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บทสรุปผู้บริหาร 
 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร และเครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน
เครือข่าย SME ปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้รับมอบหมายจากส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย 2 เครือข่าย คือ
เครือข่ายสมุนไพร ที่มีการด าเนินงานมาเป็นปีที่ 3 ต่อจากเมื่อปี 2560, ปี 2561 และเครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตรซึ่งมีการด าเนินงานเป็นปีที่ 1 ในปี 2562 นั้น ได้ด าเนินกิจกรรมส าเร็จลุล่วงส าเร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายทั้งสิ้น 730 ราย แบ่งเป็นเครือข่าย
สมุนไพร 151 ราย และเครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 579 ราย มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย 8 เครือข่าย
โดยแบ่งเป็นเครือข่ายสมุนไพร 3 เครือข่าย ประกอบไปด้วย เครือข่ายชีววิถีน้ าเกี๋ยน เครือข่ายภูมิพรรณไพร 
และเครือข่ายนักษัตรนครไพร ในส่วนของเครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 5 เครือข่าย ประกอบไปด้วย
เครือข่ายเมล่อนสุพรรณบุรี (เทคโนโลยีการเกษตร)  เครือข่ายสับปะรดบ้านคา (เทคโนโลยีการเกษตร)   
เครือข่ายเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์โคราช เครือข่ายเทคโนโลยีข้าวศรีสะเกษ และเครือข่ายตามรอยพ่อหลวง
ชัยนาท (เทคโนโลยีการเกษตร)   

เครือข่ายสมุนไพร ในการด าเนินงานปี 2562 ได้ด าเนินการคัดเลือกเครือข่ายเพ่ือพัฒนาต่อเนื่อง
จ านวน 3 เครือข่าย ซึ่งเป็นการต่อยอดให้มีความต่อเนื่องมากที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 151 ราย     
ผู้น าเครือข่ายและผู้ประสานงาน (Service Provider และ CDA) จ านวน 9 ราย จุดเด่นของการพัฒนา
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย คือ  

1. เครือข่ายชีววิถีน้ าเกี๋ยน จังหวัดน่าน ผู้ประกอบการกลุ่มต้นน้ า ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐาน PGS (เกษตรอินทรีย์)   

2. เครือข่ายภูมิพรรณไพร จังหวัดสระบุรี ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ใหม่
ของเครือข่าย คือ ดอกเข้าพรรษา ซึ่งเป็นพืชสมุนไพร ที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าจังหวัดแปรรูปเป็น Facial 
Serum และ มัลเบอร์รี่ แปรรูปเป็น แชมพูมัลเบอร์รี่  

3. เครือข่ายนักษัตรนครไพร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาด้านตลาด
ออนไลน์ และการน านวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ feminine cleanser จากว่านสาวหลง ซึ่งเป็นพืช
สมุนที่ขึ้นเฉพาะทางภาคใต้ จะเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ได้ และการปรับปรุง Packaging ให้เป็นตรงตาม
ความต้องการของตลาด  

นอกจากนี้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของเครือข่ายสมุนไพร เป็นจ านวน 
27.38 ล้านบาท  

เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ในการด าเนินงานปี 2562 ได้พัฒนาเครือข่าย จ านวน 5 
เครือข่าย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 579 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มต้นน้ า ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ผลิต/ผู้ขาย 
อุปกรณ์ เครื่องจักร ทางการเกษตร, กลุ่มกลางน้ า ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ให้บริการด้านการเกษตร และกลุ่มปลายน้ า 
ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้เทคโนโลยี,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มแปลงใหญ่ และกลุ่มสหกรณ์ ผู้น าเครือข่าย
และผู้ประสานงาน (Service Provider และ CDA) จ านวน 15 ราย จุดเด่นของการพัฒนาเครือข่ายแต่ละ
เครือข่าย คือ       

1. เครือข่ายเมล่อนสุพรรณบุรี (เทคโนโลยีการเกษตร) พัฒนาในเรื่องการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เมล่อน  
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2. เครือข่ายสับปะรดบ้านคา(เทคโนโลยีการเกษตร)  ได้พัฒนาผู้ให้บริการก าจัดโรคในสับปะรด 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีโดรนมาช่วยในเรื่องการให้สารฉีดพ่น ลดการใช้แรงงานคน  

3. เครือขา่ยเทคโนโลยีอินทรีย์โคราช พัฒนาในเรื่องการพัฒนาโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์  
4. เครือข่ายเทคโนโลยีข้าวศรีสะเกษ พัฒนาในเรื่องการพัฒนาถุงตากแห้งข้าว  
5. เครือข่ายตามรอยพ่อหลวงชัยนาท (เทคโนโลยีการเกษตร)  ยังอยู่ในช่วงพัฒนากลุ่มให้เกิดความ

เข้มแข็ง และเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งต่อไป  
และจากการพัฒนา นวัตกรรมท าให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของเครือข่าย

เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร เป็นจ านวน 39.38 ล้านบาท 
ผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร  ภายใต้

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562  ของทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ได้สรุปผลผลิต ผลลัพธ์ มี
ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ จากเป้าหมาย 700 ราย ท าได้ 
730 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มต้นน้ า 60 ราย กลุ่มกลางน้ า 526 ราย กลุ่มปลายน้ า 91 ราย และมีผู้ที่เป็นทั้งต้น
น้ า กลางน้ าและปลายน้ า 53 ราย มีผู้น าเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย (Service Provider และ 
CDA)  24 ราย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ จากเครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจในด้านต่างจ านวน 8 เครือข่าย และยังมีแผนพัฒนาเครือข่าย จ านวน 8 แผนยุทธศาสตร์ และยังมี
การน านวัตกรรม งานวิจัย กลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงาน ที่ได้รับจาการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจไปใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ  จ านวน 13 ราย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสามารถลด
ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ 13.92 ล้านบาท และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 52.54 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมแล้วมีการ
ขยายตัวทางเศรษกิจถึง  66.46 ล้านบาท 

ในส่วนของการสร้างโอกาสตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ทางเครือข่ายสมุนไพรได้มีการผลักดัน
ส่งเสริมให้มีการออกบูทขายของในงานงาน Fruits Festival ที่  JJ Mall และการท า Road show และ
Business Matching ต่างประเทศไปยังประเทศจีน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
เนื่องจากมีประชากรมากที่สุดในโลก และชาวจีนยังนิยมสมุนไพรจากประเทศไทย และทางเครือข่ายเทคโนโลยี
เพ่ือการเกษตรมีการท า Business Matching ทั้งในและต่างประเทศ โดยในประเทศได้จัดขึ้นที่ ห้องประชุม 
ตึก I Work มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในส่วนของต่างประเทศได้จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา 
เนื่องจากเป็นประเทศที่ยังมีความต้องการด้านเทคโนโลยีอยู่มาก และเริ่มใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี มากขึ้นใน
ภาคการเกษตร จึงเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะน าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนอการขายการลงทุนได้  

ข้อเสนอแนะทางนโยบายของเครือข่ายสมุนไพร มี 5 นโยบาย ดังนี้  
นโยบายที่ 1 : การสนับสนุนและการส่งเสริมจากรัฐบาล 
นโยบายที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 
นโยบายที่ 3 : การส่งเสริมด้านการตลาด 
นโยบายที่ 4 : การสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่าย 
และในส่วนของ เครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร มีข้อเสนอแนะทางนโยบาย 5 นโยบาย ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 : การแก้ปัญหาขาดแคลนพันธุ์ดี และเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ 
นโยบายที่ 2 : การพัฒนาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ 
นโยบายที่ 3 : การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 
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นโยบายที่ 4 : การส่งเสริมด้านการตลาด 
นโยบายที่ 5 : การสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่าย 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น การพัฒนาเครือข่าย/คลัสเตอร์ ในปี 2562 นี้ ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาอย่างเข้มข้นบนหลักการการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์  ทางคณะท างานมี
ความมุ่งมั่น เพ่ือให้ผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุกประการ และคาดหวังว่าคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจะเห็นชอบในผลส าเร็จของงาน นอกจากนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาสนับสนุนให้
ด าเนินงานโครงการฯ ในระยะต่อไป  

 

 

คณะท างาน 
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร และ 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 


