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จํานวนผลิตภัณฑ

ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เปา ผล 11 เดือน การบรรลุเปา

80 ผลิตภัณฑ 88 ผลิตภณํฑ 100%
รวม 88 ผลิตภัณฑ

• ผลิตภัณฑ food  52 ผลิตภัณฑ

• ผลิตภัณฑ non-food 32 ผลิตภัณฑ

• ผลิตภัณฑดานเกษตรอัจฉริยะ 4 ผลิตภัณฑ



1. ผงฟาทะลายโจรบรรจุแคปซูล 2. ผลิตภัณฑแปรรูปจากปูนา 3. ปลานิลคุณภาพสูง 

ภายใตการเลี้ยงระบบไบโอฟลอค

4. นํ้าปลาราสูตรหอทีหลา

5. บรรจุภัณฑชาสมุนไพร

จากเสนใยกาบกลวยหมัก 

6. ผลิตภัณฑขาวแตนนํ้าแตงโม
กะทิท่ีเก็บไวไดนาน

7. ผลิตภัณฑผลไมกรอบเพ่ือ
สุขภาพ

8. กบนาอินทรีย

ดวยบอเคลอืบน้ํายางพารา 

ผลิตภัณฑดานอาหารจาํนวน 53 ผลิตภัณฑ



9. กลวยตากดวยกระบวนการอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย 

10. ผักและผลไมทอดสญุญากาศ 11. น้ํามะเก๋ียงพรอมด่ืม 30% 12. เนื้อโคเชิงพาณิชยในชมุชนดวย
นวัตกรรมการผสมพันธุปศุสัตวเชิง

คัดเลือก

13. ผลิตภณัฑนมมูลคาสงู 14. เครื่องด่ืมชาเห็ดหลินจือผสม
สมุนไพร

15. เหด็หลินจือฝานอบแหง 16. มะมวงแชอ่ิมอบแหงดวยระบบ 
Pneumatic Compressive 

Osmotic 

ผลิตภัณฑดานอาหารจาํนวน 53 ผลิตภัณฑ (ตอ)



17. ขาวดอยและธัญพืชเมืองหนาวเพ่ือ
สุขภาพแซนโทนิกา 

18. ผงผักสมุนไพรปรุงรสจากธรรมชาติ 19. ผลิตภัณฑอบแหงสมุนไพรและ
ผลผลิตทางการเกษตรโดยตูอบพลังงาน

แสงอาทิตย

20. น้ําพริกเม็ดมะมวงหมิพานต 21. หัวเชื้อเห็ดอัจฉริยะ (Smart 
Mushroom Cultures)

22. Cannabis Tea 23. เครื่องดื่มอัญชัน 24. ชาไหมขาวโพด 25. ผงผักเคลอินทรีย 26. ซอฟทคุกกี้ GABA Low carb 
cookie จากขาวกลองงอก

ผลิตภัณฑดานอาหารจาํนวน 53 ผลิตภัณฑ (ตอ)



27. เทคโนโลยีอบแหงพลังงาน
แสงอาทติยสําหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ

เครื่องตมยํา

28. แคบหมูไมโครเวฟ (Microwave 
Pork Rinds)

29. การพัฒนาผลิตภัณฑแยมผลไมผสม
สมุนไพรเสริมภูมิคุมกันสูตรนํ้าตาลนอย

30. โปรตีนบารอาหารเพ่ือสุขภาพจากผง
จิ้งหรีดบดละเอียด

31. การพัฒนากระบวนกรองไวนลําไย 
โดยการพัฒนาเครื่องกรองวัดคาแอลกอ
ฮอสอัจฉริยะกอนและหลงักระบวนการ

ผลิต

32. โครงการการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรดวยความรอนจากระบบผลิต
กาชชีวภาพ มะมวงกวน กลวยกวนกะทิ 

กลวยตาก

33. การแปรรปูฟาทะลายโจรและใบเชียง
ดาผงอดัแคปซูล

34. การพัฒนาคุณภาพนํ้านมดวย
เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือมุงสูการแปร

รูปผลิตภัณฑนมมูลคาสูง

35. การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรปูจาก
กลวยหอมทองดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอัจฉรยิะ

36. การพัฒนากระบวนผลิตข้าว
เกรียบสมุนไพร และเหด็กรอบสวรรค ์
โดยนาํระบบกงึอัตโนมัตมิาช่วยในการ

ผลิต 

ผลิตภัณฑดานอาหารจาํนวน 53 ผลิตภัณฑ (ตอ)



37. ขาวไรซเบอร่ี (Pure Rice Berry) 38. คอมบชูากระทอม 39. การพัฒนาการอบแหงดวยตูอบ
ความรอนแบบอินฟราเรดสําหรับชา

สมนุไพรเพ่ือสุขภาพ

40. นมถ่ัวแระญ่ีปุนผสมผักเชียงดา 41. น้ําลูกหมอนสูตรน้ําตาลนอย และ 
ยืดอายุการเกบ็ใหเกบ็รักษา

42. การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุ
ภัณฑ /ปลาแผน กรอบ กรอบ

43. ผงโรยขาว และขนมอบกรอบจาก
ผํา (Wolffia Furikake and Snack)

44. การพัฒนาผงหมักเนือโซเดยีม
ตาํจากผลิตภัณฑเ์หลือใช้จาก

สับปะรด

45. การตลาดออนไลนของผลิตภณัฑ
แปรรูปลําไยดอนเปา

46. เทคโนโลยีอบแห้งพลังงาน
แสงอาทติยส์าํหรับการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร

ผลิตภัณฑดานอาหารจาํนวน 53 ผลิตภัณฑ (ตอ)



47. ผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับ
สุนัขและแมวในรูปแบบขนม

48. ผลิตภัณฑอาหารอบแหงนานา
ชนิด

49. การพัฒนาผลิตภัณฑผั์กแผ่น
กรอบเพอืสุขภาพ

50. ลูกอมสมุนไพรกลิ่นนํ้าผ้ึงมะนาว 
(Honey Lemon Flavor Herbal 

Candy)

51. สมุนไพรอบแหง 52. ระบบอบแหงพลังงานความรอน
รวมแสงอาทิตย-ไฟฟา สําหรับเพ่ิม
คุณภาพผลิตภัณฑหมูฝอยอินทรีย

53. การปรับปรุงผลิตภัณฑอามาซา
เกะขาวอินทรีย

ผลิตภัณฑดานอาหารจาํนวน 53 ผลิตภัณฑ (ตอ)



ผลิตภัณฑ non-food 32 ผลิตภัณฑ

1. วัสดุกันกระแทกผลิตภัณฑเซรามกิจาก
เสนใยธรรมชาติ

2. บรรจุภัณฑกลวยแปรรูป

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

3. นํ้ามันถ่ัวลิสงสําหรับทาผิว 4. เจลอัลกอฮอลที่มีสวนผสมของ
สมุนไพร

5. นํ้ายาสเปรยผาและเครื่องแตงกายกัน
นํ้าและกันเชื้อจุลินทรีย

6. การผลิตผงหนอนอบแหงโปรตีนสูง 
และ ผลิตภัณฑ premix สําหรับกุง

7. เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหย/เครื่อง
กล่ันเอทานอลและนํ้าสมควันไมอยางงาย

8. น้ํามันงาดําสกัดเย็นบรรจุ 

Soft gel 

9. สารสกัดจากเปลือกมังคุดเขมขน 10. การผลิตปุยจุลินทรียอัดแทงจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือการปลูกขาว

แบบมีสวนรวม



ผลิตภัณฑ non-food 32 ผลิตภัณฑ (ตอ)

11.การผลิตปุยจุลินทรียอดัแทงเพ่ือการ
ปลูกกลวยตานี

12. การสราง Brand จัดทํา 
storytelling และพัฒนาบรรจุภัณฑ

สําหรับการตลาดดิจิทลั digital 
marketing / นํ้าหอม 

13. Green bag จากใบสับปะรด 14. HERBORICH 15. Spray Wax (Fine Wax) สําหรับฉีด
พนเคลือบเงาไมใบ และปองกันแมลง

16. เจลนํ้าหอมปรับอากาศนํ้ามนั
สมุนไพร 

17. เซรั่มน้ํามันกัญชง 18. กลากระทอมคุณภาพด ีพรอม Plant 
Care Service

19. การผลิตดินปลูกอินทรียรวยธาตุ
อาหารดวยไบโอชาร 

20. การผลิตพืชดวยเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 



ผลิตภัณฑ non-food 32 ผลิตภัณฑ (ตอ)

21. สราง Brand และ พัฒนา 
package /ครีมบรรเทาอาการอักเสบ

ของมา

22. ตาํรับผลิตภณัฑน้ําหอมกระจาย
กลิ่นดวยกานไม (Reed diffuser)

23. ถานอัดแทงคุณภาพสูง 24. ถุงรักษสิ่งแวดลอม 25. น้ําปรงุดอกไมปญจมาลี

26. ผาผนืใยกญัชง 27. การพัฒนากระบวนการผลติ
ผลิตภัณฑลูกประคบสมุนไพร โดยใช
ตูอบแหงพลังงานแสงอาทติยรวม

พลังงานความรอนอินฟราเรด

28. วัสดุปรับปรุงดินคุณภาพสูงเพ่ือ
จําหนายเชิงพาณิชย 

29. สเปรยแกปวดกระทอม 30. สบูเอมไซนสปา (Enzime spa 
soap)



ผลิตภัณฑ non-food 32 ผลิตภัณฑ (ตอ)

31. สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง 32. ผลิตภัณฑขาวแตนนํ้าแตงโมกะทิ

ผลิตภัณฑดานเกษตรอัจฉริยะ 4 ผลติภัณฑ

1. ระบบสมารทฟารม เพ่ือควบคุมความชื้น
และอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 

2. ชุดควบคุมวงจรการจัดการนํ้าตนทุนต่ํา
ไมใชไฟฟาแรงดันต่ํา

3. การยกระดับผูประกอบการและวสิาหกิจ
ชุมชนดวยระบบควบคุมโรงเรือนผักไฮโดร

โปนิกสอัจฉริยะดวยระบบ AI (AI-
Hydroponics) เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต

4. ระบบควบคุมสภาวะแวดลอมภายใน
โรงเรือนปลูกพริกอัจฉริยะดวย AI เพ่ือเพ่ิม

มูลคาผลผลิต


