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ผู้ร่วมโครงการ 
1. นางสาวประทุม  สุริยา สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
2. นายอ านาจ  เรืองจักษุนนท์ สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
3. นางสาวภูษิตา  ไชยสมบัติ สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
4. นายเชิงชาย  ลีวีระพันธุ์ สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
5. นางสาวนฤมล  จีปวน สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
6. นางสาวอารีรัตน์  ใจไฝ่ สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
7. นางสาวสุวรรณา อุตสุภา สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
8. นายสามารถ  ฉวีรัตน์ สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต” ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  โครงการจัดการความรู้การวิจัย
เพ่ือการใช้ประโยชน์  ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ในการนี้ทางสมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน ขอขอบพระคุณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ผู้ให้ทุนสนับสนุนในการจัดท ากิจกรรมและด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและ
นวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์สถานที่ 
การประสานงาน และการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนผู้อ านวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษา
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 7 แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อม
โทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดราชบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร  และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการฯ และขอขอบคุณคณะวิทยากร ดร.สัญญา  กุดั่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง คุณครูประทุม 
สุริยา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครูประณีต  จรบุตตะ ศูนย์เกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม ดร.สุชัจจ์  ศรีแก้ว  
นายกสมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน คุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายตามรอยพ่อ และนายโชค
ชัย  คงอุดมทรัพย์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการเป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี อันเป็นผลให้การจั ดกิจกรรม 
“โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นด้วยการลดต้นทุนการผลิตและการ
เพ่ิมผลผลิต เพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายของเกษตรกร  
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 

  



 
 
ชื่อโครงการ :  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์
   เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด าเนินงานโดย :  สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
ทุนสนับสนุนประเภท :  ทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการ
   ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ : 2560 
งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท 
 

บทคัดย่อ 
 
  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตผล ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ผลส าเร็จจากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ เพ่ือสามารถ
น าไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการเพ่ิมรายได้ ลดต้นทุนการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ผู้น าชุมชน และเกษตรกร ในพ้ืนที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 7 แห่ง โดยด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 14 กิจกรรม จ านวน 5 เทคโนโลยี  คือ  

1. เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโตซานในการเพาะเห็ดนางรม  
2. การท าเห็ดกอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
3. การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ  
4. การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่ การน าไปใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
5. โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน  

ซึ่งเป็นผลงานจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทางส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้การสนับสนุน 
จากการด าเนินการงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า กลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 1,018 คน 
ผลจากการประเมินองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการทั้งก่อนและหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ พบว่า ผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ ร้อยละ 83.37 โดยการวัดผลจากแบบทดสอบ ก่อน - หลัง ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.70 และผลจากการ
ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 89.67 สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพในการลดต้นทุนการผลิต จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในครั้งนั้นตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
จึงท าให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ได้รับองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละ
เทคโนโลยีระหว่างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมาย ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการ



 
 
เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายประสบอยู่ อีกทั้งยังสามารถสร้างโจทย์วิจัยใหม่ๆ ให้แก่
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป 

 
ค าส าคัญ : ก๊าซชีวภาพ, การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ , การควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี, สกัดสารจาก
สมุนไพร, การท าเห็ดกอง, สารชีวภาพไคโตซาน, เห็ดนางรม  
 
 



 
 

 
บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด าเนินงานในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งแต่ปี 2551 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ศึกษาฯ 
รวมถึงเกษตรกรได้มีความรู้เพ่ิมขึ้น และสามารถที่จะน าความรู้เหล่านั้นไปพัฒนา และสร้างอาชีพให้แก่
ครอบครัว และชุมชน ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและมีความยั่งยืน โดยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ด าเนินการ
ถ่ายทอดฯ เกิดจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้แสดงความต้องการผ่านศูนย์ศึกษาฯ มายัง วช. ท าให้
การด าเนินงานที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ เป็นอย่างดี ในการที่จะน าองค์ความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของครอบครัวและชุมชนต่อไป 
 สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน เป็นสมาคมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการศึกษาวิจัย
ฝึกอบรมการด าเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและด้านการเกษตรให้กับภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งมี
เครือข่ายอยู่ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ไม่เฉพาะแต่เครือข่ายด้านพลังงานเท่ านั้น สมาคมยังมีเครือข่าย
นักวิจัยในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่มีองค์ความรู้ และมีความพร้อมในการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาถ่ายทอด
ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพ้ืนที่รอบศูนย์ศึกษาฯ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ 
และสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสานต่องานส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมของ วช. สู่
กลุ่มผู้รับประโยชน์ สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน จึงมีเป้าหมายในการที่จะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ 
ขยายผลองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ สู่กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ ให้ได้น าองค์ความรู้เหล่านั้นไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทางหนึ่ง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการใช้ผลส าเร็จจากงานวิจัยและนวัตกรรมของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เผยแพร่ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น าไปปรับใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ 
 2. เพ่ือให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และน าองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 
 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ขอบเขตการด าเนินงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับ
ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้น า และเกษตรกรในพ้ืนที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จ านวน 7 แห่ง 
ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 
14 กิจกรรม โดยท าการส ารวจความต้องการองค์ความรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับภูมิสังคม 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 



 
 
 1.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
 2.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี 
 4.  โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
ราชบุรี 
 5.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส 
 6.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร 
 7.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้น า และเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดฯ ได้รับความรู้ ฝึกทักษะในเรื่องที่เข้า
รับการอบรม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 2. สามารถน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพ หรือสร้างอาชีพเสริมเพ่ือเป็นรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 3. เกิดความร่วมมือและประสานกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน 
 
1.5 วิธีการด าเนินงาน 
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จ านวน 5 เทคโนโลยี 14 กิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ 
ผู้น าชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 7 แห่ง 
ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมา
จากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดราชบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษากา ร
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร  และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ประกอบด้วย การ
บรรยาย การสาธิต การปฏิบัติจริง และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริ งจากผู้เชี่ยวชาญ 
โดยมีรายละเอียดกระบวนการและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 วิธีการด าเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย การบรรยาย การสาธิต การปฏิบัติจริง และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีแผนการด าเนินงานและรายละเอียดวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
  



 
 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 
1.  ประชุมวางแผนแนวทางการด าเนินงาน       
2.  ส ารวจและคัดเลือกเทคโนโลยีฯที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย       
3.  ประสานงานกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

      

4.  ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ       
5.  จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การฝึกอบรม       
6.  ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 7 แห่ง (14 กิจกรรม) 

      

7  ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลโครงการ ฯ       
 

 คณะท างานประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืนได้ด าเนินการประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการฯ 

 ส ารวจและคัดเลือกเทคโนโลยีฯ 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน และศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้ง 7 แห่ง ได้ท าการส ารวจและคัดเลือกผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของ วช. ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 1 ความต้องการเทคโนโลยีจากศูนย์ศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 7 แห่ง 

ล าดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา รายช่ือองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
จันทบุรี 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้ง
ประสิทธิภาพสูงเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร 

- โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าว
น้ าหอม 

- โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน 

- การท าเห็ดกอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิต

มังคุดให้มีคุณภาพ 
- เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโคซานในการเพาะเห็ด

นางรม 
- เทคโนโลยีการแปรรูปข้างกล้องและน้ าข้าวกล้อง

งอกจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ 



 
 

ล าดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา รายช่ือองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้ง
ประสิทธิภาพสูงเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร 

- โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน 

- การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ
ละวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ 

- การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากกล้วยน้ าว้า 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 

3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  จั งหวัด
เพชรบุรี 

- การผลิ ตแก๊ สชี วภ าพจากวั สดุ เ หลื อทิ้ ง ท า ง
การเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่การน าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้ง
ประสิทธิภาพสูงเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิการเกษตร 

- โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าว
น้ าหอม 

- การท าเห็ดกอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
4 ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม

เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดราชบุรี 

- โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน 

- เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโคซานในการเพาะเห็ด
นางรม 

- การท าเห็ดกอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
- การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ

ละวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 

5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  จั งหวัด
นราธิวาส 

- การผลิ ตแก๊ สชี วภ าพจากวั สดุ เ หลื อทิ้ ง ท า ง
การเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่การน าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้ง
ประสิทธิภาพสูงเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร 

- โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าว
น้ าหอม 

- โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน 

- การสร้างและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
- การท าเห็ดกอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 



 
 

ล าดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา รายช่ือองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

6 ศู น ย์ ศึ กษ ากา ร พัฒนาภู พาน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  จั งหวัด
สกลนคร   

- การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบขวา ด้วยจุลินทรีย์
ศักยภาพสูงจากธรรมชาติ 

- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
เช่นการท านมถ่ัวเหลือง 

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหน้าวัวในสวน
ยาง  

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตส้ม
โอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพ 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิต
มังคุดให้มีคุณภาพ 

- การผลิตปุ๋ยน้ าสกัดจากเปลือกหอยเพ่ือใช้ผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมมะลิและผักปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค 

- เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโคซานในการเพาะเห็ด
นางรม 

7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ   จังหวัด
เชียงใหม่ 

- การผลิ ตแก๊ สชี วภ าพจากวั สดุ เ หลื อทิ้ ง ท า ง
การเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่การน าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

- โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าว
น้ าหอม 

- โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน 

- การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 
- การสร้างและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
- การท าเห็ดกอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
- การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ

ละวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ 
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

เช่นการท านมถ่ัวเหลือง 
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหน้าวัวในสวน

ยาง  
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตส้ม

โอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพ 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิต

มังคุดให้มีคุณภาพ 
- การผลิตปุ๋ยน้ าสกัดจากเปลือกหอยเพ่ือใช้ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิและผักปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค 



 
 

ล าดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา รายช่ือองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

- เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโคซานในการเพาะเห็ด
นางรม 

- การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 
- การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ 
- การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากกล้วยน้ าว้า  
- เทคโนโลยีการแปรรูปข้างกล้องงอกและน้ าข้าว

กล้อง 
- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพจากข้าว

สังข์หยด  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 
- การใช้ดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผล  
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาหนัง

เนื้อขาวลูกผสม 
 
 จากการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า  กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร เพ่ือการลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิม
ผลผลิต  การเพ่ิมมูลค่า และด้านพลังงานทดแทน  จากนั้นทางสมาคมพลังงานทดแทน ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้คัดเลือกเทคโนโลยีฯ เพ่ือเป็นกิจกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ใน
ครั้งนี้ จ านวน 5 เทคโนโลยี 14 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
 

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

สถานที ่ วิทยากร กิจกรรมการฝึกอบรม 

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 

ดร.สุชัจจ์  ศรีแก้ว 
สมาคมพลั งงานทดแทนเ พ่ือ
ความยั่งยืน 

- โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กา รผลิ ต ไฟฟ้ าชุ มชนต้นทุ นต่ า ด้ ว ย
พลังงานทดแทน 

ดร.สัญญา  กุดั่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโคซานในการ
เพาะเห็ดนางรม 

2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้ อน อัน เนื่ อ งมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา 

คุณครูประทุม  สุริยา 
ครูประณีต  จรบุตตะ 
สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือคาม
ยั่งยืน 

- การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมี
ประสิทธิภาพละวิธีการสกัดสารจาก
สมุนไพรฯ 

ดร.สุชัจจ์  ศรีแก้ว 
สมาคมพลั งงานทดแทนเ พ่ือ
ความยั่งยืน 

- โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กา รผลิ ต ไฟฟ้ าชุ มชนต้นทุ นต่ า ด้ ว ย
พลังงานทดแทน 



 
 

สถานที ่ วิทยากร กิจกรรมการฝึกอบรม 

3.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  จั ง ห วั ด
เพชรบุรี 

คุณโกศล  แสงทอง 
ประธานเครือข่ายตามรอยพ่อ 

- การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

คุณครูประทุม  สุริยา 
ครูประณีต  จรบุตตะ 
สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือคาม
ยั่งยืน 

- การท าเห็ดกองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร 

4. ศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟู
ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดราชบุรี 

คุณครูประทุม  สุริยา 
ครูประณีต  จรบุตตะ 
สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือคาม
ยั่งยืน 

- การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมี
ประสิทธิภาพละวิธีการสกัดสารจาก
สมุนไพรฯ 

- การท าเห็ดกองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร 

5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  จั ง ห วั ด
นราธิวาส 
 

ดร.สุชัจจ์  ศรีแก้ว 
สมาคมพลั งงานทดแทนเ พ่ือ
ความยั่งยืน 

- โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กา รผลิ ต ไฟฟ้ าชุ มชนต้นทุ นต่ า ด้ ว ย
พลังงานทดแทน 

ดร.สัญญา  กุดั่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโคซานในการ
เพาะเห็ดนางรม 

6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู
พ า น อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ  จั ง ห วั ด
สกลนคร   

คุณครูประทุม  สุริยา 
ครูประณีต  จรบุตตะ 
สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือคาม
ยั่งยืน 

- การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมี
ประสิทธิภาพละวิธีการสกัดสารจาก
สมุนไพรฯ 

 - การท าเห็ดกองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร 

7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พร ะ ร า ช ด า ริ   จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ 

คุณโกศล  แสงทอง 
ประธานเครือข่ายตามรอยพ่อ 

- การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

คุณครูประทุม  สุริยา 
ครูประณีต  จรบุตตะ 
สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือคาม
ยั่งยืน 

- การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมี
ประสิทธิภาพละวิธีการสกัดสารจาก
สมุนไพรฯ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1.5.2.1 องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยี 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้น า และเกษตรกรในพ้ืนที่รอบศูนย์
ศึกษาฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการด าเนินการถ่ายทอด ดังนี้ 

o โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน  
วิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้   ดร. สุชัจจ์ ศรีแก้ว 

นายกสมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
 

 
 

รูปที่ 1 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบอิสระ (Stand Alone) 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบอิสระ (Stand Alone)ได้รับการออกแบบส าหรับใช้งาน
ในพ้ืนที่ชนบทที่ไม่มีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจาก National Grid โดยมีหลักการท างานแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา คือ 
ช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดพร้อมทั้งประจุพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินไว้
ในแบตเตอรี่ ส่วนในช่วงเวลากลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้น พลังงานจากแบตเตอรี่ที่
ประจุไว้ในเวลากลางวันจึงถูกน ามาใช้  เพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้แก่โหลด ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
แบบอิสระ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลดได้ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ส่วนการใช้ประโยชน์ของ
ไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่นั้น สามารถใช้กับโหลดหรือภาระทางไฟฟ้าได้ 2 แบบ คือ โหลดไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC Load) และโหลดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Load) 
 



 
 

 
 

รูปที่ 2 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อสายส่ง (Grid - connected) 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อสายส่ง (Grid - connected) ที่ถูกออกแบบ
ส าหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนกระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยตรง มี
หลักการท างานแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงเวลากลางวันเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่
โหลดได้โดยตรงโดยผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและหากมีพลังงานไฟฟ้า
ส่วนที่เกินจะถูกจ่ายเข้าระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ส่วนในช่วงกลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้
กระแสไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจะจ่ายให้แก่โหลดโดยตรง ดังนั้นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
แบบเชื่อมต่อสายส่งจะเป็นการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าในเขตเมืองหรือพ้ืนที่ที่มีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและ
ถูกออกแบบให้ท างานเมื่อมีไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายเท่านั้นและเมื่อระบบเกิดความผิดปกติหรือระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าเกิดขัดข้อง ระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะหยุดการจ่ายไฟฟ้าทันที การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ให้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะท าให้ระบบฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการ
ลงทุน 
  



 
 

 
o เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโตซานในการเพาะเห็ดนางรม 

วิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ดร.สัญญา  กุดั่น   
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 
 

รูปที่ 3 เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโตซานในการเพาะเห็ดนางรม 
 

ไคโตซานเป็นอนุพันธ์ของคาร์โบไฮเดรต เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม
หลายประการ เช่น สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพ การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันต่ า ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบ ไม่
เป็นพิษ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของไคโตซานประกอบด้วยไนโตรเจน ซึ่งเป็นธาตุ
อาหารที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชดึงดูดแร่ธาตุอ่ืนไปใช้และยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
ของพืช นอกจากนี้ไคโตซานยังสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศและดิน จึงสามารถน าไปใช้ท าเป็นปุ๋ยชีวภาพ
ได้ ปัจจุบัน มีการน าไคโตซานมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอย่างแพร่หลาย ในกรณีของเห็ดนั้น 
อนุพันธ์ ไคติน และ ไคโตซาน จะเป็นตัวตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Fixation) และน ามาใช้โดยเฉพาะ
เกษตรอินทรีย์ และพบว่าสารดังกล่าวนี้ สามารถเพ่ิมผลผลิตและท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น ท าให้ต้นทุน
การผลิตต่ าลง เนื่องจากลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง สามารถยับยั้ง และสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช
ท าให้เกิดโอกาสการสร้างการต้านทานส าหรับพืชที่มีต่อแมลงสามารถช่วยเพ่ิมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เห็ด 
นางรมมีลักษณะคล้ายเห็ดมะม่วงหรือเห็ดขอนขาวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้ที่ผุพังประกอบกับเห็ด
นางรมเป็นเห็ดที่มีสีขาวสะอาด มีคุณค่าทางอาหารสูง และมีรสชาติหอมหวาน นอกจากนี้เนื้อของเห็ดนางรม
ยังไม่ เหนียวมากเหมือนเห็ดมะม่วงหรือเห็ดขอนขาว และที่ส าคัญก็คือ เห็ดนางรมมีสารบางอย่างที่มีสรรพคุณ
เป็นยารักษาโรคไม่แพ้เห็ดชนิดอ่ืนๆเห็ดพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีในพวกไม้โอ๊ค (Oak) ไม้เมเปิ้ล (maple) ไม้พีช 
(peach) ฯลฯ และสามารถเจริญเติบโตได้ทั่วไปในเขตอบอุ่น ต่อมาได้มีการน าเข้ามาทดลองเพาะเลี้ยงใน
ประเทศไทย พบว่าเห็ดชนิดนี้สามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย จึงได้มีการเผยแพร่วิธีการ
เพาะเห็ดน าเทคโนโลยีชีวภาพไคโตซานในการเพาะเห็ด เพ่ือให้เกษตรกรได้ผลิตเห็ดที่มีคุณภาพ และผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายสนองความต้องการของตลาดอีกด้วย 

 
 

  



 
 

o การท าเห็ดกอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
วิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ นางสาวประทุม  สุริยา 
    สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
 

  
 

รูปที่ 4 การท าเห็ดกอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
 

คนไทยรู้จักบริโภคอาหารจากเห็ดมานานแล้ว เพราะมีรสดีมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าพืชผักหลาย
ชนิด และไม่มีการใช้สารฆ่าแมลง โดยการเพาะเห็ดสามารถท าได้ง่าย และยังสามารถสร้างเป็นอาชีพที่ท า
รายได้ต่อหน่วยพ้ืนที่ได้สูงและรวดเร็ว เกษตรกรสามารถน าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตทางการเกษตรน ามาใช้ใน
การเพาะเห็ดได้ในแง่ของการตลาดก็มีความต้องการจากผู้บริโภคสูงเนื่องจากเห็ดมีรสชาติอร่อยและให้คุณค่า
ทางโภชนาการ รวมทั้งเป็นสมุนไพรที่สามารถป้องกันรักษาโรคได้หลายชนิด เห็ดหลายชนิดจึงกลายเป็นเห็ด
เศรษฐกิจที่ส าคัญ สามารถ ท าการเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรืออาจเป็นอาชีพเสริมส าหรับคนที่ท างานประจ า
ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถน าเห็ดที่ได้จากการเพาะไปบริโภคในครัวเรือนท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย  
นอกจากนี้หลังจากการเพาะแล้ววัสดุบางส่วนยังสามารถน าไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ การเพาะเห็ดเป็นวิธีการที่
น าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์จึงท าให้การเพาะเห็ดนับวันมีความส าคัญมากขึ้น  
โดยเฉพาะแหล่งที่มีสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
หลายชนิด  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการเพาะเห็ดกันอย่างแพร่หลาย เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพและสามารถน า
ผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเพาะเห็ด 
วัสดุต่างๆ ที่ใช้เพาะก็หาได้ง่าย ส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการเพาะเห็ดกอง ก็สามารถท า
ได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการคิดค้นดัดแปลงวัสดุเพาะ วิธีเพาะ และอาหารเสริมเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตได้มาก และยั่งยืน 
 

 
 

  



 
 

o การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ  และวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ 
วิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้  นางสาวประทุม  สุริยา 
    สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
 

 
 

รูปที่ 5 การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ 
 

เชื้อราบิวเวอเรีย (ราขาว) เป็นเชื้อราในดินที่พบได้ทั่วไป มันเข้าท าลายแมลงทั้งตัวอ่อนและตัวแก้ได้
อย่างกว้างขวาง พบว่า เชื้อราขาวเป็นศัตรูกับแมลงพืชที่ส าคัญๆ เช่น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน ตั๊กแตน ปลวก 
ด้วง งวงมันเทศ ด้วงญี่ปุ่น มดคันไฟ หนอนเจาะฝักข้าวโพด ผีเสื้อคอร์ดตลิ่ง และผีเสื้อ เชื้อราชนิดนี้เกิดขึ้นใน
ดินเป็นพวกที่กินซากท่ีเน่าเปื่อยผุพังในดิน 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ด ารงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุ
เป็นแหล่งอาหาร เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่ 
เรียกว่า “โคนิเดีย” หรือ “สปอร์” จ านวนมากรวมเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิต และแข่งขันหรือ
แย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถผลิตสารปฏิชีวนะ และสารพิษ 
ตลอดจนน้ าย่อยหรือเอนไซม์ส าหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโค
เดอร์มา คือ สามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
พืชและชักน าให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค 
 เชื้อแบคทีเรียบาซิลัส ทูริง เยนซี หรือ เชื้อ บีที (BT) เป็นเชื้อจุรินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการท าลายแมลง
โดยเฉพาะหนอนผีเสื้อที่เป็นศัตรูของพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิดโดยเฉพาะหนอนผีเสื้อนี้ดื้อต่อสารเคมี 
ลักษณะการท าลายนั้น เมื่อหนอนกินสปอร์และผลึกโปรตีนของเชื้อบีทีเข้าไปสารพิษท่ีบีทีสร้างขึ้นจะมีผลท าให้ 
ระบบย่อยอาหารของแมลงล้มเหลว 
 เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสซับทีลีส (BS) ให้ผลดีในการป้องกันและควบคุมโรครากเน่า-โคนเน่าในทุเรียนที่
เกิดจากเชื้อไฟทอฟเทอร่า พัลมิวอร่า โดยสามารถใช้ผสมน้ าฉีดพ่น หรือทาแผลก็ได้ สามารถพ่นได้ทั้งในช่วง
ดอกบาน เพ่ือป้องกันเชื้อราเข้าดอก และไม่ท าให้ดอกไหม้หรือร่วง และไม่มีผลต่อแมลงผสมเกสร นอกจากนี้
พบว่าสามารถใช้ควบคุมโรคพืชได้อีกหลายชนิด อาทิเช่น โรคกุ้งแห้ง (แอนแทรคโนส) ในพริก โรคกาบใบแห้ง
ในข้าว โรคหน้าดอกเน่าในกะหล่ าดอก โรคล าต้นไหม้ในหน่อไม้ฝรั่ง โรคดอกเน่าใบจุดในล าไยโรคแคงเกอร์ (ขี้
กลาก) ในส้ม มะนาวและโรคของไม้ดอก ไม้ประดับบางชนิด 



 
 

o การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่การน าไปใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
วิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ รศ.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
 

รูปที่ 6 การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่การน าไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

 
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการน าของเสีย เช่น มูลสัตว์ น้ าเสียจากฟาร์มปศุ

สัตว์ น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะ และของเหลือใช้ทางการเกษตร มาผ่านกระบวนการหมักเพ่ือให้เกิด
การย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) โดยแบคทีเรียหลายชนิด เมื่อสภาวะ
แวดล้อมเหมาะสม ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร (ค่าความร้อน 21 เมกกะจูล)สามารถทดแทนก๊าซหุงต้ม 
(LPG) 0.46 กก. น้ ามันดีเซล 0.60 ลิตร น้ ามันเตา 0.55 ลิตร ไฟฟ้า 1.2 kWh และไม้ฟืน1.5 กก.  
 ก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณร้อยละ 60 – 70 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ประมาณร้อยละ 30 – 40 ที่เหลือจะเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซไนโตรเจน (N2) ซึ่งก๊าซมีเทนมี
คุณสมบัติติดไฟได้จึงสามารถน ามาเป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิง ต่างๆ โดยมีปฏิกิริยาชีวเคมีของกระบวนการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียในสภาพไร้ออกซิเจน แบ่งออกได้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การสลายสาร
โมเลกุลใหญ่ (Hydrolysis)สารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรท และไขมัน จะ
ถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ ท าให้แตกตัวมีขนาดโมเลกุลเล็กลง ขั้นที่ 2 การผลิตกรดอินทรีย์ (Acidogenesis) 
สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเล็กลง จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile acid) และสารอ่ืน ๆ โดย
แบคทีเรียพวกสร้างกรด (acid former) กรดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือ กรดอะซีติค (Acetic acid) และกรดโพรพิ
โอนิค(Propionic acid) และข้ันที่ 3 การผลิตก๊าซมีเธน (Methanogenesis) กรดอินทรีย์ระเหยง่าย จะถูกย่อย
สลายเป็นก๊าซมีเทน (CH4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนใหญ่อาจมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
ไนโตรเจน (N2) และไฮโดรเจน (H2) และไอน้ า ผสมอยู่ด้วย ซึ่งรวมกันเรียกว่า “ก๊าซชีวภาพ” 
 



 
 

 ประสานงานกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  หลังจากการคัดเลือกกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้วนั้น  ทาง
สมาคมฯ ได้ด าเนินการแจ้งรายละเอียดการด าเนินงานไปยังส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือให้
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด าเนินการประสานงานไปยังส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) เพ่ือแจ้งรายละเอียดการด าเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จากนั้นจึงได้ด าเนินการประสานงานไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ทั้ง 7 แห่ง และประสานงานไปยังวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือก าหนดวันเวลาในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
 

 การประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ผู้รับประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ผู้รับประโยชน์เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผ่านทางโซเซียลมีเดีย เสียงตามสาย ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และสถานีวิทยุท้องถิ่น และมี
ผู้ให้การสนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เป็นจ านวนมาก 

 

 
 

รูปที่ 7 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี 
 



 
 

 
 

รูปที่ 8 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 
 

รูปที่ 9 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี 
 



 
 

 
 

รูปที่ 10 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ  
จังหวัดราชบุรี 

 

 
 

รูปที่ 11 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส 
 



 
 

 
 

รูปที่ 12 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

รูปที่ 13 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  



 
 

 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การฝึกอบรม  
  สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืนได้ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
เอกสารการวัดผล ประเมินผล และอุปกรณ์การฝึกอบรม ประกอบด้วย เอกสารการลงทะเบียน เอกสารการ
สมัครสมาชิกเครือข่าย เอกสารการประเมินความพึงพอใจ แบบทดสอบ ก่อน - หลัง กระเป๋าผ้า พร้อมปากกา 
และคู่มือประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม 
 

 
 

รูปที่ 14 กระเป๋าผ้าส าหรับใส่เอกสาร 
 

 
 

รูปที่ 15 คู่มือประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 



 
 

 
 

รูปที่ 16 เอกสารแผ่นพับการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

รูปที่ 17 สมุดบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
 



 
 

 
 

รูปที่ 18 ปากกาลูกลื่น 
 
 
  



 
 

 ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ กลุ่มผู้รับ
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สมาคมฯ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจโครงการ การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากแบบสอบถาม และ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจจากแบบทดสอบ ก่อน - หลัง การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 



 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
  

1. ผลการด าเนินโครงการ ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 การถ่ ายทอด
เทคโนโลยี “เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโคซานในการเพาะเห็ดนางรม” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สัญญา กุดั่น 
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง และ วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “โครงการส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุชัจจ์     
ศรีแก้ว จากสมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 รับฟังบรรยาย สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโคซานในการเพาะเห็ดนางรม” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้มกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 76 
คน ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับสารชีวภาพไคโคซานจากเปลือกกุ้ง ปู ที่ได้ท าการ
สาธิตในภาคปฏิบัติน ากลับบ้าน เป็นตัวอย่างเพ่ือเผยแพร่ขยายไปยังชุมชน 
 
 

  
  

  
 



 
 
 กิจกรรมที่ 2 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน” ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้มกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 87 คน  
 

  
 
 

 

  
  

  
     

2. ผลการด าเนินโครงการ ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี “การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ” โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จาก คุณครูประทุม  สุริยา ครูประณีต  จรบุตตะ  สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือคามยั่งยืน และ วันศุกร์ที่ 16 
มิถุนายน 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วย
พลังงานทดแทน”  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุชัจจ์  ศรีแก้ว จากสมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน โดยมี
รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 



 
 
 กิจกรรมที่ 1 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 73 คน ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับสารชีวพันธุ์ยับยั้ง
เชื้อรา โรครากเน่า โคนเน่า และสมุนไพรก าจัดแมลง ที่ได้ท าการสาธิตในภาคปฏิบัติน ากลับบ้าน เป็นตัวอย่างเพ่ือเผยแพร่
ขยายไปยังชุมชน 
 

  
  
  

  
  

  
 
 กิจกรรมที่ 2 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน” ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560  กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 95 คน   
 



 
 

  
  

  
  

  
 

 

3. ผลการด าเนินโครงการ ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
“การท าเห็ดกองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณครูประทุม  สุริยา ครูประณีต  
จรบุตตะ สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อคามยั่งยืน และ วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิต
แก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายตาม
รอยพ่อ โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“การท าเห็ดกองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 104 คน ภายหลัง
จากเสร็จกิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับก้อนหัวเชื้อเห็ดฟาง ที่ได้ท าการสาธิตในภาคปฏิบัติน ากลับบ้าน 
เป็นตัวอย่างเพ่ือเผยแพร่ขยายไปยังชุมชน 
 



 
 

  
  

  
  

  
 

 กิจกรรมที่ 2 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 112 คน   
 

  
  



 
 

  
  

  
 

4. ผลการด าเนินโครงการ ณ โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ โครงการ
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน2560 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ” 
และ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การท าเห็ดกองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณครูประทุม  สุริยา ครูประณีต  จรบุตตะ สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน โดยมี
รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ” ณ โครงการศูนย์ศึกษา
วิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 57 คน ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะ
ได้รับสารชีวพันธุ์ยับยั้งเชื้อรา โรครากเน่า โคนเน่า และสมุนไพรก าจัดแมลง ที่ได้ท าการสาธิตในภาคปฏิบัติน ากลับบ้าน 
เป็นตัวอย่างเพ่ือเผยแพร่ขยายไปยังชุมชน 
 

  
  



 
 

  
  

  
 

 
 กิจกรรมที่ 2 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“การท าเห็ดกองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” ณ โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดราชบุรี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ 
จ านวน 56 คน ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับก้อนหัวเชื้อเห็ดฟาง ที่ได้ท าการสาธิตใน
ภาคปฏิบัติน ากลับบ้าน เป็นตัวอย่างเพ่ือเผยแพร่ขยายไปยังชุมชน 
 

  
  

  



 
 

  

  
 

 

5. ผลการด าเนินโครงการ ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
“เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโคซานในการเพาะเห็ดนางรม” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สัญญา  กุดั่น จาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “โครงการส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุชัจจ์  ศรีแก้ว จาก
สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโคซานในการเพาะเห็ดนางรม” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 60 
คน ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับสารชีวภาพไคโคซานจากเปลือกกุ้ง ปู ที่ได้ท าการ
สาธิตในภาคปฏิบัติน ากลับบ้าน เป็นตัวอย่างเพ่ือเผยแพร่ขยายไปยังชุมชน 
 

  
  

  
  



 
 

  
 
 
 กิจกรรมที่ 2 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ าด้วยพลังงานทดแทน” ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 52 คน  
 

  
  

  
  

  
 



 
 
 

6. ผลการด าเนินโครงการ ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
“การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ” และ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 
2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การท าเห็ดกองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 
คุณครูประทุม  สุริยา ครูประณีต  จรบุตตะ สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการด าเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ฯ จ านวน 63 คน ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับสารชีวพันธุ์ยับยั้งเชื้อรา โรค
รากเน่า โคนเน่า และสมุนไพรก าจัดแมลง ที่ได้ท าการสาธิตในภาคปฏิบัติน ากลับบ้าน เป็นตัวอย่างเพ่ือเผยแพร่ขยายไป
ยังชุมชน 
 

  
  

  
  

  
 



 
 
 กิจกรรมที่ 2 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง ในกิจกรรม 
“การท าเห็ดกองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
สกลนคร วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 63 คน ภายหลังจาก
เสร็จกิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับก้อนหัวเชื้อเห็ดฟาง ที่ได้ท าการสาธิตในภาคปฏิบัติน ากลับบ้าน เป็น
ตัวอย่างเพ่ือเผยแพร่ขยายไปยังชุมชน 
 

  
  

  
  

  
 

 
7. ผลการด าเนินโครงการ ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

  การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
“การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ”  โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากคุณครูประทุม  สุริยา ครูประณีต  จรบุตตะ สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือคามยั่งยืน และ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณโชค
ชัย คงอุดมทรัพย์  วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 



 
 
  กิจกรรมที่ 1 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง  ในกิจกรรม 
“การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560  กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 53 คน ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับสารชีวพันธุ์ยับยั้ง
เชื้อรา โรครากเน่า โคนเน่า และสมุนไพรก าจัดแมลง ที่ได้ท าการสาธิตในภาคปฏิบัติน ากลับบ้าน เป็นตัวอย่างเพ่ือเผยแพร่
ขยายไปยังชุมชน  
 

  
  

  
  

  
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 2 รับฟังบรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ และท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง  ในกิจกรรม 
“การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560  กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จ านวน 67 
คน  
 



 
 

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 


