แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาส และข้อจากัด
ของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesdb.go.th)

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
่ ระเทศพ ัฒนาแล้วอย่างยง่ ั ยืน
นว ัตกรรมนาไทยสูป
(Innovation Thailand : Towards a Sustainable Developed Economy)

ั ัศน์
วิสยท

Startup
Nation

เป้าประสงค์

กรอบ
แนวคิด

เป้าหมายการพ ัฒนาทีย
่ งยื
่ั น
(SDGs)

Innovation
Thailand

เศรษฐกิจพอเพียง

1
ยุทธศาสตร์

Tech-based
Agriculture & Services

องค์การความร่วมมือ
เพือ
่ เศรษฐกิจและการพ ัฒนา
(OECD)

2
บ่มเพาะนว ัตกร
เพือ
่ อนาคต (HRD)

ASEAN Innovation

บริหารจ ัดการงานวิจ ัย
พ ัฒนาและนว ัตกรรมใน
สาขาเป้าหมาย

การลงทุนวิจ ัยและนว ัตกรรม
4% ของ GDP

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและ
ส ังคมแห่งชาติ ฉบ ับที่ 12

นโยบายร ัฐบาล

3

4
Mega Science Projects
เพือ
่ ความสามารถระยะยาว

(RDI management)

แผนงาน

1. การพ ัฒนากาล ังคน
ด้าน
วทน. สู่
อนาคต
2. การพ ัฒนา
ผูป
้ ระกอบการรุน
่ ใหม่
3. การสร้างความตระหน ัก
และแนวคิดนว ัตกรรม

4. การใช ้ วทน. รองร ับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
5. การพ ัฒนานโยบายและ
มาตรการด้านวิจ ัยและ
นว ัตกรรม
6. การวิจ ัย พ ัฒนา และ
นว ัตกรรม

บุคลากรวิจ ัยและพ ัฒนา

ั วนการลงทุนวิจ ัยและนว ัตกรรม
สดส่
ภาคเอกชนต่อภาคร ัฐ 70:30

ั
7. การพ ัฒนาศกยภาพโครงสร้
าง
ั
้ ฐานเพือ
พืน
่ เศรษฐกิจ สงคม

สิง่ แวดล้อม
้ ฐาน
8. การพ ัฒนาโครงสร้างพืน
ด้าน วทน.

Thailand 4.0

พ ัฒนาเขตนว ัตกรรม
้ ทีเ่ ป้าหมาย
ในพืน

200 คนต่อประชากร
10,000 คน

ปฏิรป
ู ระบบวิจ ัย
และนว ัตกรรม

ประชาร ัฐ

5

Technology
Megatrend

เทคโนโลยี

(Innovation

ั
เพือ
่ สงคมและเศรษฐกิ
จฐานราก
(Technology for

Zones)

Community Economy)

9. การสร้างสรรค์เมือง
เทคโนโลยี และ
นว ัตกรรม

10. การพ ัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากด้วยเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม
11. การบริหารจ ัดการ
ทร ัพยากรด้วย วทน.
12. การส่งเสริมการใช ้ วทน.
ระด ับชุมชน

2

การจัดทาแผนงาน/โครงการด้าน
วทน.สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ
2561-2564
ภายใต้การดาเนินงานตามภารกิจ
สานักส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี

Area Based

Functional Based

• โครงการศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค (ศวภ.)
แผนงาน/โครงการ
ด้าน วทน.

โครงการส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

แผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/
กลุม
่ จ ังหว ัด/ภาค

Agenda Based
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.
บทบาทภารกิจ
1. วิเ คราะห์ แ ละประเมิ นเทคโนโลยี โดยการคั ด เลื อ ก จั ด ล าดั บ และ
ประเมิ น ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ต ามความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมาย จัดทาฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อจัดทาแผนส่งเสริมพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ระดับพื้นฐานลู่เชิงพาณิชย์
4. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รด้ า นการส่ ง เสริ ม และถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ
5. ผลักดันสนับ สนุนการดาเนินงานของหน่ว ยงานในสั ง กัด กระทรวง
ประจาภูมิภาค จังหวัด ชุมชน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สานักส่งเสริม
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

11 โครงการ
งบประมาณ 241.0432 ล้านบาท
(ปี 62)

Tools

กิจกรรมสร้างความตระหนักด้าน วทน. : งาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
(TechnoMart)
Website :
http://www.ttc.most.go.th
Call Center : 1313

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค (ศวภ.)
• ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค เริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. 2555 ตาม มติ
ครม. รับผิดชอบพื้ นที่ 51 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค
• ดาเนินงานในพื้ นที่ (Area Based) ผ่านกลไก
ระดับกระทรวง ของ 2 กระทรวง
MOU
“การพ ัฒนาจ ังหว ัดด้วย วทน.”
19 มีนาคม 2558

1.

2.
3.
4.

บทบาทภารกิจ

PCSO

วท.

มท.

ผลักดันนโยบายและแผนงานด้ าน วทน. ไปสู่ ส่วนภูมิภาค และจัดทา
แผนการพัฒนาจังหวัดด้ วย วทน. ร่ วมกับ ผู้บริหารวิทยาศาสตร์ จังหวัด
ระดับสู ง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์ การบริหารส่ วนท้ องถิ่น และ
ภาคเอกชน
เป็ นศูนย์ กลางประสานงานกับชุมชน พื้นที่ หน่ วยงานในสั งกัด และ
เครื อข่ าย
เป็ นผู้แทน วท. ในคณะกรรมการ/คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดด้ วย วทน. ต่ อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

ศูนย์ ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน
(ศวภ.1) (สานักงาน ณ จ.เชียงใหม่ )
พื้นที่ให้บริ การ 8 จังหวัด : เชียงใหม่ เชียงราย
แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน น่าน พะเยา แพร่
ศูนย์ ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือตอนบน (ศวภ.2) (สานักงาน ณ จ.ขอนแก่น)
พื้นที่ให้บริ การ 12 จังหวัด : หนองคาย เลย อุดรธานี
หนองบัวลาภู บึงกาฬ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม
กาฬสิ นธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
ศูนย์ ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)
(สานักงาน ณ จ.สงขลา)
พื้นที่ให้บริ การ 14 จังหวัด : ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี นครศรี ธรรมราช พัทลุง
ศูนย์ ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
(ศวภ.4) (สานักงาน ณ จ.ชลบุรี)
พื้นที่ให้บริ การ 9 จังหวัด : จันทบุรี ชลบุรี ระยอง
ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก
สมุทรปราการ
ศูนย์ ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5)
(สานักงาน ณ กทม.)
พื้นที่ให้บริ การ 8 จังหวัด : อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี
อ่างทอง สิ งห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี

แผนปฏิบตั ิ การ วทน. สู่ภมู ิ ภาค ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ภาคเหนื อ
1. นวัตกรรมการเพิ่ มมูลค่าผลไม้ (สับปะรด
ลิ้นจี่ ลาไย)
2. การใช้ วทน. เพิ่ มศักยภาพการท่องเที่ยว
และบริ การพืน้ ที่ภาคเหนื อ
3. นวัตกรรมเพิ่ มมูลค่าสมุนไพรพืน้ บ้าน
ล้านนา
ภาคใต้ 2 สมุทร
1. การบริ หารจัดการแพะครบวงจรด้วย
วทน. เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวพืน้ ที่
ภาคใต้อนั ดามัน
2. การพัฒนามังคุดครบวงจรด้วย วทน.
ในพืน้ ที่ นครศรีธรรมราช
3. การใช้ วทน. เพิ่ มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและบริ การ
4. การใช้ วทน. เพิ่ มศักยภาพด้าน
สมุนไพรขมิ้นชัน
5. โครงการภายใต้ OTOP

ภาคตะวันออกฉี ยงเหนื อ
1. นวัตกรรมผ้าทอ
2. การพัฒนาข้าวด้วย วทน.
3. การพัฒนาธุรกิ จสมุนไพร
4. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย
ภาคกลางและภาคตะวันออก
1. นวัตกรรมการผลิ ตเกษตรปลอดภัย
(พืช) ครบวงจร
2. การผลิ ตเกษตรปลอดภัย (สัตว์น้า)
3. การท่องเที่ยวภาคกลาง
4. การท่องเที่ยวภาคตะวันออก
5. การใช้ วทน. เพิ่ มศักยภาพด้าน
สมุนไพรพืน้ ที่ภาคกลาง
ภาคใต้ ชายแดน
1. การเพิ่ มศักยภาพการผลิ ตข้าวด้วย
วทน.
2. นวัตกรรมการเพิ่ มมูลค่าผลไม้และ
พืชอัตลักษณ์
3. โครงการภายใต้ Biogas และ OTOP

สรุปแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
กลุ่มภาคเหนือ

Value Chain

ต้ นทาง

นวัตกรรมการเพิม่ มูลค่ าผลไม้ (สั บปะรด)
กลางทาง

❖ การจัดการแปลงเพือ่ การผลิตสับปะรด
ปลอดภัย GAP
❖ การเพาะปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์
❖ การบริหารและจัดการที่ดินและแหล่งน้า
❖ การผลิตสับปะรดนอกฤดู/การจัดการ
ควบคุมการออกดอกโดยวิธีไม่ใช้สารเคมี
❖ ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิต
สับปะรด
❖ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว/การยึดอายุ
การเก็บรักษา

❖ การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสับปะรด
(อาหาร)
❖ การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจากการแปร
รูปสับปะรด (การผลิตถ่านไบโอชาร์สาหรับ
ปลูกพืช/ อาหารสัตว์/ กระถางต้นไม้/ เส้น
ใยใบสับปะรด/ Biogas)
❖ การผลิตน้ายาทาความสะอาดจากน้า
สับปะรด
❖ การผลิตบรรจุภัณฑ์จากกาบสับปะรด

(NO01)

ปลายทาง

❖ การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิต (QR code) (AR)
❖ สารสนเทศเพื่อการจัดจาหน่าย/การ
ส่งเสริมการตลาด
❖ การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาด

Value Chain

ต้ นทาง

นวัตกรรมการเพิม่ มูลค่ าผลไม้ (ลิน้ จี่ ลาไย)
กลางทาง

❖ เกษตรปลอดภัย (GAP)
(การจัดการดิน,ธาตุอาหารเหมาะสม,
การใช้ปยอิ
ุ๋ นทรีย,์ การใช้ไคโตซาน,
จุลนิ ทรียป์ ้ องกันโรคและแมลง และ
การรับรองพืน้ ทีร่ ะบบ)
❖ เทคโนโลยีโคโตซานเพื่อลดการร่วง
และทาให้ผลโต
❖ การเพาะเลี้ยงชันโรง (ผึง้ จิ๋ ว) เพื่อ
อนุรกั ษ์สายพันธุแ์ ละช่วยในการ
เพิ่ มผลิ ตลาไย

❖ เทคโนโลยีระบบน้าอัจฉริ ยะสาหรับ
ลาไย

การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์
❖ เทคโนโลยีฟรีซดราย และการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ลาไยอบแห้ง
❖ ไซรัปลาไยผลสด
❖ ลิ้นจี่ลอยแก้วบรรจุขวดแก้ว
❖ ลิ้นจี่ลอยแก้ว/เยลลี/่ ไอศกรีมลิ้นจี/่ ซอสลิ้นจี/่
วุ้นคาราจีแนนสาเร็จรูปผสมเนื้อลิ้นจี/่ เบเกอรี/่
เครื่องดื่มลาไยผสมมะลิ
❖ ลาไยอบแห้งมาตรฐาน GMP

(NO01)

ปลายทาง

❖ การเพิ่มมูลค่าของลาไย ด้วยระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ QR Code
❖ การตลาด สร้าง brand เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว

การใช้ วทน. เพิม่ ศักยภาพด้ านการท่ องเทีย่ วและบริการ (พืน้ ทีภ่ าคเหนือ)
กลางทาง
ปลายทาง
ต้ นทาง

Value Chain (NO02)

❖ พัฒนามาตรฐานการย้อมสีหินโมคัลลาน
และไม้ฝางด้วย วทน.
❖ ระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
❖ การผลิตอาหารปลอดภัยครบวงจร
❖ การจัดการฟาร์มปศุสัตว์เพือ่ การ
ท่องเที่ยว
❖ ระบบวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
❖ การถอดองค์ความรู้ การอนุรักษ์
วัฒนธรรมชุมชน
❖ การจัดการดิน/น้า/ปุ๋ย/การเกษตร
ผสมผสาน สู่มาตรฐาน GAP

❖ การแปรรูป ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
อัตลักษณ์ของชุมชน
❖ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์
เกษตรเศรษฐกิจชุมชน
❖ การพัฒนาสถานที่ผลิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน GMP

❖ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว /การพัฒนา
Home Stay
❖ การพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
❖ การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality : ARCode)QR Code Application
นาเสนอแหล่งท่องเที่ยว
❖ การค้าและการตลาดการท่องเที่ยวใน
รูปแบบระบบออนไลน์/E-commerce

มุ่งสู่การท่องเที่ยววิถีวิทย์
ครบวงจร

(NO02)

การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้ านการท่ องเที่ยวและบริการ (พืน้ ที่ภาคเหนือ) (บูรณาการเชิงพืน้ ที่)
การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ องเที่ยวเชิงพืน้ ที่

ต้ นทาง

กลางทาง

❖ การถอดองค์ความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน
- พร้าวโมเดล (ปี 62-64)
ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
(5 ผลิตภัณฑ์ : ข้าว, ถั่วเน่า, น้าอ้อย, ผ้าอาข่า, ดอกเอื้อง
พร้าว)

❖ การแปรรูป ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์
ของชุมชน
- พร้าวโมเดล (ปี 62-64)
ผลิตภัณฑ์ผ้าอาข่า, ฟาร์มดอกเอื้องพร้าว, ข้าว, ถั่วเน่า,
น้าอ้อย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

- วิถีเมืองแจ่มโมเดล อ.แม่แจ่ม (ปี 62-64)
ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
(3 ผลิตภัณฑ์ : เห็ด, ผ้าทอชนเผ่า, ผักปลอดสารพิษ)

- วิถีเมืองแจ่มโมเดล อ.แม่แจ่ม (ปี 62-64)
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอละว้า, ผ้าทอกระเหรี่ยง, เห็ด, ผักปลอด
สารพิษ

- ม่อนล้านโมเดล (ปี 61-63)
ม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

- ม่อนล้านโมเดล (ปี 61-63)
ม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ปลายทาง
❖ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
- สารสนเทศการท่องเที่ยวชุมชน
- การสร้างมัคคุเทศน์น้อย มัคคุเทศน์
ชุมชน / Smart Farmer

Value Chain

นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ าสมุนไพรพืน้ บ้ านล้ านนา

(NO03)

เป้ าประสงค์ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้ าเกษตรได้ ทนั สมัยและเป็ นสากล

ต้ นทาง

กลางทาง

❖ การพัฒนากระบวนการปลูกสูม่ าตรฐาน
GAP

❖ ความปลอดภัยของอาหารและการ
ผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP

❖ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ / การ
ปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์

❖ การแปรรูป การยืดอายุ และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์

❖ การปลูก การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว

❖ การศึกษาคุณสมบัติทางยา การวิเคราะห์
สารออกฤทธิ์/สรรพคุณ

ปลายทาง
❖ การสร้างวิทยากรท้องถิน่ เพื่อขยายลูก
ข่ายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ สร้างเครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรพื้นบ้านจัด
จาหน่ายสินค้าผ่านกลุ่ม
❖ การจัดทากลยุทธ์ดา้ นการตลาด เช่น
QR Code การเชื่อมโยงตลาด

นวัตกรรมเพื่อการเกษตร (ข้ าวอินทรี ย์/ ปศุสัตว์ )
ต้ นทาง

กลางทาง

(CE01)
ปลายทาง

❖ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ❖ ระบบการบริหารจัดการการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพ
บรรจุภัณฑ์
❖ การผลิตสารชีวภัณฑ์และหัวเชือ้ จุลินทรีย์/ การ
❖ การคัดเลือกและการพัฒนาพันธุ์
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
❖ การพัฒนากระบวนการปลูก/การปลูกข้าว
อินทรีย์แบบนาโยน

❖ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโปรตีน ❖ การตลาดและการสร้างเครือข่าย
จากหนอนไหมที่เป็นของเหลือ
❖ ระบบการสืบค้นย้อนกลับ
อุตสาหกรรมกระดาษใยไหม

❖ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพให้ได้มาตรฐาน GAP/PGS/GFM

❖ การตลาดโคเนื้อมีชีวิต และการ
ชาแหละซากอุ่นและซากเย็น

❖ การผลิตอาหารหมัก และ TMR สาหรับเลี้ยงโค
เนื้อ

❖ การสร้างแบรนด์ไก่เนื้อและไก่ไข่
ปลอดภัย/อินทรีย์

❖ กระบวนการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน
❖ การผลิตไข่ไก่อินทรีย์ในระดับชุมชน
❖ การเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวเพื่อเพิ่มรายได้ชมุ ชน

❖ การผลิตอาหารจากวัสดุในท้องถิ่นสาหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด

สรุปแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Value Chain

ต้ นทาง
❖เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติ
❖การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร
ในการเตรียมวัตถุดิบ

นวัตกรรมผ้ าทออีสาน

(NE01)

กลางทาง

ปลายทาง

❖การออกแบบลวดลายและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์

การตลาด

❖ เทคโนโลยีนาโน

ต้ นทาง

การพัฒนาข้ าวด้ วย วทน.
กลางทาง

❖ การผลิตปุ๋ยคุณภาพสูง/ การหมักปุ๋ยอินทรีย์ ❖ การอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรรี่
ระบบกองเติมอากาศ
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับลมร้อน
❖ เทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรียท์ ้องถิ่น/การ ❖ เทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ/การวิเคราะห์ดิน/สารสกัด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
จากพืชจากัดโรค
❖ เทคโนโลยีเครื่องจักร
❖ เทคโนโลยีส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงปลอดภัย
(การแยกข้าวตอกแตก/ เตาชีวมวลกับไซโล
(จากสารเคมีและเชื้ออฟลาทอกซิน) หลัง
อบข้าวขนาดเล็ก/ เครื่องจักรบดข้าวหักให้
ฤดูทานา
เป็นแป้งทาขนม /เครื่องหยอดเมล็ด/ เครื่อง
อบแห้งข้าวกล้อง/ เครื่องกาจัดมอดข้าวด้วย
❖ การยับยั้งโรคใบไหม้ด้วยไตโครเดอร์มา/สาร
คลื่นความถี่วิทยุ/ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์)
จับใบ/ไบโอชาร์
❖ การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
ยับยั้งโรคใบไหม้
❖ การผลิตข้าวอินทรีย/์ GAP

(NE02)

ปลายทาง
❖ การตลาด/ ตลาด Online

การพัฒนาธุรกิจสมุนไพร ด้ วย วทน.
ต้ นทาง

กลางทาง

❖ เทคโนโลยีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
การเก็บรักษาอนุรักษ์ การขยายพันธุ์ ❖ เทคโนโลยีเสื้อสมุนไพรเย็บมือ
❖ เทคโนโลยีการวางแผนการปลูก/โซนนิง่ ❖ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดถัง่
การปลูก
เช่าสีทอง
❖ เทคโนโลยีนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเห็ด ❖ เทคโนโลยีการผลิตชาดอกไม้ผสมผลไม้
พื้นเมืองพร้อมชง
ถั่งเช่าสีทองแบบง่าย
❖ สบู่/ชาสมุนไพร/ไวน์สมุนไพร
❖ สมุนไพรเพื่อทดแทนการใช้สาร
❖ การอบแห้งสมุนไพร (ชา)
ปฏิชีวนะในการเลี้ยงหมูดา
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
❖ การผลิตพันธุ์สาหรับจาหน่าย

(NE03)

ปลายทาง
❖ การตลาดออนไลน์

❖ การส่งเสริมการตลาด

นวัตกรรมการเกษตรปลอดภัย (พืชผัก/ ปศุสัตว์)
ต้ นทาง

กลางทาง

❖ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์
❖ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง/ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด/สาร
❖

ระบบการใช้น้า/การปลูกพืชปลอดภัย

กาจัดศัตรูพืชปลอดภัย/การตรวจวิเคราะห์ดิน/การ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์/การปรับปรุงพันธุ์
❖

การปลูกผักในโรงเรือน/การวางแผนการผลิตผักที่มี
มูลค่า

❖

การปลูกพืชด้วยระบบอัจฉริยะ (Plant
Factory/Robot Farmer)

❖

การตรวจสารเคมีตกค้าง/การจัดการธาตุอาหาร/การ
ใช้สารกาจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี/การเก็บเกี่ยว

❖

การลดต้นทุนการผลิตผลไม้โดยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงดิน/การใช้ไคโตซานยืด
อายุ/การทา GI

❖

การผลิตอาหารสัตว์ และการกระตุ้นการติดสัตว์/การ
ให้ยาหรือสารอาหาร

❖

การจัดการฟาร์มครบวงจร

❖ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโปรตีน
จากหนอนไหมที่เป็นของเหลืออุตสาหกรรม
กระดาษใยไหม
❖ เทคโนโลยีการใช้เศษเหลือจากสับปะรด
ได้แก่ กลีเซอรีนในการผลิตสบู่ น้าส้มสายชู
การผลิตเส้นใยสับปะรด อาหารเสริมสัตว์
จากเปลือกสับปะรด

(CE01)

ปลายทาง
❖ ระบบการบริหารจัดการการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพ
❖ การตลาดและการสร้างเครือข่าย

สรุปแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
กลุ่มภาคกลาง/ภาคตะวันออก

Value Chain (VC) : ภาคกลางและภาคตะวันออก 2562-2564
CE01 : นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืชและสัตว์)
ต้นทาง (Upstream)
❖
❖
❖

❖
❖

❖

กลางทาง (Midstream)

ปลายทาง (Downstream)

การทาเกษตรอิ นทรีย์ / มาตรฐาน PGS, GAP, Q- ❖
GAP (มก.กาแพงแสน, ม.มหิดล, มทร.กรุงเทพ, มทร.สุวรรณภูม,ิ วษ.สิงห์บุรี

การแปรรูปและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการ (มก.

❖

, มทร.ธัญบุร,ี ม.บูรพา, มธ., มจธ., วท.นครนายก, มรภ.นครสวรรค์, วศ.)

กาแพงแสน, มทร.กรุงเทพ, ม.มหิ ดล, วศ., มทร.สุวรรณภูม,ิ วษ.
สิ งห์บุรี, มทร.ธัญบุรี, ม.บูรพา, ม.บูรพา จันทบุร,ี มธ., มจธ., มรภ.เทพ
สตรี, มรภ.นครสวรรค์, วษ.สุพรรณบุรี, วท.นครนายก)

❖

Smart Farming / การจัดการฟาร์ม

(ม.มหิดล, มทร.ธัญบุร,ี วษ.สุพรรณบุร,ี มรภ.นครสวรรค์, มทร.สุวรรณภูม)ิ

การปลูก/ การเพาะเลีย้ ง/ เทคโนโลยีเขตกรรม (วท.
นครนายก, ม.มหิดล, มทร.ธัญบุร,ี ม.บูรพา จันทบุร,ี มทร.สุวรรณภูม,ิ มก.
กาแพงแสน)

การบริหารจัดการดิ น ปุ๋ย น้า / การใช้สารชีวภัณฑ์
/ การกาจัดวัชพืชและแมลง (มทร.สุวรรณภูม,ิ วษ.สิงห์บุร,ี
มทร.ธัญบุร,ี ม.บูรพา, มธ., มก.กาแพงแสน, วท.นครนายก)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว/ การปรับปรุงพันธุแ์ ละการ
ขยายพันธุ์ /ควบคุมคุณภาพและเพิ่ มผลผลิ ต / การ
วิ เคราะห์สาระสาคัญหรือสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพ (ม.มหิดล,
วษ.สิงห์บุร,ี ม.บูรพา, มรภ.เทพสตรี, มก.กาแพงแสน, มรภ.นครสวรรค์, วษ.
สุพรรณบุร,ี วท.นครนายก, มทร.ธัญบุร,ี ม.บูรพา จันทบุร)ี

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงต่าง
(มรภ.นครสวรรค์, วษ.สุพรรณบุร,ี มทร.สุวรรณภูม)ิ

❖
❖

การแปรรูปผลิ ตภัณฑ์โดยใช้อปุ กรณ์
เครื่องจักรกลเครื่องทุ่นแรง
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

❖
❖

การสร้างตราสิ นค้า การตลาด และการประชาสัมพันธ์

(ม.มหิ ดล, มทร.สุวรรณภูมิ, ม.บูรพา, มธ., มจธ., มทร.กรุงเทพ, มรภ.เทพสตรี, วศ.,
มรภ.นครสวรรค์, มก.กาแพงแสน, วท.นครนายก)

การพัฒนาตลาดออนไลน์ Online Market, Digital Market,
Outlet Farming ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ หรือ Social Media
ผ่าน Application หรือ QR Code (มทร.สุวรรณภูม,ิ วษ.สิงห์บุรี, มทร.
ธัญบุรี, )

การสร้างเครือข่าย การสร้างวิ ทยากรชุมชน และการ
จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้
การบริหารจัดการระบบขนส่งและระบบ Logistic

Value Chain (VC) : ภาคกลางและภาคตะวันออก 2562-2564
CE02 : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร
ต้นทาง (Upstream)
❖ การปลูกพืชผัก/ผลไม้/สมุนไพรอินทรีย์
เพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP

❖ การขยายพันธุ์พืช
❖ การหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช
สมุนไพร

กลางทาง (Midstream)
❖ การแปรรูป การสกัดน้ามันหอมระเหย
และพัฒนาสมุนไพรเป็นเครื่องสาอาง
อาหาร และเครื่องดื่ม
❖ การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เช่น อย./ มผช.

❖ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ปลายทาง (Downstream)
❖ การสร้างตราสินค้า การตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์

❖ การพัฒนาตลาดออนไลน์ Online Market,
Digital Market, Outlet Farming ผ่านสื่
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Social Media ผ่าน
Application หรือ QR Code
❖ การสร้างวิทยากรประจาถิน่ และศูนย์เรียนรู้
❖ การพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าโอทอป และส่ง
ผลิต OEM ในโรงงานมาตรฐานสูง

Value Chain (VC) : ภาคกลางและภาคตะวันออก 2562-2564
CE03 : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
ต้นทาง (Upstream)
❖ การทาเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืช การจัดการ
สภาพแวดล้อม ดินและน้า การทา Smart Farm
การใช้ไคโตซานแดง และสมุนไพรกาจัดแมลง
❖ การขยายพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ การจัดการสถาน
อนุบาลพันธุ์พืชพื้นเมือง
❖ การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
❖ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สารวจพื้นที่
ประชาคม และการปรับปรุงที่พักสาหรับทา
Homestay การอนุรักษ์ การใช้ AR การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
❖ เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ชน ไก่พื้นเมือง และไก่
สวยงาม / เทคโนโลยีการรักษาโรคในไก่

กลางทาง (Midstream)

ปลายทาง (Downstream)

❖ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

❖ การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์

❖ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

❖ การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์

❖ การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษหญ้าเนเปียร์
และมูลช้าง

❖ การสร้างปราชญ์ชาวบ้าน / มัคคุเทศก์
ชุมชน
❖ แหล่งสาธิตเรียนรู้ / ศูนย์เรียนรู้

❖ ต่อยอดและพัฒนาจุดท่องเที่ยว และการ
❖ ระบบภูมิสารสนเทศสร้างเส้นทางการ
สร้างชุดเรียนรู้
ท่องเที่ยวในรูปแบบ Mobile
Application / Web Application
และเทคโนโลยี Beacon

สรุปแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน/ฝั่งอ่าวไทย

VC การบริหารจัดการแพะครบวงจร ด้วย วทน.เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ (2561-2564) [SO01]
กลางทาง

ต้นทาง

การแปรร ูป
การยืดอาย ุผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน/วิเคราะห์ค ุณภาพ

พันธ ุ์
ฐานข้อมูลเรื่องพันธุ์แพะ
การจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน
➢ มาตรฐาน PGS
➢ มาตรฐานอินทรีย ์
▪ สิ่งแวดล้อม (ไบโอแก๊ส ปุ๋ย)
▪ โรงเรือน คอก อาหาร TMR
▪ โรคและสุขภาพสัตว์
▪ กระบวนการรีดนม

-

ระบบไลน์การผลิตนม โรงนมและมาตรฐาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมแพะ เช่น ไอศรีม
โยเกริ์ต พลาสเจอร์ไรซ์ โลชั่น
ระบบไลน์การผลิตเนื้อ และมาตรฐาน

ปลายทาง
พัฒนาด้านการตลาด
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
▪
▪
▪
▪

ส่งเสริมการตลาด (Outlet)
ฟาร์มตัวอย่างเป็นจุด Hilight
สร้างยุวมัคคุเทศน์
ระบบสารสนเทศ จัดทาฐานข้อมูล สร้าง
Story

พืน้ ที่เป้ าหมาย : เครือข่ ายแพะจังหวัดภูเก็ต/ กระบี่/ สตูล/ ตรัง/ พังงา
โครงการที่จะดาเนินการในปี 2562
01 การผลิตเนื ้อโคขุนและแพะขุนคุณภาพดีจากการใช้ น ้าแร่จากบ่อน ้าพุร้อนเป็ นอาหารเสริม ร่วมกับใช้ โคลนในส่วนผสมแร่ธาตุก้อน สูอ่ าหารคุณ ภาพและเพิ่มมูลค่าตามห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของโคเนื ้อและแพะเนื ้อ
(พื ้นที่จงั หวัดพัทลุง และสุราษฏร์ ธานี) (มอ.สุราษฏร์ ) (62)
02 การผลิตเนื ้อแพะขุนสมุนไพร สูอ่ าหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าตามห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของแพะเนื ้อ (พื ้นที่จงั หวัดกระบี่ และนครศรีธรรมราช) (มอ.สุราษฏร์ ) (62-63)
03 การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนผู้เลี ้ยงแพะและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ าแพะ จังหวัดภูเก็ต (มรภ.ภูเก็ต) (62)
04 การพัฒนาระบบการผลิตแพะเนื ้อ และนมเพื่อเพิ่มมูลค่าสูอ่ าหารปลอดภัยและเพือ่ การท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์การประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนของภาคใต้ (พื ้นที่จงั หวัดตรัง) (มทร.ตรัง) (62-64)

VC การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการพื้นที่ภาคใต้ (2561-2564) [SO02]

ต้นทาง

1. การวิเคราะห์คุณภาพและสารประกอบของ
น้าแร่ น้าพุร้อน โคลน เพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และรับรองมาตรฐาน

กลางทาง

ปลายทาง

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้าพุร้อนและโคลน 1. การพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศเพื่อการ
(เวชสาอางและสปา)
ท่องเที่ยว
2. การสร้างมัคคุเทศ/นักวิทย์ชุมชน
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตาม
3. การส่งเสริมการตลาด และการท่องเที่ยว
มาตรฐานการท่องเที่ยว

พืน้ ที่เป้ าหมาย
หมูบ่ ้ านโคกไคร (พังงา) บ่อน ้าพุร้อนรมณีย์ (พังงา) บ่อน ้าพุร้อนกันตัง (ตรัง) บ่อน ้าร้ อนเขาชัยสน (พัทลุง) ชุมชนตาบลเกาะหมาก (พัทลุง) เมืองท่าศาลา (นครศรี ธรรมราช)

โครงการที่จะดาเนินการในปี 2562
01 หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนตาบลเกาะหมาก (มรภ.สงขลา) (62-64)
02 การพัฒนาท่าศาลาสู่การเป็ นเมืองต้ นแบบเพื่อการศึกษาเรี ยนรู้ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (ม.วลัยลักษณ์) (62-64)
03 หมู่บ้านเครื อข่ายท่องเที่ยววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บ่อน ้าร้ อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ม.ทักษิณ) (61-63)
04 โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีวิทย์ บ้ านโคกไคร ตาบลมะรุ่ย อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา (มรภ.ภูเก็ต) (61-63)
05 โครงการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวในแหล่งน ้าพุร้อนแบบครบวงจร (มทร.ตรัง) (61-63)

VC การพัฒนาผลไม้ แบบครบวงจรด้ วย วทน. ในพื้นที่ภาคใต้ (2561-2564) [SO03]
-

ผลไม้ / พืน้ ที่
มังคุด (นครศรีฯ)
ทุเรียน (นครศรีฯ, ชุมพร)
ส้ มโอ (นครศรีฯ)
ละมุด (สงขลา)
ตาลโตนด (สงขลา)
จาปาดะ (สตูล)
สละ (พัทลุง)
กล้ วย (พังงา, สงขลา)
มะม่วงหิมพานต์ (ตรัง)
ส้ มจี๊ด (ชุมพร)

ต้ นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

เทคโนโลยีการผลิตแบบเกษตรปลอดภัย
- การใช้ เชื้อเพื่อการควบคุมโรค

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผลไม้

การตลาด & QR code

ระบบการจัดการนา้ แบบ
Smart farming

- การใช้ สารสกัด Xanthone และ
กลุม่ สารสาคัญจากเปลือกมังคุด
ในการป้องกันกาจัดโรคในทุเรี ยน
- เทคโนโลยีการพัฒนาแปรรู ปผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่ม อาหาร และเวชสาอาง

- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
ตลาดออนไลน์
- ระบบ QR code (ข้ อมูลผลิตภัณฑ์)
- การพัฒนานักการตลาดด้ านการเกษตร
- การนาของเหลือจากกระบวนการผลิต/แปร
รูป
มาใช้ ประโยชน์ (zero waste)

เทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร

โครงการที่ดาเนินการในปี 2562
01 โครงการระบบจัดการน ้าแบบ smart farming (มรภ.นครศรี ธรรมราช) (61-64)
02 การใช้ สารสกัด Xanthone และกลุ่มสารสาคัญจากเปลือกมังคุดในการป้องกันกาจัดโรคในทุเรี ยน (ม.แม่โจ้ -ชุมพร) (61-64)
03 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการให้ น ้า Smart Farming ในสวนทุเรี ยน (ม.แม่โจ้ -ชุมพร) (62) 04 หมูบ่ ้ านส้ มจี๊ด (ม.แม่โจ้ -ชุมพร) (62-64)
05 เกษตรปลอดภัยโดยชีววิธี (ม.วลัยลักษณ์) (62-64)
06 การแปรรูปผลิตภัณฑ์มงั คุดกลุ่มผู้ผลิตไม้ ผลแปลงใหญ่ การผลิตเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพมังคุดไซเดอร์ (Mangosteen Cider ) (มทร.นครศรี ธรรมราช) (62)
07 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทเุ รี ยน ผลิตภัณฑ์ ทุเรี ยนอบกรอบทุเรี ยนแช่แข็ง และทุเรี ยนฟรี ซดราย บ้ านตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช (มทร.นครศรี ธรรมราช) (62)
08 หมูบ่ ้ านไม้ ผลครบวงจร ตาบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา (มรภ.สงขลา) (62-64)
09 หมูบ่ ้ านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้ วยน ้าว้ า เชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยวในพื ้นที่ (มรภ.ภูเก็ต) (62)
10 หมูบ่ ้ านพึ่งตนเอง (มะม่วงหิมพานต์) (มทร.สงขลา) (62-64)
11 การพัฒนาสินค้ าชุมชนกล้ วยกรอบแก้ ว กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้ านหนองไม้ แก่น (มทร.สงขลา) (62)
12 หมูบ่ ้ านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้ วย (มทร.สงขลา) (62-64)
13 หมูบ่ ้ านท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อการผลิตและแปรรูปสละ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง (ศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้ านในกอย) (ม.ทักษิณ) (62-64)
14 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้ างกลุม่ เครื อข่ายเศรษฐกิจสร้ างสรรค์จากหัตถกรรมกาบกล้ วย (มอ.ปั ตตานี ) (61-64)
15 หมูบ่ ้ านจาปาดะ (มรภ.สงขลา) (61-63)
16 หมูบ่ ้ านตาลโตนด (มทร.สงขลา) (61-63)

VC การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร พื้นที่ภาคใต้ (2561-2564) [SO04]

ต้นทาง

1. เตรียมความพร้ อมด้ านมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
- การเตรียมเกษตรกร
- การเตรียมแปลง(วิเคราะห์ ดิน/นา้ )
- เทคโนโลยีการปรับปรุ งดิน
- เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
- smart farm
2. การพัฒนาท่ อนพันธ์ ปลอดโรค
- เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ
- เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง

ปลายทาง

กลางทาง

1. การวิเคราะห์ สารสาคัญ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมสุขภาพและความงาม
3. การพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่ องดื่ม
4. การพัฒนาสีย้อมจากสมุนไพรธรรมชาติ

1.
2.
3.

การใช้ ระบบสารสนเทศน์ ส่งเสริมการตลาด
ระบบ QR Code
การพัฒนานักการตลาดด้ านการเกษตร

ชนิด/ พืน้ ที่
ขมิ ้นชัน (ชุมพร สุราษฏร์ ธานี พังงา นครศรีธรรมราช) ดอกดาหลา (สุราษฏร์ ธานี) พืชสมุนไพร (ตรัง, นครศรีธรรมราช) ผักกูด, ใบคุระ, ลูกยอ (นครศรีธรรมราช) เครื่องแกง (นครศรีธรรมราช, พัทลุง)
01 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกากลูกยอเหลือทิง้ ในกระบวนการผลิตนา้ ลูกยอไซเดอร์ และการใช้ ส่ อื สารสนเทศเพื่อส่ งเสริ มการขาย (มทร.นครศรีฯ) (62)
02 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ แม่ ข่าย “หมู่บ้านสมุนไพร”(มรภ.นครศรีฯ) (62-64)
03 การถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้ าสมุนไพรจากใบคุระและขมิน้ ชันด้ วยนา้ มันมะพร้ าวสกัดเย็น (มรภ.นครศรีฯ) (62)
04 Smart Farm ระบบฟาร์ มผักกูดสมัยใหม่ บ้ านเสมา (มรภ.นครศรีฯ) (62)
05 หมู่บ้านขมิน้ อินทรีย์ (ม.แม่ โจ้ -ชุมพร) (61-63)
06 การใช้ เทคโนโลยีการผลิตท่ อนพันธุ์ขมิน้ ปลอดโรคเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสมุนไพร (มรภ.สุราษฏร์ ธานี) (62)
07 หมู่บ้านสมุนไพรมณิคคราม จังหวัดภูเก็ต (มรภ.ภูเก็ต) (62)
08 หมู่บ้านแปรรู ป “ ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงปลอดสารพิษ/ปลอดภัย ปี ที่ 3”
09 โครงการพัฒนาพืชสมุนไพรในสวนยางพาราแบบครบวงจร (มทร.ตรัง) (62-64)

VC การเพิ่มมูลค่ าข้ าว ด้ วย วทน.ในพืน้ ที่ภาคใต้ (2561-2564) [SO05]
-

ต้ นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

การถ่ ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้ าว

การพัฒนาการแปรรู ปและเพิ่มมูลค่ าข้ าว

การตลาด, ท่ องเที่ยว, zero waste

การจัดการดินและการใช้ ชีวภัณฑ์
การผลิตและใช้ น ้าส้ มควันไม้ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้ าว
การเลี ้ยงไส้ เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้ าว
การจาแนกแมลงดีแมลงร้ ายและการจัดการแมลงร้ ายในนาข้ าว
เทคโนโลยีการผลิตข้ าวร่วมกับเป็ ดเพื่อกาจัดวัชพืชและศัตรูข้าว
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ เทคโนโลยีการทานาข้ าวปลอดภัย

-

หมู่บ้านท่ องเที่ยววิถีนา
นักการตลาดชุมชน
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากวัสดุ
เหลือใช้ ทางารเกษตร

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ข้ าวเศรษฐกิจ : ข้ าวหอมมะลิ ข้ าวหอมปทุม (สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล)
ข้ าวพื ้นเมือง : ข้ าวลูกปลา (สงขลา) ข้ าวอัลฮัมดูลิลละห์ (สตูล) ข้ าวสังข์หยด (พัทลุง) ข้ าวหอมช่อขิง (กระบี่) ข้ าวไร่ดอกข่า (พังงา) ข้ าวไข่มดริน้ (นครศรีธรรมราช) ข้ าวเฉี ้ยง (พัทลุง นครศรีธรรมราช)

01 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ าวอัลฮัมอินทรีย์ ของชุมชนพญาบังสา จ.สตูล (มรภ.สงขลา) (62-64)
02 หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา (มอ.) (60-62)
03 การจัดการดินและการใช้ ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium เพื่อพัฒนาการผลิตข้ าวของอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (มอ.) (61-64)
04 การสร้ างชุดผลิตน ้าส้ มควันไม้ สาหรับเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้ าว (มอ.) (61-64)
05 การเลี ้ยงไส้ เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้ าว กาจัดและเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว จ.สงขลา (มอ.) (61-64)
06 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจาแนกแมลงดีแมลงร้ ายและการจัดการแมลงร้ ายในนาข้ าว แก่เกตรกรผู้ปลูกข้ าว จ.สงขลา (มอ.) (61-64)
07 ผลของการทานาข้ าวร่วมกับการเลี ้ยงเป็ ดต่อผลผลิตข้ าว (มอ.) (61-64)
08 การฟื น้ ฟูพื ้นที่นาร้ างเพื่อปลูกข้ าวช่อขิงบ้ านกระอาน อาเภอเทพา (มอ.) (60-62)
09 วิถีข้าวพื ้นเมืองภาคใต้ : ความมัน่ คงทางอาหารของนักเรียนประถมศึกษาในตาบลควนรู อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (มทร.สงขลา) (62)
10 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ จ.สงขลา (มอ.) (60-62)
11 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ (มอ.) (62-63)
12 หมู่บ้านส่งเสริมการปลูกข้ าวปลอดภัยด้ วยพันธุ์พื ้นข้ าวพื ้นเมืองและการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ในจังหวัดตรัง (มทร.ตรัง) (62-64)
13 หมู่บ้านข้ าวลูกปลา ป่ าชิง อ.จะนะ “การพัฒนาและแปรรูปแป้งข้ าวลูกปลาเพื่อการผลิต” (มอ.) (62-64)

สรุปแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
กลุ่มภาคใต้ชายแดน

VC การใช้ วทน. เพื่อเพิ่มมูลค่ าเกษตรอัตลักษณ์ ใต้ ชายแดน (2561 - 2564) [DS01]
ต้ นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

การถ่ ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

การพัฒนาการแปรรู ปและเพิ่มมูลค่ า

การตลาด&ท่ องเที่ยว

เทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์
- เทคโนโลยีการการบริหารจัดการสวนและเพิ่มผลผลิต
- การพัฒนากระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
- เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เบตง
- เทคโนโลยีการทานาข้าวปลอดภัย
-

- การใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลองกองและการสกัดสารสาคัญ
- การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์
(ลองกอง ส้มโอปูโก เห็ดแครง กล้วยหิน ส้มแขก ตาลโตนด)
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

นักการตลาดชุมชน
(สวทช.)

เกษตรอัตลักษณ์เป้าหมาย : ลองกอง (นราธิวาส, ปั ตตานี) ส้ มโอปูโก (ปั ตตานี) กล้ วยหิน (ยะลา) เห็ดแครง (ปั ตตานี) ส้ มโชกุน (ยะลา) ไก่เบตง (ปั ตตานี, ยะลา) ส้ มแขก (นราธิวาส ,ยะลา)
ข้ าวพื ้นเมือง : ข้ าวหอมกระดังงา (นราธิวาส, ยะลา) ข้ าวซีบกู นั ตัง (นราธิวาส) ข้ าวช่อลุง (ปั ตตานี) ข้ าวมะจานู (ปั ตตานี) ข้ าวเลือดปลาไหล (ยะลา) ข้ าวหอมบือลอ (ยะลา)
โครงการที่ดาเนินการในปี 2562
01 หมูบ่ ้ านเทคโนโลยีการเลี ้ยงไก่เบตงเพื่อการค้ าและเพาะพันธุ์ไก่เบตง (ว.เทคนิคปั ตตานี) (62-64)
02 หมูบ่ ้ านเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติกสูก่ ารแปรรูปเห็ดแครง (ว.เทคนิคปั ตตานี) (61-63)
03 หมูบ่ ้ านตาลโตนด จะรัง (มอ.ปั ตตานี) (62-64)
04 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตลองกองชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา (มอ.ปั ตตานี) (61-64)
05 เพิ่มมูลค่าลองกองให้ เป็ นผลไม้ ชายแดนใต้ ออกสูต่ ลาดโลกโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนากระบวนการผลิต และการจัดการ (มอ.ปั ตตานี) (61-64) (พื ้นที่ จ.ปั ตตานี)
06 พัฒนาลักษณะคุณภาพภายนอกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มโอปูโก (มอ.)ปั ตตานี (61-64)
07 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลองกองและการแปรรูปผลิตผลลองกอง (ม.นราธิวาสฯ) (62)
08 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแพะ (จังหวัดยะลา ปั ตตานี นราธิวาส) (ม.นราธิวาส) (62)
09 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส้ มแขก (ม.นราธิวาสฯ) (62)
10 โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์ไก่เบตง (ม.นราธิวาส) (62)
11 การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกล้ วยหิน (ว.อาชีวศึกษายะลา) (62)
12 การคัดเลือกกล้ วยหิน(Musa ABB group) ตามระยะการสุกเพื่อใช้ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (มรภ.ยะลา) (62) 13 การผลิตผลิตภัณฑ์น ้าลูกหยีและลูกหยีเคี ้ยวหนุบฮาลาล (มรภ.ยะลา) (62)
14 การผลิตข้ าวตังใบยอบูดตู มู ิฮ (มรภ.ยะลา) (62)
15 การผลิตผลิตภัณฑ์ส้มแขก (มรภ.ยะลา) (62)
16 หมูบ่ ้ านวิถีชาวนาอนุรักษ์ และการใช้ ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื ้นเมือง (ว.เทคนิคปั ตตานี) (61-63)
17 หมูบ่ ้ านผลิตลองกองคุณภาพสูง (ม.นราธิวาสฯ) (ต่อจากปี 60)

