
63

แผน ผล 6 เดือน การบรรลุเปา

50 ธุรกิจ 54 กิจการ 100%

ธุรกิจใหม
พัฒนาธุรกิจใหม 50 ธุรกิจ



KPI 8 จํานวนธุรกิจใหม (SMEs)  50 กิจการ(R&D 30, new 20)

• กลุมธุรกิจอาหาร (food) 31 กิจการ

• กลุมธุรกิจเกษตรและชีวภาพ (non-food) 21 กิจการ

• กลุมธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ 2 กิจการ



ลําดับ กลุมธุรกิจ ชื่อผลิตภัณฑ ท่ีปรึกษา

กลุมธุรกิจอาหาร (food) 31 กิจการ

1 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรทฤษฎีใหมบานแม

กอน

กระบวนการพัฒนาผงฟาทะลายโจรบรรจุแคปซูล ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร อมรเลิศ

พิศาล

2 กลุมวิสาหกิจชุมชนหมู ดําเหมยซานเกษตร

พอเพียง

ระบบเลี้ยงกบนาอินทรียดวยบอเคลือบน้ํายางพารา ดร.วรวรรณ เพชรอุไร

3 วิสาหกิจชุมชนรักษอินทรียดอยอินทนนท ผลิตภัณฑอบแหงสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรโดยตูอบ

พลังงานแสงอาทิตย

ผูชวยศาสตราจารย เสริมสุข บัวเจริญ

4 นายไบโอ การยกระดับผลิตภัณฑคุณภาพสูงจากผลผลิตปลานิลภายใตการ

เล้ียงระบบไบโอฟลอค

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิสรา กิจเจริญ

5 ฟารมปูนาสารภี การยกระดับการเล้ียงปูนาและการแปรรูปจากปูนา อาจารยกานต ทิพยาไกรศรี

6 อะราวเดอะเวิลลคอนเซป การพัฒนาผลิตภัณฑผลไมกรอบเพื่อสุขภาพ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา นาค

ประสม

7 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงโคและผลิตอาหารโค

คุณภาพครบวงจร

การยกระดับการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อโคเชิง

พาณิชยในชุมชนดวยนวัตกรรมการผสมพันธุปศุสัตวเชงิคัดเลือก

ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย

8 บริษัท อิมฟารมแดร่ี จํากัด การพัฒนาคุณภาพน้ํานมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุงสู

การแปรรูปผลิตภัณฑนมมูลคาสูง

อาจารย ดร.อานนท ปะเสระกัง

9 กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะมวงหิมพานตบาน

น้ําแกนใต 

การพัฒนากระบวนการผลิตน้ําพริกเม็ดมะมวงหิมพานต ดร.ภคมน ปนตานา

10 สวนเกษตรอินทรียบานไรอิงตะวัน การผลิตกลวยตากดวยกระบวนการอบแหงพลังงานแสงอาทิตย อาจารย ดร.แสนวสันต ยอดคํา

11 วิสาหกิจชุมชนกลุมไรทิพยการเกษตร หัวเชื้อเห็ดอัจฉริยะ (Smart Mushroom Cultures) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน

12 วิสาหกิจชุมชนออรแกนิคนาไผ ซอฟทคุกก้ี GABA Low carb cookie จากขาวกลองงอก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน

13 กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลวยตากพลังงาน

แสงอาทิตย บานโปง3

การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรดวยความรอนจากระบบผลิต

กาซชีวภาพ

ผศ.ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป



ลําดับ กลุมธุรกิจ ชื่อผลิตภัณฑ ท่ีปรึกษา

กลุมธุรกิจอาหาร (food) 31 กิจการ (ตอ)

14 วิสาหกิจชุมชนหมูดําเหมยซานเกษตรพอเพียง หมูฝอยอินทรีย อ.ทัศนีย ชัยยา

15 กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสิริมงคล (เทศบาลแม
โจ)

ผลิตภัณฑอบแหงทางการเกษตร ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ

16 วิสาหกิจชุมชนหมูบานสมุนไพรและการทองเที่ยว
บานเมืองก๊ืด 

สมุนไพรอบแหง ผศ.ดร.ยิ่งรักษ อัถเวชกุล

17 กลุมแมบานปาลาน ขาวเกรียบสมุนไพร/เห็ดสวรรค วาที่รอยตรี ผศ.ดร.ธรรมศักด์ิ พันธุแสงศรี

18 สหกรณไวนอุโมงคลําพูนจํากัด ไวนสมุนไพร ดร.สุรพล ริยะนา

19 วิสาหกิจชุมชนลําไยแปลงใหญตําบลแมปง ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผศ. ดร.นักรบ นาคประสม

20 บริษัท ทีเอชซี (ประเทศไทย) จํากัด อามาซาเกะขาวอินทรีย ผศ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี

21 วิสาหกิจชุมชนกลุมเพียงดินสันปาเปา ผักแผนกรอบเพื่อสุขภาพ อาจารย ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน

22 วิสาหกิจชุมชนสุราสายน้ําผ้ึง ลูกอมสมุนไพรกลิ่นน้ําผึ้งมะนาว นายอนุกูล จันทรแกว

23 วิสาหกิจชุมชนการทองเที่ยวเกษตรอินทรียและวิถี
ชุมชนคนเจียงฮาย

แยมผลไมผสมสมุนไพร ผศ. ดร.ธีระพล เสนพันธุ

24 นายเตชิต รุงกิจอัมพร โปรตีนบารอาหารเพื่อสุขภาพจากผงจ้ิงหรีดบดละเอียด ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร

25 บริษัท ประภากร โปรดักชั่น จํากัด ผลิตภัณฑแปรรูปลําไยดอนเปา ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร สุภาพันธ

26 ณัฏฐพัชร สอนวิไลกุล ปลาแผน กรอบ กรอบ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิยะดา ชัยเวช

27 นางนิภาภัทร ใจโสด นมถ่ัวแระญี่ปุนผสมผักเชียงดา วาที่รอยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด

28 ราน การเดน 232 น้ําลูกหมอนสูตรน้ําตาลนอย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศักดินันท นันตัง

29 วิสาหกิจชุมชนจีพีเอสออแกนคิแมลาว ผงหมักเนื้อโซเดียมต่ํา ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุทุมพร กนแกว

30 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญกลวยหอมเมืองแกน การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

นางสาวเบญจวรรณ จันทรแกว

31 วิสาหกิจชุมชนชอแลแปรรูปพืชผักสมุนไพร. การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยหอมทองดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดร.วีร พวงเพิกศึก



ลําดับ กลุมธุรกิจ ช่ือผลติภัณฑ ท่ีปรึกษา

กลุมธุรกิจเกษตรและชีวภาพ (non-food) 21 กิจการ

1 วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปพืชผักปลอด
สารพิษ เมาทศิโยน

การพัฒนาบรรจุภัณฑชาสมุนไพรจากเสนใยกาบกลวยหมัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี วงศมณีรุง

2 กลุมขาวแตนน้ําแตงโมโอทอ็ปหนองมะจับ เทคโนโลยีเพื่อชะลอการเส่ือมสภาพของผลิตภัณฑขาวแตนน้ํา
แตงโมกะทิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา วงศแสน
ใหม

3 บริษัท ซิมพลิเด็คคอรจํากัด การพัฒนาวัสดุกันกระแทกผลิตภัณฑเซรามิกจากเสนใยธรรมชาติ อ.ดร.ธวัฒน สรอยทอง

4 วิสาหกิจชุมชนกลุมกลวยหอมและแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

การพัฒนาบรรจุภัณฑกลวยแปรรูปที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผศ. ดร. ปราณรวีร สุขันธ

5 บ. สยาม ไบโอ อินเซ็คท จํากัด การผลิตผงหนอนอบแหงโปรตีนสูง และ ผลิตภัณฑ premix 
สาํหรบักุง้

นายวงคพันธ พรหมวงศ

6 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตําบลนาจักร การผลิตปุยจุลินทรียอัดแทงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อ
การปลูกขาวแบบมีสวนรวม

อาจารยศรีสุดา ทาหาร

7 วิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจง การผลิตปุยจุลินทรียอัดแทงเพื่อการปลูกกลวยตานี รองศาสตรายจารย ดร.ณัฐพร จนัทรฉ์าย

8 บริษัท บานถั่วลิสง จํากัด การพัฒนากลิ่นน้ํามันถั่วลิสงสําหรับทาผิว อาจารย ดร.เนตราพร ดวงสง

9 วิสาหกิจชุมชนตนกลาอาชีพสมุนไพร และสปา 
อําเภอสันทราย

ลูกประคบสมุนไพร ผศ.ดร. ชูรัตน ธารารักษ

10 หางหุนสวน นาน ดูโอคอฟฟ จํากัด ถุงรักษส่ิงแวดลอม (มน.) ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ

11 วิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพรจันทนหอม ถานอัดแทงคุณภาพสูง (มน.) ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตร

12 วิสาหกิจชุมชนทุงขาวหอม การผลิตดินปลูกอินทรียรวยธาตุอาหารดวยไบโอชาร ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชรี อินธนู



ลําดับ กลุมธุรกิจ ช่ือผลติภัณฑ ท่ีปรึกษา

กลุมธุรกิจเกษตรและชีวภาพ (non-food) 21 กิจการ

13 คุณชิดสุภางค กิตยาธคิุณ ครมีบรรเทาอาการอักเสบของมา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง

14 นางสาว ธัญเนตร เข่ือนสกุล CHARM Perfume ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิรกิุล ตุลาสมบิต

15 รานแกะดําทําสวน การผลิตพืชดวยเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ รองศาสตราจารย ดร. วรีนันท ไชยมณี

16 กลุมผลิตภัณฑใยกัญชง หวยทราบแมริม ผาผืนใยกัญชง นางกัญณิกา ขามส่ี

17 ชุมชนวัดลามชาง น้ําปรุงดอกไมปญจมาล ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนทร คํายอด

18 วิสาหกิจชุมชนพีจีเอสออแกนนิกแมลาว Green bag จากใบสับปะรด รองศาสตราจารย ดร.อรุณี คงดี อลัเดรด

19 หางหุนสวนจํากัด คุนกล่ิน ตํารับผลิตภัณฑน้ําหอมกระจายกลิ่นดวยกานไม(Reed 

diffuser)

รองศาสตราจารย ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข

20 ราน ฟายนเฮาส 54 Spray Wax (Fine Wax) สําหรับฉดีพนเคลือบเงาไมใบ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศักดินันท นันตงั

21 วิสาหกิจชุมชนจีพีเอสออแกนิคแมลาว สบูเอมไซนสปา ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ

กลุมธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ 2 กิจการ
1 วิสาหกิจชุมชนศูนยผลิตขาวอินทรียชุมชน 

ตําบลแมลอย

ระบบสมารทฟารม เพื่อควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบ

อัตโนมตัิ 

อาจารย ดร.ประกิตต โกะสูงเนิน 

2 วิสาหกจิชุมชนเกษตรย่ังยืนบานดงหลวง ระบบควบคุมโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส ดร.พยงุศักด์ิ เกษมสําราญ


