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พัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยี

เพื่อการเกษตร

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา

Center of Robotics and Precision Farming

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ความพร้อมของมหาวิทยาลัย
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พัฒนำกระบวนกำรผลิต 
(Technology & Innovation)

สร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำร 
(Cluster)

พัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์
(Product Development) เพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำย (E-

marketing & Biz-matching)

วัตถุประสงค์
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วิสำหกิจชุมชนชีววิถีน  ำเกี๋ยน
จ.น่ำน (20-21 พค.)

จ. นครศรีธรรมรำช 
(9-10 พค.)

พื นที่
ด ำเนินกำร 
ปี 2562

กลุ่มผู้ปลูกเมล่อน 
จ.สุพรรณบุรี (9-10 พค.)

กลุ่มวิสำหกิจชุมชน OTOP      
จ. สระบุรี (23-24 พค.)

กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด
จ. รำชบุรี (9-10 พค.)

กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสำรพิษ
จ. นครรำชสีมำ (19-20 พค.)

กิจกรรมหน่วยงำนที่ให้บริกำร 
(3 กค.)

พัฒนำแกนน ำคลัสเตอร์ (CDA)
(2 กค.)



การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร



ปัญหาในการผลิตทางการเกษตรและแนวทางแก้ไข

ต้นทุนใน
กำรผลิต

รำยได้
ต่ ำ

เพ่ิม
คุณภำพ
ผลิตผล



Management
ธรรมาภิบาล

ปัญหาราคาผลิตผลเกษตรไม่คุ้มทุน
ไม่มีงบประมาณในการพัฒนา

ผลผลิตเกษตรมีราคาเหมาะสม/ยั่งยืน

เพ่ิมความเข้มแข็ง/ ผลิตในปริมาณที่
เหมาะสม

ผลผลิตต้องมีคุณภาพ (Organic, PGS)

 การท างานร่วมกันแบบคลัสเตอร์

 SMART FARM; 
Precision Farming, IOT, BioTech.
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คณาจารย์ที่มีความรู้ของมหาวิทยาลัย 
ที่มีงานวิจัย นวัตกรรม

คนที่มีความช านาญท าภาคการ
เกษตรเป็นต้นแบบ 

เช่น ปราชญ์ทางการเกษตร

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาจากภาคเอกชน
ที่มี เครื่องจักรกลเกษตรแบบเทคโนโลยีขัน้สูง

การขับเคลือ่น คลัสเตอร์เทคโนโลยีเพือ่การเกษตร

หน่วยงานสนับสนุน Service Provider
- หน่วยงานราชการ
- รัฐวิสาหกิจ
- องค์กร สมาคม 
- สถาบันการเงิน 



มั่งคัง่ ยัง่ยนื

พฒันาเครอืขา่ยตน้แบบ สรา้งความเขม้แข็ง ตน้แบบความส าเร็จ

มั่นคง

- คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ
สู่กำรด ำเนินกำร 4 ด้ำน คือ
1) ผลิตภัณฑ์กำรเกษตรแบบใหม่
2) กระบวนกำรผลิตเกษตร/

อุตสำหกรรมใหม่
3) กำรบริกำรด้ำนกำรเกษตรแบบใหม่
4) กำรบริหำรจัดกำรใหม่ โดยมีทิศทำง

กำรขับเคลื่อนที่ชัดเจน เป็นนรูปธรรม

- เกิดควำมส ำเร็จเป็นรูปธรรมที่
สอดคล้องจำกงำนวิจัยตลำด และกำร
พัฒนำกำรขำย กำรตลำดเป้ำหมำย 
รวมถึงกำรบริกำรภำคกำรเกษตรจำก
งำนนวัตกรรมในปีแรก เกิดควำม
เชื่อมโยงทุกภำคส่วนตำม Cluster 
Map ทั งแนวตั ง ต้นน  ำ กลำงน  ำ ปลำย
น  ำ และแนวนอน Service Provider 
และ Biz matching ทั งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำชน

- สำมำรถ Spin off ในรูปแบบกำร
ขยำยงำนเครือข่ำย รวมถึงควำมสัมพันธ์
ของพันธมิตรที่ร่วมมือทั งรัฐ เอกชน 
เกษตรกร/ประชำชน ที่เข้มแข็ง 
ในรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ 
เพื่อควำมมั่นคงทั งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาคลสัเตอร์เทคโนโลยีเพือ่การเกษตร

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3



วิเคราะห์การพัฒนาเครือข่าย ด้วยตลาดน าการผลิต
- สรุปความต้องการของตลาดเพ่ือพัฒนาส่งเสริมร่วมกับสมาชิกเครือข่าย

การรวมกลุ่ม
- มุ่งเน้นที่จะเขื่อมโยงต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ยกระดับทั้งiระบบ platform
ด้วยนโยบาย "ตลาดน าการผลิต"  โดยความร่วมมือบูรณาการ Business Matching กับ
ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนาผู้น าและทีมผู้น าเครือข่าย
- สร้างทีมผู้น าเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนางานร่วมกัน

สร้างแผนพัฒนาคลัสเตอร์ 
- ท าแผนพัฒนาคลัสเตอร์ โดยก าหนดการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ า   กลางน้ า และปลาย
น้ า และให้เกิดการปฏิบัติจริงโดยมีระบบการติดตามผลเป็นระยะๆ 

ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย
- สร้างเสริม พัฒนางานนวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ต้นแบบ                                   
จากความต้องการ ของสมาชิกเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับสมาชิก

ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย และขยายการลงทุน 
- สร้างโอกาสตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า สร้างยอดขาย 
เพ่ิมการจ้างงาน/สมาชิก เกิดความมั่นคงในอาชีพ ต่อไป

เครือข่ายเทคโนโลยี
เพ่ือการเกษตร

การพัฒนาคลสัเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร



งำนวิจัย พัฒนำ 
มทร.ธัญบุรี

เครือข่ายเทคโนโลยีการเกษตร Agritech Cluster
หลักการ/นโยบายการด าเนินงานปี 62 “การตลาดน าการผลิต”



เครือข่ายสับปะรดบ้านคา  จ.ราชบุรี

ต้นน้ า

กลางน้ า

ปลายน้ า

Agricultural Equipment/Machine 

อุปกรณ์ / เครื่องจักรกลกำรเกษตร

Agricultural Service 

บริกำรด้ำนกำรเกษตร

Farmers 

เกษตรกร

- ผู้ผลิต/ผู้ขำย อุปกรณ์  
- ผู้ผลิต/ผู้ขำย เครื่องจักรกล
- ผู้ผลิต/ผู้ขำย Hardware
- ผู้ผลิต/ผู้ขำย ผลิตภัณฑ์แปรรูป

- ผู้ให้บริกำรรับจ้ำงท ำพื นที่ปลูก
- ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง
- ผู้ให้บริกำรรับซ่อม ติดตั ง เครื่องจักร
- ผู้ให้บริกำรด้ำน iOT (โดรนเพื่อกำรเกษตร)

- ผู้ให้บริกำรท ำต้นตอพันธุ์
- ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรแปรรูป
- ผู้ให้บริกำรติดตั งระบบควำมเย็น

เกษตรกรผู้ใช้เทคโนโลยี



แนวทางการพัฒนาเครือข่ายสับปะรดบ้านคา  จ.ราชบุรี

- เทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำกำรน ำเปลือกสับปะรด ไปพัฒนำต่อได้เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
- กำรใช้ Technical Textile ต่อคุณภำพสับปะรด 
- กำรลดแรงงำนคน โดยใช้ โดรนเพื่อกำรเกษตร 

กระดาษดดูซบัเอทธลินี

Bioplastic



เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมสังคม

กำรลด
ต้นทุน 

เพิ่มรำยได้

เพิ่มศักยภำพ
ในกำร
แข่งขัน

สุขภำพดีขึ น
สภำพ

แวดล้อม
ดีขึ น



ขอขอบคุณ
ที่มีโครงการดีๆ คอยช่วยเหลือผู้ประกอบการตลอดมา

Capability: Policy

ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
ระดับ A


