
การยกระดับคุณคา่งานวิจัยในภูมิภาคภาคเหนือ : โอกาส และความท้าทาย
ภายใต้มุมมองของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)

“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563” (Regional Research Expo 2020)
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ล ารางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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หน่วยงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผน และ

กรอบงบประมาณ ววน.

หน่วยงานที่ท าวิจัย
และสร้างนวัตกรรม 

หน่วยงานด้านการให้ทุน

หน่วยงานด้านการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยและ

นวัตกรรม และหน่วยงานซึ่ง
เป็นผู้ใช้ประโยชน์

หน่วยงานด้านมาตรวิทยา 
มาตรฐาน การทดสอบ และ
บริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

สอวช. สกสว.
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
สภาพัฒน์ฯ ส านักงานคณะกรรมการ

นโยบายการศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

ม.รัฐ 9 แห่ง

ม.ในก ากับ 25 แห่ง

วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ

ม.เอกชน 75 แห่ง

กษ. สธ.

พม. พณ.

คค.

เอกชน ชุมชน

ก.อ่ืนๆ

ปส.สวทช.

มว.

สทอภ.

สทน.

สตร.

สนช.

สช.

ศลช.

สสน.

วว.อพวช.

วศ.

หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรา 7

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นอกกระทรวงฯ

ส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ
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ความคืบหน้าการขับเคลือ่นระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

1. วช.           ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ
2. สนช.         ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. สวก. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
4. สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

5. บพท. (A) หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่
6. บพค. (B) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน 

และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
7. บพข. (C) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

5-6-7 จัดตั้งโดยมติของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้ร่มของ สอวช.
จัดตั้ง PMU A,B,C เมื่อ 28 ต.ค. 2562
แต่งตั้งกรรมการ เมื่อ 1 พ.ย. 2562
แต่งตั้งรักษาการผู้อ านวยการ เมื่อ 6 พ.ย. 2562

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit)
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การบริหารโปรแกรม ววน.

สกสว.

มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย

Program

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน อววน.

Platform สอวช.

Sub-Program

Project

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ขอบเขตงานของหน่วย PMU
PMU -> ก าหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรม (Program) หัวข้อวิจัยและ OKR (Objectives & Key Results)  

กระทรวง อว. นอกกระทรวง

สวก.PMU A
บพท.

วช.
 ความท้าทายและเรื่อง

ส าคัญของประเทศ 
(Grand Challenges)

 งานวิจัยสังคมศาสตร์ 
และมนุษย์ศาสตร์

 งานวิจัยพ้ืนฐานที่มี 
strategic direction

 เส้นทางอาชีพนักวิจัย
และนวัตกรรม+รางวัล

 ฐานข้อมูลและดัชนี
 มาตรฐาน/จรยิธรรม

 ชุมชนท่ียั่งยืน
 นวัตกรรมชุมชน
 ขจัดความยากจน
 Micro enterprise
 เมืองและพื้นที่

PMU B
บพค.

 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
และนักวิจัยพื้นฐาน

 Brainpower & 
Manpower

 Institutional 
Development & 
Capacity Building

 Research 
Infrastructure

 Frontier Research

PMU C
บพข.

 BCG
 Industrial Tech. 

Research 
(Translational 
research)

 PPP projects 
(Co-investment)

NIA

 Innovation 
Ecosystem

 Startup

 งานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการเกษตรและ
อาหาร

 ตอบนโยบายกระทรวง
เกษตรฯ

สวรส.

 งานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านระบบสาธารณสุข

 งานวิจัยสร้าง
ความสามารถทางด้าน
การแพทย์เพื่อสุขภาพ
ประชาชน

อยู่ภายใต้ สอวช. ในระยะเริ่มแรก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

6



Flagship ปี 2563

FS=Flagship

Platform 1
การพัฒนาก าลังคนและ

สถาบันความรู้

FS1 Industrial postdocs

FS2 AI for All

FS3 Quantum Research

FS4 Space Consortium

FS5 Frontier Research 
Seed Fund

FS6 Social&humanity
Frontier Research

Platform 2
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม

FS7 Zero Waste

FS8 PM 2.5

FS9 Water Security

FS10 Thailand Aging 
Society

FS11 Open Society-
Social Change

FS12 Road Safety

Platform 3
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขัน

FS13 Technology 
Localization

FS14 Public-Private 
Partnership for RDI (PPP-
RDI)

FS15 อุทยานวิทยาศาสตร์

FS16 BCG in Action

FS17 Genomics

FS18 Smart Farming

Platform 4
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และ

ลดความเหลื่อมล้ า

FS19 Social Innovation 

FS20 ชุมชนนวัตกรรม

FS21 University for 
Inclusive Growth 
program: UNG 

FS22 Education 
Sandbox 

บพค. วช.
NIA
บพท.บพข.

สวรส.
สวก.

ที่มา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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บทบาทของหน่วยงานนโยบายและหน่วยงานให้ทุน
ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

สภาพัฒน์  สนง.กก.นโยบายการศึกษา

สป.อว.    สอวช.     สกสว.

• ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตรเ์พื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการพัฒนาของประเทศ

• ก าหนดกรอบงบประมาณการวิจัยของประเทศ Budget Allocation 
และติดตามผลผลิต ผลลัพธข์องการจัดสรรกรอบงบประมาณการวิจัย
ของประเทศ 

• ด าเนินการจัดท าแผนงานส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยในการใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยใน
พื้นทีแ่ละภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบตามทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

• ให้การสนับสนุนทนุวิจัยและนวัตกรรม ออกสัญญาให้ทุนและจัดสรรงบประมาณรายแผนงาน
โครงการ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ในประเด็นส าคัญของประเทศ ที่พึ่งพาความรู้และวิชาการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่

• ขับเคลื่อนแผนงานโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการออกแบบโจทย์วิจัย 
ประเด็นการขยายผลการวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

• วัดผลความส าเร็จของเป้าหมายแผนงานโครงการเป็นตัวชี้วัดที่ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชน มาตรฐานค่าครองชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชน

หน่วยงานด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์แผนและกรอบ

งบประมาณ ววน.

หน่วยงานด้านการให้ทุน

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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แนวทางการยกระดับศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายการด าเนินงาน
มุ่งเน้นการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าตามความต้องการของพื้นที่
Local University 
Network

ใช้ระบบการเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากผ่านเครื่องมือมหาวิทยาลัยในพื้นที่และท้องถิ่น

Collaboration & 
Partnership

สร้าง partnership กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายวิจัยที่มีภารกิจ
หลักในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการท างานร่วมกัน โดยเพ่ิมศักยภาพ
และประสิทธิภาพโดยใช้วิจัยและนวัตกรรม

Area-based 
Community

วางระบบให้พื้นที่เกิดความเชื่อมั่นในการใช้วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพชุมชนต้นแบบ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดโจทย์
ความต้องการจากปัญหาของพื้นที่
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10

รายได้เพิ่มขึ้น  5,000 ล้านบาท ในพื้นที่ 6 ภูมิภาค 
ครอบคลุมทั่วประเทศ ใน 20 จังหวัดๆ ละ 250 ล้านบาท

เป้าหมาย

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

กิจกรรม/กลไก
 ให้ทุนขยายผลสนับสนนุองค์ความรู้ที่ผ่านมาตรฐานสู่ชุมชน ตามโจทย์ความ

ต้องการของพ้ืนที่ชุมชน
 ใช้กลไกบูรณาการขับเคลื่อนระดับนโยบาย ระดับภาค ระดับจังหวัด สู่การ

ปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานภาคจังหวัด ภาคการวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ส านักงานกปร./กรมส่งเสริมการเกษตร/กองทัพบก / กอ.รมน. /
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค)

 สร้างต้นแบบชุมชน/วิสาหกิจเขม้แขง็/นักวจิัยชมุชน โดยจัดประกวดชุมชน/
วิสาหกิจต้นแบบเพ่ือเป็นการขยายผลเป็นศูนยเ์รียนรู้ ศูนย์วิจัยชุมชนที่
ส่งเสริมกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมอาชีพ และเป็นการให้รางวัล
แรงจูงใจ แก่ชุมชนที่ร่วมขบัเคลื่อน)

 การคัดกรองชุมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพื้นที่ จากงานวิจัยท่ี วช. ให้การ
สนับสนุน และพื้นที่ที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การสนับสนนุ 

 เขตเศษฐกิจพิเศษ เช่น ACMECS, EEC, SEC, LIMEC เป็นต้น
 จัดตลาดนัดงานวิจัยและนวตักรรม เพ่ือส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์วิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 การติดตามและประเมินผลแบบ Supply side และ Demand side                                       

ทั้ง inside out และ outside in

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดพะเยา 

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดนครปฐม

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสงขลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาคใต้ชายแดน
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่เป้าหมาย

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
การสนับสนุนการขยายผลต่อยอดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 เครื่องอบแห้ง คุณบรรเทิง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่เขียว-ไผ่ล้อม ได้รับเครื่องอบแห้ง ครัวเรือน

ที่ได้รับประโยชน์ 36 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 640 ไร่ ขายเป็นข้าวเปลือกอินทรีย์ได้มูลค่า 7,040,000 บาทต่อ
รอบการปลูก สิ่งที่ยังขาดเรื่องการตลาด ขยายวงการใช้เครื่องอบแห้งไปสู่ชุมชนรอบข้าง 

 การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยถ่านชีวภาพร่วมกับสารชีวภัณฑ์ ในพื้นที่วนเกษตรไม้ผลจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส่งเสริม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือ
ทิ้งทางเกษตรมาผลิตถ่านชีวภาพในการปรับปรุงบ ารุงดินร่วมกับการใช้สารชีวภัณฑ์ในพื้นที่วนเกษตรไม้
ผลจังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรต้นแบบ 30 ราย จากอ าเภอเมือง อ าเภอลับแล อ าเภอบ้านโคก อ าเภอ 
ฟากท่า และอ าเภอท่าปลา

 สับปะรดห้วยมุ่น กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต าบลห้วยมุ่นร่วมกับผู้ประกอบการ บริษัทโชริฮาบุ  
แปรรูปเป็นน้ าสัปปะรด ไอศกรีมหวานเย็น เครกเกอร์ วอสก้า มูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 20,000 บาทต่อครัวเรือน
ต่อเดือน (มี 50 ครัวเรือน รวมมูลค่า 12,000,000 บาท)  เป็น สิ่งที่พัฒนาต่อ ส่งเสริมการผลิตให้ได้
มาตรฐาน

 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ คุณวันทา ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย มูลค่ารายได้ 
2,500,000 บาทต่อปี

 เสริมสร้างความเข้มแข็งม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนของ
ชุมชนบนเส้นทาง LIMEC ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก 
และตาก) โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product – GPP) ในพื้นที่ 5 จังหวัด     
มีอัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 8.5%

จังหวัดอุตรดิตถ์

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



องค์ความรู้ในพื้นท่ี

ก๊าซชีวภาพ 

เตาชีวมวล พลังงาน
สัตว์เศรษฐกิจ

เกษตรปลอดภัย 

ปุ๋ยอินทรีย์

หัตถกรรม การถักทอ ผลผลิตข้าว        
ข้าวพื้นเมือง

การบริหารวิสาหกิจ 
ชุมชนสร้างความ

เข้มแข็ง

วัฒนธรรมท้องถิ่น
และการอนุรักษ์

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจากการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์สัญชัย จตุรสิทธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. อ าเภอบ้านตากและอ าเภอแมส่อด 

จังหวัดตาก
3. อ าเภอวังชิ้น และอ าเภอหนองม่วงไข่ 

จังหวัดแพร่
4. ต าบลหนองกอก อ าเภอทองแสนขันธ์

อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ทางด้านเศรษฐกิจ การเลี้ยงโคเน้ือจะมีต้นทุนค่าอาหารสัตว์ทีล่ดลง ลดปัญหาการขาดแคลน
ทั้งปริมาณและคุณภาพของอาหารหยาบ และท าให้สมรรถภาพการผลติของโคเพิม่ขึน้

ทางด้านสิ่งแวดลอ้ม การน าเศษเหลือทางการเกษตรทีม่ีจ านวนมหาศาลมาใช้ประโยชน์ 
จะสามารถลดการเผา ทิ้ง ก าจัดได้ โดยจะเป็นการลดการเกิดมลภาวะทั้งดิน น้ าและอากาศ

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการเพิ่มจ านวน
โคต้นน้ า โดยการเหน่ียวน าให้แม่พันธุ์โคเน้ือเป็นสัดและตกไข่
ในระยะเวลาพร้อมเพียงกัน และสามารถก าหนดเวลาผสม
พันธุ์ ได้ส่งผลท าให้แม่โคตั้งท้องและคลอดลูกในเวลาที่
ใกล้เคียงกัน ท าให้การจัดการด้านอื่น ๆ เช่น การจัดการเลี้ยง
ดูแม่โคตั้งท้องและลูกโคมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมทั้งลูก
โคที่เกิดมามีอายุที่ใกล้เคียงกันท าให้การจัดการเลี้ยงดูใน
อนาคตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

คืออาหารหยาบและอาหารขน้ผสมรวมกนั โดยปกติ
มักนิยมใชก้ับโคท่ีใหน้มสูง เพ่ือลดปัญหาความเป็นกรด
ของกระเพาะหมกัอนัเกิดเน่ืองจากไดร้บัอาหารขน้ปริมาณ
สูงในสภาพการเลี ้ยงท่ีให้อาหารหยาบและอาหารข้น
แยกกันโดยต้องค้านวณสัดส่วนของอาหารทั้ง 2 ชนิด 
จากน า้หนกัแหง้ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของโค แลว้น าไป
เลีย้งโคนม-โคเนือ้ แทนการเลีย้งแบบเดิม

องค์ความรู้อาหารแบบผสมครบส่วนส าหรับโคเนื้อ
การจัดการการสืบพันธุ์ในโคเนื้อแม่พันธุ์โดยใช้โปรแกรม

ฮอร์โมนเพ่ือก าหนดเวลาการผสมเทียม กลุ่มเป้าหมาย

ประโยชน์ที่
ได้รับ

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



การจดัการความรู้เพ่ือเพิม่จ านวนและคุณภาพการผลติกระบือในภาคเหนือตอนบน
ดร.สุรีย์พร แสงวงค์ (มหาวทิยาลยัพะเยา)

ผลผลติ (output)  
การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการเพ่ิมจ านวน
และคุณภาพกระบือแก่เกษตรกร และออก
หน่วยผสมเทียมเคล่ือนท่ี เพ่ือเพ่ิมจ านวน
กระบือพนัธ์ุดีแก่เกษตรกร

ประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านเกษตรกร ผูเ้ล้ียงกระบือสามารถเพ่ิมจ านวนกระบือได้
จ านวนมาก และสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร
ด้านเศรษฐกิจ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือจดัการ
ระบบเพื่อวางแผนการผลิตกระบือพนัธ์ุดี ท่ีให้ผลผลิตเน้ือ
สูง และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันากระบือ
ด้านสังคม เป็นฐานการผลิตเน้ือกระบือลา้นนาของประเทศ
ไทย เป็นการร่วมอนุรักษ์กระบือไทยให้คงอยู่คู่ สังคม
สืบไป สามารถใชฟ้ื้นฟูศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของไทย

องค์ความรู้
1.ความรู้สายพนัธุ์กระบือ
2.ด้านการปรับปรุงพันธ์ุการเพ่ิมจ านวน
ดว้ยเทคโนโลยกีารเหน่ียวน าการเป็นสดั
3.ระบบการผลิตและเล้ียงกระบือยคุใหม่

กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผูเ้ล้ียงกระบือและเกษตรกรท่ีสนใจ
ทัว่ไป ในจงัหวดัพะเยา เชียงราย แพร่ นาน



ไก่ประดู่หางด า 
องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง 
และการจัดการฟาร์มส าหรับ

เกษตรกรรายย่อย

กระตุ้นและท างานร่วมกับชุมชน  การพัฒนาการประกอบอาชีพ
เดิมและการสร้างอาชีพทางเลือก สร้างความมั่นคงทางอาหาร
ของครัวเรือนสู่ชุมชน สร้างต้นแบบการบริหารกลุ่มที่มีความ
เข้มแข็งและเน้นการสร้างทีมเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของ
กิจกรรม

ผัก องค์ความรู้ด้านการ
คัดเลือกพันธุ์ดี และการผลิต

ต้นกล้าผักคุณภาพ

ข้าว องค์ความรู้ด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวมาตรฐาน
ข้าวอินทรีย์ และมาตรฐาน

ปลอดภัย GAP

ล าไย องค์ความรู้ด้านการผลิต
ล าไยคุณภาพ เช่น การตัด
แต่งกิ่ง การตัดแต่งช่อผล

การจัดการศัตรูพืชโดย
ชีววิธี การผลิตและขยาย
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในระดับ

ครัวเรือนและชุมชน

ปลาสลิดและปลาหมอไทย องค์
ความรู้ด้านมาตรฐานปลาสลิด

อินทรีย์ และการจัดการ
เพาะเลี้ยงและอาหารปลา

เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน เศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพดี ชุมชนเขม้แขง็

การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
พิจารณาจากเกษตรกรที่มคีวามพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง (หัวไวใจสู้) มีการบริหาร
จัดการกลุ่มด้วย  หลัก 3 ก ได้แก่ กลุ่ม กาด (ตลาด) และกิจกรรม แต่การบริหารจัดการ
กลุ่มยังไม่เข้มแข็ง กลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

1. จัดประชุมร่วมกับเกษตรกรเพ่ือรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของ
เกษตรกร 

2. เกษตรกรร่วมก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข และการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการประกอบอาชีพที่ชัดเจน 

3. ก าหนดกลุ่มน าร่องที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเกษตรกรคัดเลือกกันเอง
ภายในกลุ่มอาชีพ

ตน้แบบการใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรู้
งานวิจยัเพื่อพฒันาชุมชน 
อ. สารภี จ.เชียงใหม่

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างระบบการผลิตเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย

องค์ความรู้

การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลาด
ห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวพนัธุ์ดี (ข้าวหอมล้านนา)

การปลูกผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์

พื้นที่ได้รับประโยชน์ อ.สะเมิง และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
อ.เมืองปาน และ อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร
จ.เชียงราย 

1. แหล่งน้า ไม่มีการปนเปื้อนวัตถุอนัตรายและจุลินทรีย 

2. พื้นที่ปลูก ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารพิษในดิน

3. ห้ามใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
หรือ ใช้ตามค าแนะนาของกรมวิชาการเกษตร 

4. การเก็บรักษาและขนย้ายผลิตผลภายในแปลง 
ปราศจากการปนเป้ือนสิ่งอันตราย

5. การบันทึกข้อมูล
- การจัดการเพื่อให้ได้ผลติผลคุณภาพ
- การส ารวจและการป้องกันจากัดศัตรูพืช
- การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

6. การผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช 

7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้
ผลิตผลคุณภาพ ตามแผนควบคุมการผลิต

8. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

ประโยชน์ที่ได้รับ

ด้านเศรษฐกิจ
1.ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาให้มีปริมาณและมูลค่าเพิม่สูงขึ้น
2.ส่งเสริมคุณภาพการผลิตชาตามหลกัการเกษตรทีด่ีส าหรับ
ใบชาสดและการผลิตด้วยระบบอินทรีย์

ด้านสังคม
1.สร้างอาชีพอย่างย่ังยืนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกชา
2.ช่วยพัฒนาชีวติ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นเน่ืองจากไม่มีการใช้สารเคมี
3.ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม ให้ปลอดจากการใช้สารเคมีในระบบการผลิต
4.สร้างความเข้มแข็งให้แกก่ลุ่มเกษตรกรและสร้างเครือข่ายร่วมกัน

การสร้างระบบการผลิต

รศ.ดร.ดรุณี วัฒนาศิริเวช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ชื่อโครงการ การพัฒนาเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร
แบบแนวตั้งด้วยเทคนคิแก๊สซิฟิเคชัน่ 

นักวิจัย ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

องค์ความรู้

 เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นส าหรับเตาแก๊สชีวมวล    
ในการประกอบอาหารในชีวิตประจ าวัน

 การถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น 
เปลี่ยนรูปเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิง
หรือจ ากัดอากาศให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิง

กลุ่มเป้าหมาย

 ชุมชนบ้านเขาน้อย ต.ดงประค า อ.พรหมพิราม 
จ.พิษณุโลก

 ชุมชนบ้านไผ่ขอน้ า ต.มะตูม อ.พรหมพิราม 
จ.พิษณุโลก

 ชุมชนบ้านไผ่สีรุณ ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
 ชุมชนบ้านหนองมะเกาะ ต.หนองหลวง 

อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร

ผลกระทบ

 ได้พัฒนาเตาเผาถ่านขนาด200ลิตรแบบแนวตั้ง
จนได้ตัวต้นแบบเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง

 สามารถน าเตาเผาถ่านขนาด200ลิตรแบบแนวตั้ง
มาใช้ในครัวเรือนได้

ปี 2559

ชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าริ



โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปขยะชีวมวลเพ่ือใชเ้ป็นพลงังานทดแทน และลดปัญหาการเผาในท่ีโลง่แจง้ในพ้ืนท่ี 
อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่

โดย  ดร.วรจิตต ์ เศรษฐพรรค์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่

KM 
มัน่คง ปี

2560การแปรรูปขยะชีวมวล
เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน

องค์
ความรู้

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีาร

แปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช เ้ ป็นพลังงาน

ทดแทนมากขึน้ และสามารถใชเ้ทคโนโลยีฯ 

ดงักลา่วไดภ้ายในระดบัครวัเรอืนได ้

สามารถต่อยอดองคค์วามรูจ้ากเทคโนโลยี

แปรรปูขยะชวีมวลไปสู่การบรหิารจดัการเศษ

วสัดุเหลอืใชท้างเกษตรไดเ้พือ่ชว่ยลดปัญหา

การเผา และลดปัญหาหมอกควนัได ้

ประโยชน์ที่ได้รับ

 เกดิการสรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายได ้จากการ

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารแปรรปูขยะชวีมวลเพือ่ใชเ้ป็น

พลงังานทดแทน ท าใหเ้กดิความมั่นคงทางพลงังานมาก

ขึน้ ประชาชนในชมุชนมคีุณภาพชวีติความเป็นอยู่ทีด่ ี

ขึน้

 เกดิศนูยก์ารเรยีนรูต้น้แบบในชมุชนทีส่ามารถเรยีนรูไ้ด ้
จรงิสรา้งความยัง่ยนืในอนาคตได ้

ผลกระทบ

ประชาชนและหน่วยงานใน
พืน้ที่ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม ่

และพืน้ที่ใกลเ้คียง

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดการใช้ขยะชีวมวลเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน

เทคโนโลยีการแปรรปูขยะชีวมวลเพื่อใช้เปน็พลังงานทดแทน 

1) เตาประหยดัพลงังานจากภูมิปัญญาชาวบา้น: เตาชีวมวลป่าเดง็
2) เตาชีวมวลส าหรับก่ิงไม้
3) เตาแก๊สซิไฟเออร์ควบคู่กบัเตาถ่านชีวภาพระดบัครัวเรือน
4) เตาพลงังานชีวมวลผลิตแก๊สหุงตม้และไบโอชาร์ระดบัครัวเรือน: เตาเบ๊บ

ซี
5) ถุงหมกัแก๊สชีวภาพระดบัครัวเรือน
6) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง
7) เตาผลิตน ้าร้อนจากเช้ือเพลิงชีวมวล

กลุ่มเป้าหมาย

1

2 3

4 5 6 7

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



การถ่ายทอดองคค์วามร ู ้

เรื่อง การปลกูพืชท่ีมีศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจ ทดแทนการปลกูขา้วโพด 

เพ่ือสรา้งงานและสรา้งอาชีพใหเ้กษตรกร 

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย

ผศ. ดร. สุทธิพร  ธเนศสกลุวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

องคค์วามร ู้

กล ุม่เป้าหมาย

ท่ีใชป้ระโยชน์

องคค์วามรู ้เร่ือง 

การปลูก เก๊ กฮวยตาม

แนวทางเกษตรอินทรีย ์

1. การขยายพันธุเ์ก๊กฮวย

ในห้องปฏิบัติการ เพาะ 

เลี้ยงเนือ้เยื่อพืช

2. การขยายพันธุเ์ก๊กฮวย

ในเรือนเพาะช า

3. องค์ความรู้เ ร่ืองการ

ปลูก เก๊กฮวยใน พ้ืนที่

เป้าหมาย

พ้ืนที่ป่าตน้น า้

วดัพทุธอทุยาน

ดอยอินทรีย ์

ต าบลดอยฮาง

อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย

1.  เตรยีมการเบ้ืองตน้กอ่นการปลกู

เกก๊ฮวย (การเตรยีมพ้ืนท่ีแปลงแมพ่นัธ ุ)์

2.  เตรียมตน้กลา้พนัธ ุเ์กก๊ฮวย

3.  เตรยีมพ้ืนท่ีปลกูเกก๊ฮวย

4.  ปลกูเกก๊ฮวย

5.  ดแูลรกัษาตน้เกก๊ฮวยในแปลงปลกู

6.  เก็บเกี่ยวผลผลิตเกก๊ฮวย

แนวทางการปลกู

ตน้เกก๊ฮวย

7.  น่ึงดอกเกก๊ฮวย8. กระบวนการอบแหง้



การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และกล
ยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดภาคเหนือ

องค์
ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วย

การย้อมเส้นใยกล้วยด้วยสีธรรมชาติ

การถ่ายทอดกระบวนการผลิตผ้าทอจากเส้น
ใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติด้วยกี่กระทบ และการแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผ้าทอใยกล้วย 
รวมท้ังการก าหนดกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนเห็น
คุณค่ าของการ ใ ช้ภู มิ ปัญญาท้ องถิ่ นและการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติจากเส้นใย
กล้วยที่ได้จากกาบต้นกล้วย

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มทอผ้าใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
- อ. ภูซาง จังหวัดพะเยา
- บ้านโฮ่ง จังหวัดแพร่
- อ.ทุ่งช้าง และ อ.ปัว จังหวัดน่าน 
- อ.คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
- อ.ป่าซาง และ อ.เมือง จังหวัดล าพูน ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ชุมชนได้รับการพัฒนาและ
กา ร ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชีพมา กขึ้ น 
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้น
ใยกล้วยที่มีคุณภาพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เมื่อว่างเว้นจากฤดูกาล
ท าการเกษตรตามปกติ 
และผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ที่ ร่ ว มกั น ท า  แล ะ มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขั้นตอนการเตรียมเส้นใยกล้วย

1. น าต้นกล้วยมาตัดให้ได้ความยาวตามต้องการ

2. ใช้มีดหรือช้อนขูดเยื้อขาวด้านในออกจนหมด

3. น าแผ่นกาบกล้วยฉีกให้เป็นเส้นใยกล้วยด้วยเครื่องฉีกกาบกล้วย

4. น าเส้นใยกล้วยที่ฉีกเป็นเส้นแล้ว มาท าความสะอาดและผึ่งแดดให้แห้งสนิท

5. ต้มย้อมเส้นใยกล้วยจากสีธรรมชาติ และน าไปเข้าสู่กระบวนการทอ โดยใช้กี่พ้ืนเมืองต่อไป

รองศาสตราจารยเ์อนก ชิต
เกสร

มหาวิทยาลยัพายพั



องค์ความรู้

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1

กลุ่มเป้าหมาย

ผลกระทบ

• เพ่ิมผลผลิตและรายได้จากการขายข้าวธัญสริ ิ
• ลดค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 275 บาท ต่อ ไร่
• ต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม
• ลดการใช้สารเคมี

• ลดงบประมาณรัฐบาลในการควบคุมสารเคมี
• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ตอบแทนสังคมจากการลงทุน (SROI)

เทคโนโลยีข้าวพันธุ์ดี เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ 

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุข์้าวเพื่อชมุชน 

2

3

1) กลุ่มชุมชนบ้านโป่งขวาก ต าบลแม่สัน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง
2) กลุ่มชุมชนบ้านยางเปา ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
3) กลุ่มชุมชนอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

3.1) กลุ่มชุมชน บ้านผาคับ ต าบลบ่อเกลือใต้ 
3.2) กลุ่มชุมชน บ้านห้วยล้อมและบ้านห่างทางหลวง ต าบลภูฟ้า 

เทคโนโลยีการพัฒนากลุ่มเพื่อการรับรองเกษตรปลอดภยัแบบมสี่วนร่วม 4
เทคโนโลยีการแปรรูปผลติภณัฑ์จากขา้ว 5

อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง
อ าเภออมกอ๋ย จังหวัดเชียงใหม่

อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

พื้นที่ได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ

เชิงสังคม



ท าให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มี
พื้นที่เผาน้อยที่สุดในประเทศไทย

 ประชาชนสามารถติดตามการเกิด
จุดความร้อนในพื้นที่ของตนเองแบบ
ใกล้เวลาจริง ท าให้ทราบจุดที่เกิด
เหตุและสามารถเข้าถึงจุดไฟได้
โดยง่าย

 สามารถควบคุมและลดการลุกลาม
ของไฟอันเป็นสาเหตุส าคัญของ
ปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อ
คนในชุมชนได้อีกด้วย

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยเีพือ่การติดตามการเผาหรือจดุความร้อน “Fire Hotspot” ในพืน้ที่จังหวัดเชียงราย

องค์ความรู้

แอปพลิเคชันส าหรับการติดตามการเกิดจดุ
ไฟในพ้ืนท่ีเพื่อการติดตามการเกิดจุดไฟ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีของสถานีส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จ.เชียงราย

 2. เจ้าหน้าท่ีสถานีส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟป่า จ.เชียงราย วธีิการตดิตั้งแอปพลเิคชันและการใช้งาน

ค้นหา ค าว่า “Hotspot เชียงราย” และกดติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏสัญลักษณ์
การใช้งาน มี 2 กรณี ได้แก่ กรณีไม่มีจุดคความร้อน และ กรณีพบจุดความร้อน
 กรณีพบจุดความร้อน แอปพลิเคชันจะแจ้งข้อความบนหน้าจอมือถือ พร้อมแสดงจ านวนจุดความร้อนที่ปรากฏ

ด้วย เราสามารถทราบรายละเอียดจุดความร้อนแต่ละจุดได้ทันที
แอปพลิเคชันแสดงรายละเอียดเส้นทางจากจุดที่อยู่ไปถึงจุดความร้อนและค านวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะ

เข้าถึงจุดความร้อน
แอปพลิเคชันสามารถโทรฟรีเพื่อติดต่อกับสายด่วนไฟป่า และส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เพื่อให้ผู้ใช้แอป

โทรแจ้งเหตุไฟได้ทันท่วงที 

โดย นางนิอร สิริมงคลเลิศกลุ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

ผลกระทบ

“Fire Hotspot” เป็นเทคโนโลยีการตรวจหาจุดหรอืบรเิวณที่มี
ค่าความร้อนมากผิดจากปกติบนผวิโลก โดยใช้อุปกรณ์การ
ตรวจวัดค่าความร้อนท่ีติดตั้งอยู่บนดาวเทียมส ารวจโลก โดย
ติดตั้งบนดาวเทียมชื่อTerra และ Aquaในระบบ MODIS โดย
ดาวเทียม Terra จะโคจรผ่านประเทศไทยในช่วงเช้า และ
ดาวเทียม Aqua จะโคจรผ่านประเทศไทยในช่วงบ่าย โดยมี
ข้อเด่นคือเป็นข้อมูลท่ีคาดว่าน่าจะเกิดไฟ แบบใกล้เวลาจริง โดย
ทาง NASA จะท าการตรวจจับหรือปรับข้อมลูทุกๆ สองช่ัวโมง 
ซึ่งประชาชนท่ัวไปสามารถ download ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
http://firefly.geog.umd.edu/firms/



ชื่อโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร 
เพื่อยกระดับการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
ตามแนวทางพระราชด าริ

นักวิจัย ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าริ
ปี 2561

องค์ความรู้

 ถ่ายทอดองค์ความรู้
เร่ือง การจัดท า
มาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

 ถ่ายทอดองค์ความรู้
เร่ือง กระบวนการ
จัดท าฉลากสีเขียวใน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
สับปะรดนางแลเพื่อการ
ส่งออก อ.เมือง จ.เชียงราย

 วิสาหกิจชุมชนภูแลพัฒนา
ส่งออก อ.เมือง จ.เชียงราย

 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
สับปะรดภูแล อ.เมือง 
จ.เชียงราย

 บ.เกษตรเชียงรายก้าวหน้า       
อ.เมือง จ.เชียงราย 

ผลกระทบ

 ผู้ประกอบการ
สามารถยกระดับ
มาตรฐานสินค้า และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน        
การแข่งขันทางการตลาด

 ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง    
มีรายได้ เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 5 ด้าน เพื่อเพิ่ม GPP ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
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ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพ่ิมพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม 

การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นท่ี 



โครงการความร่วมมือระหวา่งกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน 
มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม 

การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นที่ 



30https://www.thairath.co.th/news/politic/1648186



ศูนย์วิจัยชุมชน 

การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นที่ 



ศูนย์วิจัยชุมชน 

การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นที่ 
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ศูนย์วิจัยชุมชน 

การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นที่ 



@nrctofficial
www.nrct.go.th


