคอืสาเหตปุญหาสขุภาพของชมุชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลท่ีตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอินทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกท่ีมี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจัดตัง้วสิาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคณุภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยที่พึ่งพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคม ีไดผลผลติทีม่คีณุภาพ และทีส่ำคญั
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมีและการทำนาทีใ่ชสารเคมี คือสาเหตปุญหาสขุภาพของชุมชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลที่ตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอนิทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลติราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกที่มี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่ตั้ง: บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
 บานบอเหมืองนอยและบานหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนพื้นที่ 
หางไกลติดชายแดนไทย-ลาว สวทช. ไดรับการประสานงานจากกองทัพภาคที่ 2 เขาไปดำเนินงาน
รวมกับเครือขายพันธมิตร  สนับสนุนใหชุมชนนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสรางอาชีพเสริม สวทช. ไดสนับสนุนใหชุมชน 
รวมกลุมจดัต้ังวิสาหกจิชมุชนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร และไดถายทอดเทคโนโลยโีรงเรอืนพลาสตกิ
เพือ่การผลติพชืผักคณุภาพ การผลติสตรอวเบอรรี ่มะเขอืเทศคุณภาพด ีตลอดจนการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร ไดแก สตรอวเบอรรี แมคาเดเมียเกิดการสรางงานและอาชีพใหม เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชน   
ปละประมาณ 7 ลานบาท ลดการอพยพออกไปทำงานนออกพื้นที่ และเยาวชนกลับมาสรางงานในพื้นที่ 
มากขึ้น 

8. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์
ที่ตั้ง: ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 น้ำและสภาพอากาศ เปนปจจัยสำคัญของการปลูกทุเรียน แหลงน้ำตองดี ปริมาณน้ำตองมาก
พอเกษตรกรสวนทุเรียนรูวาตองใหน้ำในชวงเวลาใด ในปริมาณเทาไรจากประสบการณและความรูสึก 

 สท. ถายทอดเทคโนโลยีการใหน้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปดใหสมาชิกกลุมปรับปรุงคุณภาพ

ทุเรียนวังจันทร โดยระบบมเีซนเซอรตรวจวัดคาความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความเขมแสง 
และอุณหภูมิ ชวยใหเกษตรกร รับรูคาตัวเลขที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะ   
การใหน้ำตามความตองการของตนทุเรียนในชวงเจริญเติบโต ชวงติดดอกและชวงติดผล ซึ่งชวยใหชาวสวน
ลดปญหาการใหน้ำที่มากเกินไป ลดการรวงของผลทุเรียนจากการขาดน้ำและลดตนทุนแรงงาน

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน
ที่ตั้ง: ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 วิถีการทำสวนลำไยท่ีพ่ึงพาการใชสารเคมีทำใหสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบเรื่องสุขภาพ         
ผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย ผูนำกลุมใชเวลากวา 2 ป ลงมือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรในพื้นที่  
7 ไรของตนเองใหเปนเกษตรผสมผสาน จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานปาลาน” ที่มีทั้ง      
แปลงผักอินทรีย โรงเลี้ยงไก บอปลา และไมผลหลากชนิด และทำใหสมาชิกในชุมชนที่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เริ่มมองเห็นความสำคัญและลดการใชสารเคมี

 นอกจากนีย้งัไดศกึษาหาความรูและเขาอบรมเรยีนรูการใชเทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยการลดการใช  
สารเคมีนี้ใหได จนไดมารูจัก "จุลินทรียเพื่อการเกษตร" ซึ่ง สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช 
ประโยชนจากจุลินทรียในดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรให ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

 ผลลัพธจากการเรียนรูและใชจุลินทรียกลุมควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กลุมเรงการยอย  
สลายวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ตอบโจทยความตองการลดใชสารเคมี ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ีสำคัญ
ไดสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

 

10. “สุนิสาฟาร์ม” (กลุ่มเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน)
ที่ตั้ง: ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 สวทช. สนับสนุน ดร.ขรรคชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวตนทุนต่ำจากเศษวัสดุเหลืองทิ้งทางการเกษตร ปจจุบันผลงาน
วิจัยดังกลาวไดถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน โดยผลิตหัวเชื้อจุลินทรียหมักอาหารสัตวสำหรับหมัก
วัตถุดิบประเภทแปงและประเภทเยื่อใย

 โดยทั่วไปการเลี้ยงวัวขุนไขมันแทรกที่ใชอาหารสำเร็จรูปมีตนทุน 80-90 บาทตอตัวตอวัน ขณะ 
ที่ “สุนิสาฟารม” มีตนทุนอยูที่ 45-50 บาทตอตัวตอวัน จากการใชวัสดุการเกษตรตามฤดูกาล และเกิด 
การสงตอความรูและประสบการณการเลีย้งโคขนุโดยใชอาหารหมักจากวสัดกุารเกษตรทีห่าไดในพืน้ทีเ่ปน      
ตัวเสริมใหแกเพื่อนสมาชิก “กลุมเลี้ยงโครวมพลคนดอยโตน” และเกษตรกรผูเลี้ยงวัวในจังหวัดพะเยา 
ลำปาง สระแกว หรือแมแตประเทศเพื่อนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด
ที่ตั้ง: ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ในภาวะวิกฤตราคาน้ำยางตกต่ำ สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด มุงมั่นแกปญหาราคา  
น้ำยาง ดวยวิสัยทัศนที่ยาวไกล จนเกิดเปนธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราในระดับชุมชนแหงแรกที่สามารถ    
ผลิตหมอนยางไดเองทุกกระบวนการ ตั้งแตการรับน้ำยางสดจากสมาชิกไปจนถึงการผลิตเพื่อจำหนาย              
พึ่งพาตัวเองและแกไขปญหาราคาน้ำยางได

 สวทช. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมสนับสนุนองคความรู     
การผลิตน้ำยางขนใหสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs       
สามารถยกระดับผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพึ่งพาตัวเองอยางยั่งยืน โดย 
ถายทอดองคความรูในเรื่องกระบวนการใชและการแกปญหาของเครื่องปนน้ำยาง และถายทอดเทคโนโลยี 
การรักษาคุณภาพน้ำยางใหสมาชิกในกลุม ชวยสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ำยางขนสูตร 
ParaFIT และจากการจำหนาย Zinc Rubber Mask SaBai หนากากยางพาราธรรมชาติ 100 เปอรเซนต 
ประมาณ 5.2 ลานบาท

 ปจจุบันสินคาทุกชิ้นภายใตตราสินคา Talung Latex ของสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จำกัด 
ลวนมาจากน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณฯ มียอดจำหนายกวา 1 ลานบาทตอเดือน นอกจากรายไดจาก   
การจำหนายผานชองทางตางๆ ทั้งหนารานที่ปมน้ำมัน ออนไลนและงานแสดงสินคาแลว ยังรับผลิต        
หมอนยางพาราใหลูกคาที่ตองการสงออกตางประเทศดวย

16. สหกรณ์ผลิตผักนํ้าดุกใต้ (ลุงเซ่ง)
ที่ตั้ง: อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต      
สินคาการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

 เซง ผลจันทร หรือลุงเซง เริ่มตนอาชีพเกษตรกรในวัย 62 ป พรอมๆ กับการเกิดขึ้นของ 
“สหกรณผลิตผักน้ำดุกใต” ซึ่งเปนแหลงรับผลผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่สงใหท็อปส ซูเปอร
มารเก็ต 

 ลุงเซงและสมาชิกสหกรณฯ เขารวมเรียนรูการผลิตผักสดและผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียคุณภาพ 
ดีไวใชเอง ซึ่ง สท. ไดสนับสนุนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหเกษตรกรในเครือขาย ลุงเซงไดนำ    
ความรูและคำแนะนำไปปรับใชผลิตผักสดบนพื้นที่ 200 ตารางวา ปลูกพืชหลากชนิดเพื่อประกันความ 
เสี่ยงเรื่องราคาและปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตปุยอินทรีย น้ำหมัก รวมถึงใชวิธีเพาะ
กลาแทนการหวาน ชวยลดตนทุนการใชเมล็ดพันธุไดกวาครึ่ง

 คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญทั้งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุมะเขือเทศอยางถูกตอง เทคนิคการตัดผักตั้งโอ
เพื่อใหเก็บผลผลิตไดหลายรอบ หรือการทดลองปลูกพืชอื่นเพิ่มเติม แมดูเปนเรื่องวิชาการแตสำหรับ
ลุงเซง เขาพรอมเรียนรูและลงมือทำบนพื้นที่เล็กๆ อยางมีประสิทธิภาพ

17. กลุ่มปิ๊ กมาดี
ที่ตั้ง: ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
 ชื่อกลุม “ปกมาดี” สื่อความถึงผูพิการ ผูสูงวัยและผูดอยโอกาสกลับมามีสุขภาพกาย-ใจที่ดี 
สรางงานสรางอาชีพใหตัวเองได ซึ่งกิจกรรมตัดเย็บหรือ “ปกมาอุน” เปนหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัว
ผูสูงอายุที่ถนัดหรือสนใจการตัดเย็บ โดยเริ่มตนจากเย็บผาหมนวมใหสมาชิกในกลุม กอนขยับขยายผลิต    
ผาหมนวมและสินคาจากเศษผาเพื่อจำหนาย ซึ่งกลายเปนโจทยตั้งตนที่กลุมฯ ไดเขารวมโครงการกับ สท. 
เพื่อยกระดับดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 สมาชิกกลุมฯ ไดรับแนวคิดและยกระดับผลิตภัณฑ จากผานวมเปนเสื้อที่ตัดเย็บไดมาตรฐาน       
มีลวดลายเอกลักษณบงบอกความเปน "ปกมาดี" นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลคาผาฝายดวยนาโนเทคโนโลยี     
เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย ปองกันรังสียูวีและเพิ่มความนุม ซึ่งเสื้อผาฝายที่สกรีนลวดลายปกมาดี   
จำหนายราคาตัวละ 790 บาท จากเดิมที่ขายเสื้อตัดเย็บทั่วไปตัวละ 350 บาท

18. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิมตําบลหินตก
ที่ตั้ง: ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมตำบลหินตก เกิดจากการรวมกลุมแมบานที่ตองการหารายได   
เสริม เพื่อจุนเจือครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำหนักในชวงป พ.ศ. 2558

 กลุมฯ ไดเขารวมอบรมทำผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ไดเรียนรูวิธีการทำผามัดยอม การสกัด
สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เอนไซม ENZease (เอนอีซ) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกำจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายไวใน
ขั้นตอนเดียว ทำใหประหยัดเวลา ลตตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

      กลุมฯ ไดนำความรูการสกัดสีธรรมชาติไปใชกับพืชในพื้นที่ เชน เปลือกมังคุดใหสีแดงน้ำตาล
ออน เปลือกเงาะใหสีแดงเขม เปลือกทุเรียนใหสีเขียวขี้มา สีที่ไดนำไปผลิตผามัดยอมแทนการใช
สีเคมี จากนั้นนำมาแปรรูปเปนเสื้อผาสำเร็จรูป จำหนายในราคาที่สูงขึ้น สรางรายไดประมาณ 
354,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้การใชสียอมผาธรรมชาติยังสงผลดีตอสุขภาพสมาชิกและ        
สิ่งแวดลอม 

19. วิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย
ที่ตั้ง: ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 วิรัตน โปรงจิต ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนผักสดและผลไมแปรรูปบานหนองทราย หนึ่งใน 
เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของการใชโรงเรือนปลูกพืช ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกวา 3 ไร เขาสรางโรงเรือนปลูก
พืช 5 หลัง โดยเปน “โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพขนาด 6x24x4.8 เมตร” ของ สวทช.
ถึง 4 หลัง ซึ่งเขาตั้งใจใชโรงเรือน สวทช. เปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชในระบบโรงเรือน หลังจากพบวา      
พืชผักที่ปลูกในโรงเรือนไดคุณภาพดี สวยงาม ลดระยะเวลาปลูก และที่สำคัญปลูกผักไดไมนอยกวา            
8 รอบตอป สรางรายไดจากการปลูกผักตอเดือน 30,000-40,000 บาทตอเดือน จากเดิมที่ไดไมถึง     
20,000 บาทตอเดือน 

 เมื่อปลูกผักไดตลอดทั้งปและไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จากเดิมที่กลุมฯ มีสมาชิกปลูกผักเพียง 7 คน 
กลับไดสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 24 คน และมีรายไดเฉลี่ยคนละ 10,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่งวิรัตนได   
ขยายผลการใชโรงเรือนปลูกพืชใหสมาชิกดวย นอกจากนี้เขายังรับจางสรางโรงเรือนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นอีกดวย เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง

 สท.  ถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ พรอมทั้งการบริหารจัดการ
ผลิตผักคุณภาพแบบครบวงจร สรางรายไดใหกลุมฯ ปละ 400,000 บาท

28. กลุ่มผ้าทอบ้านปวงคํา
ที่ตั้ง: ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 “ผาจกโหลงลี้” ผาทอโบราณลายจกของชุมชนโหลงลี้ที่สืบเชื้อสายไทยญวน ดวยเทคนิคการขึ้น 
ลายแบบ “จก” และ “ยกผสมจก” สรางลวดลายและสีสันที่เปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น เปนมรดกทาง          
วัฒนธรรมที่ชาวลำพูนภาคภูมิใจ โดยมีกลุมทอผาบานปวงคำรับหนาที่สืบสานสูคนรุนหลังผานผลิตภัณฑ 
ตางๆ 

 สท. รวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมภายใต “โครงการสงเสริมและพัฒนา
หัตถนวัตกรรมสรางสรรค เตรียมความพรอมสูสากล” ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
โดยประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งทอพื้นบาน ยกระดับองคความรูของผูประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นใหสามารถแขงขันในตลาดไดมากยิ่งขึ้น

 กลุมฯ ไดเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การลดคาใชจายในกระบวนการ 
ผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนพัฒนาเปนแบรนดสินคา “โหลงลี้ (LONGLI)” ที่ใชลายจก  
เปนโลโก และตอยอดนำมาตกแตงในผลิตภัณฑแฟชั่นตางๆ จำหนายในราคาที่จับตองได ทำใหกลุมฯ 
มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น สามารถสรางรายไดปละประมาณ 1.5 ลานบาท

29. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ที่ตั้ง: ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 เปลือกมะพราวและกะลามะพราว เปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว แมจะนำ 
ไปขายใหเกษตรกรเพื่อใชปลูกตนไม แตยังมีเหลือทิ้งอีกมาก กลุมวิสาหกิจเกษตรสวนนอกจึงเกิดแนวคิด 
ทำผามัดยอมจากเปลือกมะพราวและกะลามะพราว โดยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ใน
เรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑมัดยอมจากเปลือกมะพราวและจากพืชในทองถิ่น” และ “การสกัดน้ำ
สีเขมขน เตรียมผสมสีธรรมชาติกับแปงพิมพและการพิมพสกรีนสีธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น” ตั้งแต
กระบวนการเตรียมเสนใย ผาผืน การทำความสะอาดผาดวยเอนไซมเอนอีซ (ENZease) เทคนิคและ
กระบวนการสกัดสี การยอมสีจากเปลือกมะพราว ใบลิ้นจี่และพืชในทองถิ่น การออกแบบลายมัดยอม  การ
พิมพสกรีนสีธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยนาโนเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑสิ่งทอจากผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมฯ มีหลากหลาย ทั้งผาผืน เสื้อ ผาพันคอ ฯลฯ 
จำหนายตั้งแตราคา 250-650 บาท และจำหนายไดสูงถึงเดือนละ 30,000–60,000 บาท นอกจากนี้   
กลุมฯ ยังเปนศูนยการเรียนรูดาน “การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว” และ “การทำผามัดยอมจาก
สีธรรมชาติ” ที่เปดใหผูสนใจไดเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  

 สวทช. ไดทำความรวมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตกิจกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเปน “เมืองแหงความสุข” (City of Happiness) ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชขยะพลาสติกและโฟมในจังหวัด เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม

5. สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ
ที่ตั้ง: ต.สระกวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 สหกรณรักษศรีเทพ เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผักมาตรฐาน GAP มีพื้นที่ปลูกผัก ประมาณ  200 
ไร ผลิตพืชผักหลากชนิด อาทิ มะเขือเทศราชินี ขาวโพดขาวเหนียว  ขาวโพดหวาน พริก กระเจี๊ยบ โดย
มีโรงบรรจุผักเปนของตัวเอง และมีตลาดจำหนายหลักคือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต 

 สท. รวมกับบริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพใหกลุมเกษตรกรผูปลูกผักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  
โดยไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก อาทิ การผลิต การจัดการแปลง การเก็บเกี่ยว หรือ         
การใชโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ  ชวยยกระดับการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหได         
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังไดพัฒนาการผลิตพืชผักในระบบอินทรียและรวมตัว       
ในนาม “กลุมวิสาหกิจชุมชนศรีเทพออรแกนิก”

6. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ที่ตั้ง: บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 การบรโิภคอาหารปนเปอนสารเคมแีละการทำนาทีใ่ชสารเคม ีคอืสาเหตปุญหาสขุภาพของชมุชน
ที่เปนจุดเปลี่ยนสูการทำ “เกษตรอินทรีย” ของสมาชิกชุมชนบานดอนแคน ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอ 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ชวงแรกสมาชิกทดลองปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี พบวาผลที่ไดมากกวาการขาย 
ขาวคือสมดุลธรรมชาติที่หวนคืน ผักพื้นบานที่เคยสูญหายเริ่มกลับมา

 สท. รวมดำเนินงานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญผานการเชื่อมโยงเครือขายจากวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียโนนกลาง จ.อุบลราชธานี และทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร เติมเต็มความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการผลิตพืชผักอินทรียของกลุมฯ  

 การผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนชวยใหสมาชิกกลุมฯ สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป และเมื่อ
ผสานกับความรูการปลูกพืชที่ถูกตอง ทำใหปลูกผักได 10 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ย 15,000 บาทตอรอบตอ 
โรงเรียนหรือ 120,000 บาทตอปตอโรงเรียน

 กลุมวิสาหกิจชุมชนปนบุญพัฒนาเปน “ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียปนบุญ” จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ของสมาชกิกลุมฯ เครอืขายเกษตรกร และผูสนใจ อีกทัง้เปนแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตรแหงใหมของ   จงัหวัด
อีกดวย

26. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบัวใหญ่
ที่ตั้ง: ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
 ฟกทองพันธุพื้นเมือง “ไขเนา” เปนพืชมรดกตกทอดของจังหวัดนาน มีเนื้อสีเหลืองปนเขียว     
คลายสีของไขเนา เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตฟกทองไขเนาที่เก็บรวมรวมโดยชุมชน มีความหลาก 
หลายทั้งรูปทรง รสชาติ สี เนื้อสัมผัส และปริมาณผลผลิต สงผลตอการวางแผนการผลิต การขนสง และ 
ไมสามารถการันตีคุณภาพของฟกทองได 

 สท. รวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา บริษัท กลุม
เซ็นทรัล จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตำบลบัวใหญ ยกระดับการผลิตฟกทองพันธุไขเนา
ใหไดผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยใชเทคโนโลยีการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกและบริหารจัดการ   
แปลงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตฟกทองได 86,800 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นรอยละ 44 
จากเดิมที่ได 60,000 กิโลกรัม) สงจำหนายใหท็อปส ซูเปอรมารเก็ต บิ๊กซี ตลาดนัดอินทรีย ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท สรางรายไดใหเกษตรกรไมนอยกวา 2 ลานบาท 

 นอกจากนี้ สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการผลิตฟกทอง    
แบบครบวงจร ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการจัดการขยะใหเปนศูนย (Zero waste)           
โดยไดนำทุกสวนของฟกทองในแปลงปลูกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน น้ำมันเมล็ดฟกทอง     
ฟกทองผง เคกฟกทอง ฟกทองพรอมปรุง

27. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้ง: ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
 กลุมเกษตรกรทีล่ดพืน้ทีก่ารปลกูยางพารามาปลกูพชืผกัเพือ่เสรมิรายไดและบรโิภคในครอบครวั 
สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ เปนโรงเรือนปลูกพืชหลังคา 2 ชั้น
ขนาด 6x24x4.8 เมตร ซึ่งแตกตางจากที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช สวนผักแหงนี้จึงเปนจุดเรียนรูใหทั้ง     
สมาชิกกลุมฯ และเกษตรกรจากพื้นที่อื่น โดยเนนใหความรูการผลิตผักตั้งแตการปรุงดิน การเพาะกลา  
การดูแลและจัดการแปลง ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกตใชกับการปลูกพืชผักนอกโรงเรือนจำหนาย          
สรางรายไดเฉลี่ย 11,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน

20. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง: ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือสุขภาพบานปถวีกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลท่ีตองการพลิกวิถีการ
ทำสวนผลไมจากระบบเคมีเปนระบบอินทรีย โดยมีคุณรัฐไท พงษศักดิ์ (เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา    
พืชอินทรีย) ประธานกลุมฯ ผูมีความมุงมั่น ศรัทธาและยืนหยัดในวิถีการทำสวนไมผลอินทรีย ซึ่งสราง    
รายไดเฉลี่ย 7 แสนบาทตอป เปนตนแบบใหสมาชิกเดินตาม กลุมฯ มีตลาดโมเดิรนเทรดรองรับและมีสวน   
ทองเที่ยวที่เปดรับนักทองเที่ยวโดยตรง ผลผลิตของกลุมฯ แมดูภายนอกจะไมสวยงาม แตสิ่งที่การันตีคือ 
รสชาติและความใสใจการผลิตที่เนนความปลอดภัยทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

 สท. ไดถายทอดความรูในเรื่องการตรวจวิเคราะหบิวเวอเรีย การใชจุลินทรีย
ชวยยอยสลาย การใหความรูเรื่องแมลงตัวดี-ตัวราย การผลิตปุยหมักสูตรแมโจ 
สอดคลองกบัความสนใจของสมาชกิกลุมทีต่องการพฒันาการทำสวนไมผลอินทรยี
ใหดียิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญคือตองการเขาถึงแหลงความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากเดิมที่อาศัยเพียงภูมิปญญาชาวบานและประสบการณ

21. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลตรอกนอง
ที่ตั้ง: ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและฝกอบรมถายทอด     
องคความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ สารสกัดจากสมุนไพร 
ปุยอินทรีย สมาชิกศูนยฯ สวนใหญประกอบอาชีพทำสวนผลไม ประสบปญหาการใชสารเคมีกำจัดโรค  
และแมลงศัตรูพืชในปริมาณสูงขึ้น แตไมสามารถควบคุมศัตรูพืชได

 สท. ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตราบิวเวอเรีย โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุม จัดทำแปลงเรียนรูการใชงานชีวภัณฑในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ ทักษะ การผลิตและขยายราบิวเวอเรีย 
การสรางมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักการของ สวทช. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และ
กระบวนการใชงานอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยมีเจาหนาที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีและ สวทช. ให    
คำแนะนำและคำปรกึษาอยางตอเนือ่ง ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตราบวิเวอเรยีไดตามหลกัการของ สวทช.

 ปจจุบันศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนองเปนจุดเรียนรูและขยายผลเทคโนโลยีสูศูนย     
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ 
ตอไป
22. สถานีปูนาเมืองบัว

4. กลุ่มกําแพงเพชรโมเดล

ที่ตั้ง: ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
 กลุมกำแพงเพชรโมเดลเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังที่ไดรับการถายทอดองคความรู   
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจาก สท. และหนวยงานพันธมิตร ผานการจัด
ทำแปลงเรียนรู การสรางเกษตรกรแกนนำ และการปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในเรื่องการ  
ตรวจดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลัก 
วิชาการ และการใชระบบน้ำหยด

 เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลัง จากที่ใหเทวดาดูแลมาเปนเขาไปดูแลเองโดย  
มีความรูที่ถูกตอง สามารถเพิ่มผลผลิตที่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝนไดไมต่ำกวา 5 ตันตอป จากเดิม 3 ตันตอป  
ขณะที่ใชน้ำหยดไดผลผลิต 6-7 ตันตอป นอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ยังลดตนทุนการใชปุยอีกดวย     โดย
ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่ปลูกของกลุมฯ 1,600 ไร ไดผลผลิตประมาณ 3,267 ตัน เกิดรายได 6.53 ลานบาท 

 กลุมกำแพงเพชรโมเดล ยังเปนตนแบบเรียนรูในพื้นที่อื่น โดยเกิดการขยายผลไปยังกลุมเกษตรกร      
พื้นที่ขางเคียงในตำบลวังหามแห ตลอดจนขยายผลและสรางเครือขายในจังหวัดลำปาง กาฬสินธุ และ 
อุบลราชธานี

3. กลุ่มชุมชนบ้านดอนหวาย
ที่ตั้ง: บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 วิถีการปลูกพืชหลังนาของชุมชนบานดอนหวาย ปรับเปลี่ยนจากการปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 
สูการปลูกเปนอาชีพเสริมหลังมีขอกำหนดหามทำนาปรัง ชาวบานปลูกถั่วเขียวสงจำหนายใหศูนยเมล็ด  
พืชไรชัยนาทและพอคาคนกลางเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 สายพันธุถั่วเขียวที่ชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 จนเมื่อ    
ป พ.ศ. 2559 เมล็ดพันธุกำแพงแสนมีไมเพียงพอ ชุมชนจึงตองการถั่วเขียวสายพันธุอื่นมาปลูกเพิ่ม ซึ่ง   
เปนชวงเวลาเดียวกับที่ สวทช. ตองการสงเสริมการผลิตถั่วเขียวสายพันธุใหม KUML ที่ไดสนับสนุนทุน     
ให ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน และ รศ. ดร.ประกิจ สมทา ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทยสายพันธุดี 5 สายพันธุ (KUML1-5) โดยมีลักษณะเดน       
คือ สุกแกเร็ว ตานทานโรค ใหผลผลิตตอไรสูง 200-300 กิโลกรัมตอไร 

 หลังจากไดรูจักถั่วเขียวสายพันธุ KUML ทำใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพื่อ
ปลูกถั่วเขียวสายพันธุใหมนี้ โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุและองคความรูจาก สวทช. และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทั้งความรูดานการผลิต การจัดการเมล็ดพันธุหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และเชื่อมโยงการ
ตลาด เพื่อใหกลุมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุ KUML ไดอยางครบวงจร จนเกิดเปน 
“ศูนยผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียว KUML บานดอนหวาย” แหลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวคุณภาพ ที่ไมเพียง      
สงจำหนายทั่วประเทศ หากยังเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรอีกดวย 

 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ใหเกษตรกรบานดอนหวายสรางรายได
หมุนเวียนในชุมชนไดประมาณปละ 6 ลานบาท

7. กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ
ที่ตั้ง: อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี กลุมเกษตรกรรุนใหมที่มองเห็นความสำคัญ   ของ
เทคโนโลยีวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนผลไมได ในป พ.ศ.2561 พวกเขาเริ่มใชระบบตรวจวัด 
สภาวะแวดลอม ดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติหรือไวมาก        
(Wireless Sensor Network for Management and Remote Control: WiMaRC) เกือบสองปหลัง
นำเทคโนโลยีดังกลาวไปใชประโยชนในดานการเกษตร ชวยประเมินคาความรูความเขาใจ ความรูสึกและ
ประสบการณ ใหเปนขอมูลตัวเลข จึงชวยบริหารจัดการแปลงปลูกและทำใหการสื่อสารถูกตองตรงกัน 

 ชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรและนักวิจัยตางเรียนรูและปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่ และพัฒนาการใชงานเพื่อใหเทคโนโลยีไวมากเปนเครื่องมือที่สรางความแมนยำ  
และความเชื่อมั่นในการทำเกษตรยิ่งขึ้น

 ขอมูลจากเซนเซอรวัดคาตางๆ ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ ความ        
เขมแสง ความเร็วลมและปริมาณน้ำฝน ที่แสดงผลไดตามเวลาจริง (real–time) และการเก็บบันทึกคา 
เหลานี้ในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศชวยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสวนไดเปนอยางดี

 ขอมูลแบบ real–time ชวยใหตัดสินใจได ณ ชวงเวลานั้น สวนขอมูลยอนหลังที่บันทึกไวก็ชวย      
คาดการณเพื่อจัดการบริหารแปลงได เชน สภาพอากาศแบบไหนที่ทำใหเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูระบาด 
อยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรตองรูวาจะเอาไปประยุกตใชประโยชนอยางไร

 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝา้ยทอมือ–ผ้าฝา้ยนาโน 
    บ้านหนองเงือก
ที่ตั้ง: ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอดให
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีนาโนเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง (สะทอนน้ำ ปองกันรังสียูวี ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใหกลิ่นหอม และนุมลื่น) 
เทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ) ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และเทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่นและการเตรียมแปง
พิมพสธีรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุน และเปนมิตร
กับ           สิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑของกลุมฯ สรางรายไดประมาณปละ 1.7 ลานบาท

 นอกจากนี้กลุมฯ ยังไดรับเลือกจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหเปนหมูบาน               
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสานวิถีชีวิตและภูมิปญญาดานผาฝายทอมือเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

13. กลุ่มเกษตรกรส่งออกข้าวอินทรีย์บ้านสะลวง
ที่ตั้ง: ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 กลุมเกษตรกรสงออกขาวอินทรียบานสะลวงไมเพียงใชจุลินทรียเพื่อการเกษตรกลุมเรงการยอย
สลายเศษวัสดุทางการเกษตรและกลุมควบคุมโรคพืช-แมลงศัตรูพืชในแปลงขาวอินทรียของกลุมฯ หาก
ยังเปนพื้นที่ขยายหัวเชื้อจุลินทรียหรือธนาคารขยายเชื้อเพื่อจำหนายใหเกษตรกรผูสนใจอีกดวย

 จากการใชจลุนิทรยีกลุมควบคุมโรคพชืและแมลงศัตรพูชืในแปลงขาว พบวารวงขาวงามไมพบ
โรคพืช และผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิตขาวได 127 กระสอบ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 159 กระสอบ 
สำหรับจุลินทรียยอยสลายเศษวัสดุทางเกษตรนั้น กลุมฯ ใชชวยยอยกองปุยหมัก เรงการยอยสลาย 
ใหเร็วขึ้น และเมื่อนำปุยไปใชในแปลงปลูกยังชวยปองกันโรคพืชไดอีกดวย

14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
ที่ตั้ง: ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน
 สท. นำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ถายทอด 
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบานกอทุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย เชน การปรับ
เสนใยฝายทอมือใหมีขนาดเล็กลง ทำใหใชวัตถุดิบการผลิตตอชิ้นลดลง แตผลิตไดจำนวนมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีปนเสนดายใหมีหลายสีผสมกัน สรางเปนผลิตภัณฑผาพันคอ 3 สี ยกระดับ
ผลิตภัณฑและราคาจำหนาย และยังไดประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑผาทอยกดอกฝาย    
สีธรรมชาติ สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจำหนายในราคาสูงกวาเดิมเทาตัว ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี   
จากลูกคา

15. กลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังนํ้าเขียว
ที่ตั้ง: อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
 สท. ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย การผลิตเมล็ดพันธุแตงกวา 
ลูกผสม การเลี้ยงไสเดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตผักสดอินทรีย 
ใหแกกลุมนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว ชวยยกระดับกลุมเกษตรกรจากกลุมผูผลิตผักสด
อินทรียใหเปนกลุมผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียที่ไดคุณภาพหมาตรฐาน  เกิดการรวมกลุม
ของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุผักอินทรียและผูผลิตผักสดที่มีประสิทธิภาพ เปนตนแบบให
แก         เกษตรกร ในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเปนจุดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุและ
การเพิ่มประสิทธิภาพผักสดอินทรียที่เกษตรกรเขาถึงไดงายอีกดวย

ที่ตั้ง: บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 “ปูนา” เปนอาหารในวัฒนธรรมการกินของชุมชนภาคอีสาน แตปจจุบันปริมาณที่จับไดลดลง  
เรื่อยๆ เพราะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากการทำนาขาวเคมี เมื่อชุมชนเริ่มปรับตัวหันมาเลี้ยงปูนากัน 
มากขึ้น แตไดผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการ ป พ.ศ. 2560 สท. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุรินทรดำเนินการศึกษาสายพันธุปูนาและสูตรอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาการเลี้ยงปูนาดวยวิธี      
เลียนแบบธรรมชาติและถายทอดความรูใหแกชุมชน 

 ในป พ.ศ. 2562 สมาชิกในชุมชน 15 คน รวมกันจัดตั้ง “สถานีปูนาเมืองบัว” ณ บานเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนพี่เลี้ยง ปจจุบัน 
เกิดเปนธนาคารปูนาในชุมชน มีรายไดจากการจำหนายพอแมพันธุปูนา โดยจำหนายเปนคูราคาตัวละ    
80 บาท และปูนาตัวเต็มวัยราคาจำหนายกิโลกรัมละ 80-120 บาท หนวยงานในชุมชนสนับสนุนการขยาย
องคความรูใหแกสมาชิกในชุมชนไปแลวไมนอยกวา 100 คน และเกิดเครือขายอีก 3 ชุมชน มีการเลี้ยง 
และจำหนายปูนาเปนรายไดเสริมปละ 230,000 บาท

23. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคํา
ที่ตั้ง: ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบานรองคำ 30 คน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  
ขาวคุณภาพดี เรียนรูการทำแปลงเมล็ดพันธุขาวอินทรียตั้งแตกระบวนการเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตเพื่อจำหนายอยางถูกตองตาม พรบ.เมล็ดพันธุขาว 

 ป พ.ศ. 2562 สวทช. มอบเมล็ดพันธุขาวเหนียวธัญสิรินใหกลุมฯ เพื่อนำรองปลูกในพื้นที่ของ 
เกษตรกร 9 คน รวมพื้นที่ปลูก 9.75 ไร โดยใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เกษตรกรพึงพอใจกับการ
ปลูกขาวเหนียวพันธุธัญสิริน เพราะตนขาวแข็งแรง  ไมลมงาย มีความสม่ำเสมอ เมล็ดอวบอิ่มสมบูรณ
ที่สำคัญตานทานโรคไหมและขอบใบแหง เกษตรกรไดผลผลิตขาวเหนียวธัญสิริน 6,038 ตัน จำหนาย   
เมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนมูลคา 150,950 บาท

24. วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน
ที่ตั้ง: ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 วิสาหกิจชุมชนขาวชอขิงบานกระอานเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิมที่ยังยึดอาชีพทำนา แมไมใช   
อาชีพหลักที่สรางรายไดอยางการทำสวนยางพารา แตสมาชิกกลุมฯ บานกระอานยังคงใหความสำคัญ 
กับการผลิตเมล็ดพันธุขาวชอขิงใหไดคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการหาเอกลักษณของขาวพันธุนี้ในพื้นที่      
บานกระอาน

 สวทช.  ไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปรับปรุงบำรุงดิน จัดทำแปลง 
สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เพาะกลาแบบวางรวง ดำตนเดียว ทำใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว    ชอ
ขิงที่บริสุทธิ์ใชในชุมชน ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10

25. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อําเภอจะนะ (จะณะแบ่งสุข)
ที่ตั้ง: ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเครือขายนาอินทรียอำเภอจะนะ มุงเนนการทำนาปลอดภัย ลดการใชสาร 
เคมี โดยเชื่อมโยงความรูการบริหารจัดการและวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนพัฒนาการ  
แปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  

 "ขาวลูกปลา" เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่โดดเดนของพื้นที่ นอกจากขาวสารแลว กลุมฯ ไดนำมา 
แปรรูปเปนแปงขาวสำหรับทำขนมตางๆ อยางไรก็ดีแมเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่คุนเคยของชาวปาชิง แต   
ลักษณะเมล็ดหรือตนขาวกลับมีความหลากหลาย กลุมฯ จึงตองการคนหาขาวลูกปลาพันธุแท สวทช. จึง 
ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ซึ่งเปนตนทางของการอนุรักษพันธุ       
ขาวพื้นเมืองไปพรอมๆ กับการยกระดับการผลิตขาวใหมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดย
จัดทำแปลงสาธิตเปนตนแบบในพื้นที่ เพื่อใหไดสายพันธุขาวที่บริสุทธิ์และเพิ่มผลผลิตขาว รวมทั้งสราง 
อาชีพเสริม เชน การปลูกขาวโพด การเพาะเห็ดฟางในตะกรา สรางรายไดเฉลี่ยใหกลุมฯ 80,000 บาทตอป

30. วิสาหกิจชุมชนบ้านคําพอกโคบาล
ที่ตั้ง: ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคำพอกโคบาลเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรบานคำพอกท่ีมี 
ประสบการณการเลี้ยงโคแมพันธุมากอน แลวตอยอดการเลี้ยงเปนโคขุนสงขายสหกรณการเกษตรหนองสูง
กลุมฯ ไดเรียนรูการใชอาหาร TMR (Total Mix Ration) จากการสงเสริมของ สท. และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต "โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ดวย   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มุงเนนใหเกษตรกรใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหารสำหรับโค เพื่อลดตนทุนการผลิต

 สมาชิกกลุมฯ ไดทดลองใชอาหาร TMR กับโคขุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตดีกวาใหอาหารเม็ด 
อัตราการแทรกไขมันเนื้อดี ซึ่งกลุมฯ สามารถผลิตอาหาร TMR ไดประมาณ 75 ตันตอเดือน ตนทุนการผลิต
อยูที่ 3.50 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรพอใจกับคุณภาพอาหาร TMR และตนทุนคาอาหารลดลงอยางเห็น
ไดชัด ขณะที่น้ำหนักและไขมันของโคขุนยังไดคุณภาพถึงเกรด 3.5 ชวยลดตนทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป 
ในทองตลาดประมาณปละ 6 ลานบาท
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ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

จุลเทพ ขจรไชยกูล 
ผู้อํานวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ 

(MTEC)

วรรณพ วิเศษสงวน 
ผู้อํานวยการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

(BIOTEC)

วรรณี ฉินศิริกุล 
ผู้อํานวยการ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

(NANOTEC)

ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 
ผู้อํานวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(NECTEC)

ลดาวัลย์ กระแสร์ชล 
รองผู้อํานวยการ
สายงานบริหาร 

(OMS)

จุลเทพ ขจรไชยกูล 
รักษาการผู้อํานวยการ

ศูนย์เทคโนโลยี
พลังงานแห่งชาติ 

(ENTEC)

ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 
รองผู้อํานวยการ

สายงานพัฒนากําลังคน
ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

(HRDS)

จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 
รองผู้อํานวยการ

สายงานกลยุทธ์องค์กร 
(OSS)

พีรามิดการสั่งการ

Pyramid of Order

ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
รองผู้อํานวยการ

สายงานบริหารการวิจัย
และพัฒนา 
(RDIM)

เกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ด้านกิจการพิเศษ 

(SPAC)

วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ 
รองผู้อํานวยการ

สถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร 

(AGRITEC)

เจนกฤษณ์ คณาธารณา 
รองผู้อํานวยการ

เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EECi)

อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ศูนย์บริหารจัดการ

เทคโนโลยี 
ด้านพัฒนาส่งเสริม

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

สุวิภา วรรณสาธพ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ศูนย์บริหารจัดการ

เทคโนโลยี 
ด้านสนับสนุน

ผู้ประกอบการนวัตกรรม

ฐิตาภา สมิตินนท์ 
รองผู้อํานวยการ
ศูนย์บริหารจัดการ

เทคโนโลยี 
(TMC)

อ้อมใจ ไทรเมฆ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

สายงานพัฒนากําลังคน
ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

(HRDS)

วลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ด้านบริหารงานวิจัย

จุฑามาส อุดมสรยุทธ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สายงานบริหาร 

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

กุลประภา นาวานุเคราะห์ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

สายงานกลยุทธ์องค์กร 
ด้านประชาสัมพันธ์

และภาพลักษณ์องค์กรเฉลิมพล ตู้จินดา
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ศูนย์บริหารจัดการ

เทคโนโลยี 
ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์

พัชรียา กุลานุช 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สายงานบริหาร 

ด้านบริหารงานทั่วไป

รุ่งทิพย์ ควันเทียน  
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สายงานบริหาร
ด้านงบประมาณ

และการเงิน

วารุณี ลีละธนาวิทย ์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สายงานบริหาร 
ด้านสารสนเทศ
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