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คลิกเพ่ือแกไ้ขลกัษณะช่ือเร่ืองตน้แบบ
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2

คลิกเพ่ือแกไ้ขลกัษณะช่ือเร่ืองตน้แบบNIA : ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

บทบาทแลหน้าที่ของศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

เป็น “ศูนย์การพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร”
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่
ด้านการเกษตรที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาได้
อย่างยั่งยืน 



Thailand 4.0
Smart Farm 

Total Solution



4

คลิกเพ่ือแกไ้ขลกัษณะช่ือเร่ืองตน้แบบ

• การพัฒนาแนวโน้มรูปแบบ
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร

• การสร้างแผนที่น าทางด้าน
รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรรายสาขา

• การสร้างความร่วมมือ
ด้านการขยายผลธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตรในระดับ
นานาชาติ

• การพัฒนาและ
สนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมการเกษตร

• การบ่งชี้และพัฒนาสาขา
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร

• สร้างเครือข่ายนวัตกรด้าน
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรนวัต
กรด้านธุรกิจนวัตกรรม
เกษตร

การพัฒนาสาขาธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตร 

(Agtech Innovation 
Sectoral 

Development)

การพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตร 

(Agtech Innovation 
Business

Development)

การพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร 
(Agtech Innovation 

Business Model 
Development)

การแพร่กระจายธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตรสู่
สากล (Agtech 

Innovation Business 
International 

Diffusion)

การด าเนินงานของ ABC Center
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คลิกเพ่ือแกไ้ขลกัษณะช่ือเร่ืองตน้แบบ

• การพัฒนาแนวโน้มรูปแบบ
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร

• การสร้างแผนที่น าทางด้าน
รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรรายสาขา

• การสร้างความร่วมมือ
ด้านการขยายผลธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตรในระดับ
นานาชาติ

• การพัฒนาและ
สนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมการเกษตร

• การบ่งชี้และพัฒนาสาขา
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• สร้างเครือข่ายนวัตกรด้าน
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กรด้านธุรกิจนวัตกรรม
เกษตร

การพัฒนาสาขาธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตร 

(Agtech Innovation 
Sectoral 
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(Agtech Innovation 
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Development)
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Business Model 
Development)

การแพร่กระจายธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตรสู่
สากล (Agtech 

Innovation Business 
International 

Diffusion)

การด าเนินงานของ ABC Center
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   Agricultural BiotechnologyBIOTECH
•Plant breeding, Tissue culture,  Seeding

•Bio-control,  Bio-fertilizer

Digital AgricultureDIGI
•Data collection and management, Decision management 

•Big data and analytics, Sensors

Agricultural Robotics and AutomationROBOTIC
• Farm/growing automation, Drone manufacturing

•GPS- and vision-based self-guided tractors and harvesters

Logistic and PostharvestLOGI&POST
•Cleaning  Packing & Processing

• Logistic & Supply Chain Management

BiorefinaryBIOREFI
•Bio-energy, Biochemical and biomass product 

• Functional and novel food/feed, Biopharmaceuticals

Agricultural ServiceSERVICE
•Online marketplace, E-commerce

• Farm as a service, innovative food and food supply services

New Farming ModelPROCESS
• Integrated farming, New theory agriculture

• Sustainable agri-system
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นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์กระตุ้นความหอมในข้าวหอมมะลิ
ความเป็นนวัตกรรม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณสมบัติในการช่วย

กระตุ้นการสร้างสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ในข้าวหอมมะลิ โดยใช้เทคโนโลยีทาง

ชีวเคมีในการส่งเสริมให้เช้ือจุลินทรีย์ผลิตสาร Putrescine และ aminobuthylaldehyde ใน

ปริมาณสูง จากนั้นจึงท าการสกัด แล้วน าไปผสมร่วมกับธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม สารจับ

ใบ กรดอะมิโนท่ีจ าเป็น และไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ต้น

ข้าวสามารถดูดซึมสารตั้งต้นไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารหอม 2AP ได้เพิ่มมากขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กรมส่งเสริมสหกรณ์
• กรมวิชาการเกษตร

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด

สวทช. จังหวัดร้อยเอ็ด

บริษัท ภูธนเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากัด

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสนจ ากัด

คสช.ฝ่ายเศรษฐกิจNIA

กรมพัฒนาที่ดิน

Value Proposition

1. ก่อให้เกิดการลงทุน 11,000,000 บาท จากเงินสนับสนุน 1,860,000 บาท
2. ช่วยกระตุ้นการสร้างและสะสมสารหอม 2AP ในเมล็ดข้าว
3. ปราศจากการใช้สารเคมีที่เป็นอนัตราย

(Entrepreneur)

(Researcher)

(Co-creator)

(Researcher)

(Co-creator)
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ผลิตภัณฑ์ไสเ้ดอืนฝอยสายพนัธุไ์ทยชนิดพร้อมใช้ส าหรับก าจดัแมลงศัตรูผกัอินทรีย์

ความเป็นนวัตกรรม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ไสเ้ดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืชสายพันธ์ุ Steinernema

Siamkayai ที่มีคุณสมบัติทนทายอุณหภูมิได้สูง และเหมาะส าหรับใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืชใน

สภาพภูมิอากาศเขตร้อนในประเทศไทย โดย Steinernema sp. อยู่ในสภาพเช้ือสดระยะเข้า

ท าลาย (infective juvenile) มีศักยภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิดด้วยวิธีการฉีด

พ่น และมีความปลอดภัยต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไบโอ-อะกริ จ ากัด

NIA
ส านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช 
กรมวิชาการเกษตร

Value Proposition

1. ก่อให้เกิดการลงทุน 1,100,000 บาท จากเงินสนับสนุน 688,000 บาท
2. ผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยชนิดพร้อมใช้ มีประสิทธิภาพในการก าจดัแมลงศัตรูพืชได้ใกล้เคียง

กับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช แต่มีความปลอดภัยต่อพืช สัตว์เลือดอุ่น มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม โดย
ผ่านการศึกษาความปลอดภัยในระดับสัตว์ทดลองแล้ว

ผู้ผลิตผักอินทรีย์และผัก GAP

ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

(Entrepreneur)

(Researcher) (Co-creator)



10

นวัตกรรมระบบอากาศยานไร้คนขับส าหรับการปลูกอ้อย
ความเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการจัดการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยการพัฒนาระบบ

ประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงพร้อมบันทึกค่า

ต าแหน่งพิกัดพื้นโลก วัดความสูงเฉลี่ยของต้นอ้อน และน ามาวิเคราะห์ปริมาณการเพาะปลูก ปริมาณพ้ืนที่

การเกษตร และการวัดการเจริญเติบโต ซึ่งสามารถท าให้ลดระยะเวลาและบุคคลากรในการส ารวจ โดย

ข้อมูลที่ได้จะถูกน าไปใช้ส าหรับวิเคราะห์ด้านการวางแผนการเพาะปลูก การผลิต และการจัดการของ

โรงงานผลิตได้

กรมการบินพลเรือน

กลุ่มผู้ผลิตอ้อย และน้ าตาล
บริษัท ไทยรุ่งเรือง

วิจัยและพัฒนา จ ากัด

NIAบริษัท ทามอส คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

Value Proposition

1. ก่อให้เกิดการลงทุน 11,000,000 จากเงินสนับสนุน 900,000 บาท และลดค่าใช้จ่ายได้ 3,154,250 บาทต่อปี
2. ช่วยการจัดแปลงปลูกที่เหมาะสมส าหรับการเจรญิเตบิโตของออ้ยและการเกบ็เกี่ยวด้วยรถตดัออ้ย การตรวจผลผลิตบริเวณที่ออ้ยเจรญิเติบโตช้าเพือ่ด าเนินการ

ปลูกซ่อม การวางแผนการใชแ้รงงานตัดอ้อยหรือรถตัดออ้ย รวมถึงจ านวนเทีย่วที่ตอ้งใช้รถบรรทุกขนอ้อยส่งโรงงาน 
3. ช่วยวางแผนในการเตรยีมปัจจยัสนับสนุนให้กับชาวไร ่เช่น ปุ๋ย ยาก าจัดวัชพืช ได้ตรงตามขนาดพืน้ที่ รวมถึงใช้ในการวางแผนสนับสนุนโครงการพิเศษ เช่น 

ระบบน้ า เป็นต้น

(Entrepreneur)

(Researcher) (Co-creator)
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“TRACTOR” เครื่องเก็บเกี่ยวมันส าปะหลงัแบบกึ่งอัตโนมัติ

ความเป็นนวัตกรรม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังแบบก่ึงอัตโนมัติ โดยการ

ออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถท างานได้ภายในข้ันตอนเดียว เริ่มตั้งแต่การตัดและสับยอ่ย

ต้นมันส าปะหลัง การขุดเก็บ การหนีบจับและล าเลยีงเหง้ามันส าปะหลังใส่รถกระบะบรรทุก

ด้านข้างแล้วน าไปรวมเป็นกองใหญ่ไว้ท่ีหัวหรือท้ายแปลง เพื่อให้ง่ายในการตัดหัวมันและ

ล าเลียงข้ึนรถบรรทุกต่อไป จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้ง

แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไร่มันส าปะหลัง

สวทช. สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย

บริษัท บี.ที. โอโต้พาร์ต 
จ ากัด

สถาบันวิจัยเกษตร
วิศวกรรม กรมวิชาการ

เกษตร

NIA

สมาคมแป้งมัน
ส าปะหลังไทย 

Value Proposition

1. ก่อให้เกิดการลงทุน 8,025,000 บาท จากเงินสนับสนุน 967,100 บาท
2. ช่วยเพิ่มประสิทธภิาพและลดต้นทุนการผลิต
3. ลดการสูญเสียผลผลิต
4. แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึน้

(Entrepreneur)

(Researcher)(Co-creator)

(Co-creator)
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ระบบการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงแบบครบวงจร
ความเป็นนวัตกรรม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการปลูกข้าวหอมมะลิคณุภาพสูงแบบครบวงจร โดยการใช้

เทคโนโลยีปรับปรุงดินให้มีปริมาณอินทรยี์วัตถุในระดบัท่ีเหมาะสม ร่วมกับการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าว

ที่มีลักษณะยีนความหอมท่ีโดดเด่น การควบคุมวิธีการปลูกที่สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการสรา้ง

และสะสมสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ในเมล็ด และการเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยการ

ประยุกต์ใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อส่งเสรมิให้ต้นข้าวในทุกระยะการเจรญิเตบิโตมีความ

ต้านทานต่อโรค แมลง และสภาพอากาศเพิ่มมากขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กรมส่งเสริมสหกรณ์
• กรมวิชาการเกษตร

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สวทช. จังหวัดร้อยเอ็ด

สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากัด

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน

บริษัท ภูธนเกษตร
อุตสาหกรรม จ ากัด

คสช.ฝ่ายเศรษฐกจิ

NIA

กรมพัฒนาที่ดิน

Value Proposition

1. ก่อให้เกิดการลงทุน 17,000,000 บาท จากเงินสนับสนุน 2,950,000 บาท
2. ช่วยกระตุ้นการสร้างและสะสมสารหอม 2AP ในเมล็ดข้าว
3. ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต และลดปัญหาการสูญเสียที่เกิดจากการเขา้ท าลายของโรคและแมลง 

และสภาพอากาศที่แปรปรวน

(Entrepreneur)

(Researcher) (Researcher)

(Technology Supplier)
(Co-creator)

(Co-creator)
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“e-Aroma” เครื่องมือตรวจวัดกลิ่นข้าวหอมไทย
ความเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมระดับโลกด้านเคร่ืองมือตรวจวัดกลิ่นข้าวหอมไทย โดยการพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซเคมีแบบ

ลูกคร่ึง (hybrid chemical gas sensors) เพ่ือให้มีความจ าเพาะกับสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) ซึ่ง

เป็นสารให้ความหอมที่ส าคัญในข้าวหอมมะลิไทย จากนั้นจึงน ามาเชื่อมต่อกับแก๊สเซ็นเซอร์แบบ

อุตสาหกรรม (industrial gas sensor) เพ่ือสร้างให้เป็นระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (electronic nose) ที่

สามารถตรวจวัดค่าความหอม และส่งต่อไปยังส่วนประมวลผลกลาง ซึ่งจะท าหน้าที่ค านวณและแสดงผล

การวิเคราะห์แบบกราฟฟิกผ่านระบบจอสัมผัส โดยสามารถแปรผลให้เป็นค่าความหอมของข้าวหอมมะลิได้ 

10 ระดับ (ระดับ 0 ถึง 9)

มหาวิทยาลัย
• ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรฯ
• ภาควิชาเคมี ม.เชียงใ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สวทช. จังหวัดร้อยเอ็ด

บริษัท โมบิลิส ออโต
มาต้า จ ากัด

ดร.ธีรเกียรต์ิ เกิดเจริญ 
(คณะวิทยาศาสตร์ 

ม.มหิดล)

คสช..ฝ่ายเศรษฐกิจNIA

ดร.ธนากร โอสถจันทร์ 
(คณะวิทยาศาสตร์ 

ม.มหิดล)

Value Proposition

1. ก่อให้เกิดการลงทุน 13,500,000 จากเงินสนับสนุน 2,685,000 บาท
2. ช่วยกระตุ้นการสร้างและสะสมสารหอม 2AP ในเมล็ดข้าว
3. ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต และลดปัญหาการสูญเสียที่เกิดจากการเขา้ท าลายของโรคและแมลง 

และสภาพอากาศที่แปรปรวน

(Entrepreneur)

(Researcher) (Researcher)

(Co-creator)(Co-creator)
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สร้างเครือข่ายนวัตกรการเกษตร
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• การพัฒนาแนวโน้มรูปแบบ
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร

• การสร้างแผนที่น าทางด้าน
รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรรายสาขา

• การสร้างความร่วมมือ
ด้านการขยายผลธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตรในระดับ
นานาชาติ

• การพัฒนาและ
สนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมการเกษตร

• การบ่งชี้และพัฒนาสาขา
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร

• สร้างเครือข่ายนวัตกรด้าน
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรนวัต
กรด้านธุรกิจนวัตกรรม
เกษตร

การพัฒนาสาขาธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตร 

(Agtech Innovation 
Sectoral 

Development)

การพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตร 

(Agtech Innovation 
Business

Development)

การพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร 
(Agtech Innovation 

Business Model 
Development)

การแพร่กระจายธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตรสู่
สากล (Agtech 

Innovation Business 
International 

Diffusion)

การด าเนินงานของ ABC Center
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NIA Creation of new business through knowledge 
and new ideas 

• No research unit
• Does not support basic research
• Facilitate commercialization of R&D

National Innovation Agency (NIA)
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พันธกิจและบทบาทของ สนช. กับหน่วยงานอื่น
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กลไกสนับสนุนแยกตามลักษณะโครงการ

การทดสอบ-ทดลอง
ท าต้นแบบผลิตภัณฑ์

ขยายผล
วงกว้าง

ผลิตเชิง
พาณิชย์

วิจัยและ
พัฒนา

Development Design & 
Engineering

Prototype &
Pilot Project

Commer-
cialisation

Market 
Diffusion
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กลไกสนับสนุนแยกตามลักษณะโครงการ

การทดสอบ-ทดลอง
ท าต้นแบบผลิตภัณฑ์

ขยายผล
วงกว้าง

ผลิตเชิง
พาณิชย์

วิจัยและ
พัฒนา

Development Design & 
Engineering

Prototype &
Pilot Project

Commer-
cialisation

Market 
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กลไกสนับสนุนแยกตามลักษณะโครงการ

การทดสอบ-ทดลอง
ท าต้นแบบผลิตภัณฑ์

ขยายผล
วงกว้าง

ผลิตเชิง
พาณิชย์

วิจัยและ
พัฒนา

Development Design & 
Engineering

Prototype &
Pilot Project

Commer-
cialisation

Market 
Diffusion
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คุณสมบัติผู้เข้าร่วม – ผู้ประกอบการ SMEs

ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ก าหนดตามเง่ือนไข
ของกระทรวงอุตสาหกรรม (สินทรัพย์ถาวร และ/หรือ การจ้างงาน)

นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 51)

โครงการไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้้าซ้อนจากที่ขอรับการสนับสนุน)

ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาในคดีแพ่ง 
หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา 
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คุณสมบัติผู้เข้าร่วม – ผู้ให้บริการนวัตกรรม ISP

ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยครอบคลุมสถาบัน/
หน่วยงานวิจัย (มีความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมหรือด้านบริหารจัดการ)

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในสาขาที่สมัคร
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

มีผลงานที่ตรงกับลักษณะงานของสาขาที่สมัคร 
(ผลงานสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้ 
และเป็นงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการตามความเหมาะสม 
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รูปแบบการสนับสนุนในโครงการคูปองนวัตกรรม

สนช. ให้การสนับสนุนในลักษณะของเงินให้เปล่า (grant) 
(ในรูปแบบกลไกของ “คูปอง”)

สนช. ให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติ (ผู้ประกอบการต้องมีส่วนร่วมที่เป็นตัวเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)

วงเงินสนับสนุนสูงสุดต่อหนึ่งโครงการไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถขอรับทุนได้ไม่เกิน 2 โครงการ)

สนช. จะให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (โครงการละไม่
เกิน 200,000 บาท) ส าหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อแสวงหานวัตกรรม/
เทคโนโลยี (IAS) หรือการน าทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดเชิงพาณิชย์
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กรอบการพิจารณาโครงการนวัตกรรม

 ลักษณะผลิตภัณฑ์
 ความเป็นนวัตกรรม
 ผลิตภัณฑ/์เทคโนโลยี

 โครงสร้างองค์กรและบุคลากร
 การศึกษาและประสบการณ์
 ศักยภาพการบริหารจัดการ
 Financial Plan

 SWOT Analysis
 ช่องทางการตลาด
 ความสามารถในการลงทุน
 การจัดสรรวัตถุดิบ
 เครือข่าย

 ตลาดเป้าหมาย
 ขนาดและแนวโน้มของตลาด
 ส่วนแบ่งตลาด
 Industry Condition
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 สนับสนุนเงินทุนโดยการเบิกจ่าย
ย้อนหลัง (reimbursement)

เกณฑ์การสนับสนุนคูปองนวัตกรรม
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http://www.nia.or.th/forum_coupon

ลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://coupon.nia.or.th
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คลิกเพ่ือแกไ้ขลกัษณะช่ือเร่ืองตน้แบบ

• การพัฒนาแนวโน้มรูปแบบ
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร

• การสร้างแผนที่น าทางด้าน
รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรรายสาขา

• การสร้างความร่วมมือ
ด้านการขยายผลธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตรในระดับ
นานาชาติ

• การพัฒนาและ
สนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมการเกษตร

• การบ่งชี้และพัฒนาสาขา
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร

• สร้างเครือข่ายนวัตกรด้าน
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรนวัต
กรด้านธุรกิจนวัตกรรม
เกษตร

การพัฒนาสาขาธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตร 

(Agtech Innovation 
Sectoral 

Development)

การพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตร 

(Agtech Innovation 
Business

Development)

การพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร 
(Agtech Innovation 

Business Model 
Development)

การแพร่กระจายธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตรสู่
สากล (Agtech 

Innovation Business 
International 

Diffusion)

การด าเนินงานของ ABC Center
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นวัตกรรมการเกษตร

• การบ่งชี้และพัฒนาสาขา
ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร

• สร้างเครือข่ายนวัตกรด้าน
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