
รายงานผลการถ่ายทอดผลงานวิจัยการป่าไม ้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

----------------------------------- 

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้เป็นองค์กรที่ดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพูนมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดยมียุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะนําไปถ่ายทอด 

สู่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อนําไปใช้ใน 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ การส่งเสริมงานด้านการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้รวมถึงผลผลิตป่าไม้  

อันจะนําไปสู่การสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน  

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูก การจัดการและการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้  

ที่สามารถจะนําไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  

2. เพื่อนําองค์ความรู้ที่คัดสรรแล้วไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนําไปใช้ 

ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การส่งเสริมงานด้านการปลูกและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ การสร้าง

อาชีพ และรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 

3. เพื่อนําองค์ความรู้ที่มีไปให้บริการด้านวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย 

4. เพื่อประเมินผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร หรือเกษตรกรรายย่อย จนถึงผู้ปลูกป่า

เศรษฐกิจขนาดกลางและใหญ่ เพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

2. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์

จากไม้และผลิตผลป่าไม้ ตั้งแต่อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน จนถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลาง  

และอุตสาหกรรมใหญ่ที่ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

3. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชน ที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมด้านการปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้ 

4. กลุ่มผู้นําความรู้ไปต่อยอด ได้แก่ สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 

  



ผลการดําเนินงาน 

1. การคัดเลือกองค์ความรู้ที่นําไปถ่ายทอด 

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีการดําเนินการวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์

และการวิจัยเชิงสาธิต โดยศึกษาวิจัยด้านการปลูก การใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้ ในสาขาวิชา

ต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้คัดเลือกโครงการวิจัยที่จะนําไปถ่ายทอด โดยพิจารณาจาก

ปัจจัยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงพนัธุ์ไม้ Acacia 

2. โครงการปรับปรุงพนัธุ์ไม้สกั 

3. โครงการปรับปรุงพนัธุ์ยูคาลิปตัส 

4. โครงการวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า 

5. โครงการวิจยัการขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ   

6. โครงการวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า   

7. โครงการวิจัยด้านปฐพีวิทยาป่าไม้ 

8. โครงการพฒันาไม้หอมเพือ่เศรษฐกิจ 

9. โครงการวิจัยและพัฒนาไม้หอมแก่นจนัทน์เพื่อการค้า 

10. โครงการวิจัยด้านวนวฒัน์และการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ทีมี่ศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ 

11. โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไผ่เพื่อการพาณิชย์ 

12. โครงการการป้องกนัไม้ไผ่โดยการแช่ในน้าํนิ่ง 
13. โครงการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีในการป้องกนัไม้ไผ่   

14. โครงการศึกษาความสามารถในการอัดน้ํายาไม้ไผ่ตัดสดโดยวิธีแทนทีน้่ําเลี้ยง 
15. โครงการการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าผลิตผลป่าไม้ 
16. โครงการวิจัยและพัฒนาของป่าทีม่ีศกัยภาพเชิงพาณิชย์ 

17. โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ 
18. โครงวิจัยการผลิตและการจัดการของป่าอย่างยั่งยืนในป่าปลูก 

19. การศึกษาคณุสมบตัิทางเคมีและการใช้ประโยชน์หน่อและใบหวาย 

20. โครงการวิจัยไม้กฤษณาเชิงพาณิชย์ 

21. โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงครั่ง 
22. โครงการจัดการแปลงไม้โตเร็วเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน 

23. โครงการพฒันาเตาหุงต้มประหยัดพลังงาน/เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง 

24. เทคโนโลยีการเผาถ่านและการใช้พลงังานจากไม้อย่างมีประสิทธิภาพ 

25. โครงการเศรษฐกิจพอพียงด้วยถ่านไม้และน้ําส้มควันไม้ 
26. โครงการเช้ือเพลิงอัดแท่งจากถ่านไม้และวัสดุชีวมวล 

27. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันกําจัดแมลงศัตรพืูชป่าไม้ในสวนป่า 
28. โครงการศึกษาความหลากหลายของปลวกในประเทศไทย 



29. โครงการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกนักําจัดปลวกใต้ดินในประเทศไทย 

30. โครงการศึกษาวิธีใช้สารชีวภาพบางชนิดเพื่อป้องกันกําจัดผีเส้ือหนอนเจาะสัก 

31. โครงการวิจัยการเพิม่มูลค่าไม้ในอุตสาหกรรม 

32. โครงการพฒันาผลิตภาพการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพ 

33. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าไม้สักตัดสางขยายระยะจากสวนป่า 

34. โครงการวิจัยเห็ดป่ากินได้ชนิดเอคโตไมคอร์ไรซ่า 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ ประกอบด้วยการดําเนินงานดังนี้  

2.1 การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกผลงานวิจัยที่นําไปส่งเสริม 

ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน ที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริมการปลูกป่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหลัก 

หรืออาชีพเสริม 

2.2 การจัดฝึกอบรม จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป จํานวน 26 หลักสูตร รวมทั้งส้ิน  

1,131 คน ประกอบด้วย 

2.2.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมป่าไม้  

จํานวน 8 หลักสูตร ดังน้ี 

1. เทคนิคการเก็บเมล็ดโดยการปีนต้นไม้ 37 คน 

2. การสํารวจหากําลังผลิตของป่า รุ่นที ่2 52 คน 

3. การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที ่64 28 คน 

4. การสัมมนาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ 51 คน 

5. ก้าวหน้า แลหลัง มุ่งสู่การพัฒนางานวิจัยป่าไม้ 41 คน 

6. เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้งบประมาณ 33 คน 

7. การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 42 คน 

8. การสัมมนาและรายงานผลการปฏิบตัิงานโครงการส่งเสริม 

และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเลก็และของป่า ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

39 คน 

 รวม      . 323 คน 

 

  



2.๒.2 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้สู่บุคคลภายนอก 

จํานวน 8 หลักสูตร ดังน้ี 

1. การปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้หอมแก่นจนัทน์ 30 คน 

2. การใช้ประโยชน์และการทาํผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 35 คน 

3. การใช้ประโยชน์และการทาํผลิตภัณฑ์จากน้ํามนัหอมระเหยเทพทาโร 39 คน 

4. การปกัชําไม้เศรษฐกิจ 33 คน 

5. การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า  

จํานวน 3 รุ่นๆ 

  

 - รุน่ที ่41 การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กเพือ่พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 47 คน 

 - รุ่นที ่42 การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่อย่างครบวงจร 47 คน 

 - รุ่นที ่43 เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้เพื่อทําประดิษฐกรรม 34 คน 

6. การขยายพนัธุ์และการปลกูผักหวานป่าเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที ่2 30 คน 

7. การปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ 30 คน 

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ความต้องการของสหกรณ์สวนป่า

ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธรุกิจไม้ 

และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

46 คน 

 รวม                . 371 คน 

 2.2.3 การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ  

จํานวน 10 หลักสูตร ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแผ่นช้ินอัดจากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรและวัสดุธรรมชาติ : ต้นจาก 

52 คน

2. การผลิตวัสดุทดแทนไม้ (กรณี บริษัท สังขะวัตร วิศวกรรม จํากัด) 12 คน

3. วัสดุทดแทนไม้จากเศษไม้ไผ่ (กรณี มูลนิธิรกัษ์ไทย) 25 คน

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่า:ไม้ไผ่ 61 คน

5. การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพือ่ชุมชน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 รุน่ที1่ 45 คน

6. การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพือ่ชุมชน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 รุน่ที2่ 39 คน

7. การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพือ่ชุมชน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 รุน่ที่3 46 คน

8. การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพือ่ชุมชน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 รุน่ที่4 40 คน

9. การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแผ่นช้ินอัดจากทางใบปาล์มน้ํามนั 40 คน

10. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ 77 คน

 รวม                . 437 คน 
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ผลการดําเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยปา่ไม้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกผลงานวิจัยที่นําไปส่งเสริม 

ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน ที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริมการปลูกป่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหลัก/

อาชีพเสริม 

 

 

  



2. การจัดฝึกอบรม จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป จํานวน 16 หลักสูตร 

ประกอบด้วย 

2.๑ โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากรของกรมป่าไม ้ 

จํานวน 8 หลักสูตร ดังน้ี 

2.1.1 การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเก็บเมล็ดโดยการปีนต้นไม้”  

ณ สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม และสถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง

วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 37 คน 

.................................................................. 

 

 



๒.1.2 การฝึกอบรมหลักสูตร “การสํารวจหากําลังผลิตของป่า รุ่นที่ 2”  

ณ อุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้ว หมู่ที่ 2 ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 

5-7 มีนาคม ๒๕๕7 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 52 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.1.3  การฝึกอบรมหลักสูตร  “การตรวจพิสูจ น์ เ น้ือไม้  รุ่ น ที่  64”  

ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-13 มีนาคม 

2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 28 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.1.4 การสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์” 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียม คมกฤส กรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๕7 มีผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรมทั้งส้ิน 51 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.1.5 การฝึกอบรมหลักสูตร “ก้าวหน้า แลหลัง มุ่งสู่การพัฒนางานวิจัยป่าไม้” 

ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน ๒๕๕7  

มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 41 คน 

.................................................................. 

 

 

 
  



2.1.6 การฝึกอบรมหลักสูตร “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้งบประมาณ” 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียม คมกฤส และห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธิ ระหว่างวันที่ 

10-12 มิถุนายน ๒๕๕7 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 33 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.1.7 การฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดเล็กและของป่า” 

ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดขอนแก่น  

และบ้านสวนกรีนวิว รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม ๒๕๕7  

มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 42 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.1.8 การสัมมนาและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ณ โรงแรม 

มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 39 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.๒ โครงการฝึกอบรมถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้สู่บุคคลภายนอก  

จํานวน 8 หลักสูตร ดังน้ี 

2.2.1 การฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้หอมแก่นจันทน์” 

ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 

๒๕๕7 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 30 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.2.2 การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ประโยชน์และการทําผลิตภัณฑ์จากพืช

สมุนไพร” ณ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัด

แม่ฮ่องสอน วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 35 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.2.3 การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ประโยชน์และการทําผลิตภัณฑ์จาก

นํ้ามันหอมระเหยเทพทาโร” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ภาคใต้ อําเภอรัตภูมิ จังหวัด

สงขลา ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน ๒๕๕7 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 39 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.2.4 การฝึกอบรมหลักสูตร “การปักชําไม้เศรษฐกิจ” ณ สถานีวนวัฒนวิจัย

สะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม ๒๕๕7 มีผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรมทั้งส้ิน 33 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.2.5 การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า  

จํานวน 3 รุ่นๆ 

1 รุ่นที่ 41 การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กเพื่อพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ณ ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้ จังหวัดสระบุรี อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 

25-28 มีนาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 47 คน 

.................................................................. 

 

 



2. รุ่นที่ 42 การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่อย่างครบวงจร ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่  22-25  

เมษายน  2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 47 คน 

.................................................................. 

 

 

 



3. รุ่นที่ 43 เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้เพื่อทําประดิษฐกรรม  

ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดขอนแก่น 

ระหว่างวันที่  24  มิถุนายน  2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 34 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.2.6 การฝึกอบรมหลักสูตร “การขยายพันธุ์และการปลูกผักหวานป่า 

เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ระหว่าง

วันที่ 19-21 พฤษภาคม ๒๕๕7 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 30 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.2.7 การฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ”  

ณ บ้านสวนกรีนวิว รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน ๒๕๕7  

มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 30 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.2.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ความต้องการของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน

วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจไม้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน ๒๕๕7 

มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 46 คน 

.................................................................. 

 

 

 



 2.3. การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ  

2.3.1 หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นอัดจากวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุธรรมชาติ : ต้นจาก” ณ สวนสาธารณะศรีนครเขื่อนขันธ์ ตําบล 

บางกระเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2556 สนับสนุน

งบประมาณโดยจังหวัดสมุทรปราการ ประสานงานโดยสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 

มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 52 คน 

.................................................................. 

 

 

 

  



2.3.2 หลักสูตร “การผลิตวัสดุทดแทนไม้” (กรณี บริษัท สังขะวัตร วิศวกรรม 

จํากัด) ณ โรงปฏิบัติการวิจัยไม้ใหญ่ สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 28 – 29

ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 12 คน 

.................................................................. 

 

 
  



2.3.3 หลักสูตร “วัสดุทดแทนไม้จากเศษไม้ไผ่” (กรณี มูลนิธิรักษ์ไทย)  

ณ โรงปฏิบัติการวิจัยไม้ใหญ่ สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 

พฤศจิกายน 2556 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 25 คน 

.................................................................. 

 

 

  



2.3.4 หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์ไม้สวนป่า : ไม้ไผ่” ณ องค์การบริหารส่วนตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี ระหว่างวันที่  17-19 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 61 คน 

.................................................................. 

 

  

  
  



พ.ศ. 2

9 กรกฎ

        

2.

557 รุ่นที่ 

ฎาคม 2557

3.5 หลักสู

 1 ณ ศูนย์วิ

7 มีผู้เข้าร่วม

........

สตร “การพัฒ

วิจัยและพัฒน

มฝึกอบรมทั้ง

................

ัฒนาวัสดุทด

นาวัสดุทดแ

ส้ิน 45 คน 

.................

ดแทนไม้เพื่

ทนไม้เพื่อชุม

 

.................

อชุมชน” ป

มชน จังหวัด

......... 

ประจําปีงบป

ดราชบุรี ระห

 

 

 

ประมาณ 

หว่างวันที่  

 



2.3.6 หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน” ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 

24 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 39 คน 

.................................................................. 

 

 

 
  



2.3.7 หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน” ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 

31 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 46 คน 

.................................................................. 

 

  

 
  



2.3.8 หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน” ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่  

21 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 40 คน 

.................................................................. 

 

 

  



2.3.9 หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นอัดจาก 

ทางใบปาล์มนํ้ามัน” ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 

2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 40 คน 

.................................................................. 

 

 

 



2.3.10 หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ ในโครงการ 

การจัดการป่าชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ ณ พ้ืนที่ป่าชุมชน บ้านดงห้วยเย็น ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอ 

บ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งส้ิน 77 คน 

.................................................................. 

 

 

  



3. การให้บริการทางวิชาการด้านป่าไม้ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

3.5 บริการกล้าไม้พันธุ์ดีท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์  

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้บริการกล้าไม้กระถินณรงค์ลูกผสมที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ 

ให้เจริญเติบโตเร็วเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมให้กับประชาชนที่มีความต้องการปลูกสร้างสวนป่า  

ปลูกในระบบวนเกษตร ใช้สอยในครัวเรือน ลดโลกร้อน จํานวน 11,500 กล้า ดําเนินการสํารวจ 

ความพึงพอใจการให้บริการโดยคัดเลือกผู้ขอรับบริการที่ได้รับกล้าไปจํานวนมากกว่า 200 ต้น  

จํานวน 20 รายดังนี้ 

ลําดับ

ที่ 
ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร-อีเมล์ 

1 นายศิริศักดิ์ แก้วมณี 1472 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 0945309943 

2 นางสาววันทนี วิริยะไชโย 1472 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 0945309943 

3 นายสุทธิพร อยู่สวัสดิ์ 953 ถนนตากสิน ตําบลระแหง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 0879763542 

4 นายมิตรประชา กาฬหว้า ตําบลคชสิทธิ์ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 0982711452 

5 นางถาวร สิงห์เพชร หมู ่9 ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 0892446354 

6 นางอุทอง บุญแจ่ม 9 หมู ่9 ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 0892446355 

7 นายดิเรก บุญแจ่ม 9 หมู ่9 ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 0892446356 

8 นายทองเมี้ยน เปาะนอก 105 หมู ่17 ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 0892446357 

9 นางกําไร ประทีปมณีรัตน์ 5/139 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 0864483827 

10 นายศิริชัย บุญโยนแต้ 119 หมู ่8 ตําบลลํานางแก้ว อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 0818455987   

11 นายสมสิทธิ์ ชํานาญศิลป์ 33 ซอยอยู่เย็น แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 0819843348 

12 นายโภควินท์ โพธิ์ศรี 168 หมู ่4 ตําบลตาอ็อง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 0814700129 

13 นายอนันต์ โมเทียน 169 หมู ่3 ตําบลลําดวน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร์ 0814700129 

14 นายบุณมั่น ภักดนีอก 5 หมู ่10 ตําบลวังโรงใหม่ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสมีา 0815570026 

15 นายธะศิริ สุวรรณศร 144/ 1 หมู ่6 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 0897112475 

16 นายสํารวย แสงนอก 162 หมู ่1 ตําบลหนองบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 0833656020 

17 นายสายัณ วังนัยกูล 1 หมู ่1 ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 0899520396 

18 นายสัญญา พันธ์สม 162 หมู ่2 ตําบลหัวหว้า อําเภอศรีมหาโพธิ 0843466039 

19 นางอรไท พันธ์สม 162 หมู ่2 ตําบลหัวหว้า อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 0843466039 

20 นายแก้ว งามล้วน 32/ 1 หมู8่ ตําบลคําโตนด อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 0843466039 
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3.6 บริการเมล็ดไม้คุณภาพดี 

 

3.7 บริการการรับรองเกี่ยวกับป่าไม้ 
การบริการตรวจพิสูจน์ชนิดและคุณภาพไม้ มีผู้ขอรับบริการทั้งส้ิน 239 ราย 

4. การผลิตสื่อทางวิชาการให้บริการความรู้ทางวิชาการโดยสื่อรูปแบบต่างๆ   

4.1 เอกสารเผยแพร่ที่จัดพิมพใ์นปี พ.ศ. 2557 จํานวน 1 เรื่อง 

- การพฒันาไม้สายพนัธุ์ดีเพ่ือการส่งเสริมการปลูกป่า 

4.2 ผลิตวิดิทัศน์ทางวิชาการ 15 ตอน ดังนี้ 

1. แปลงปลูกไม้เทพทาโร 9. วังเทพทาโร จงัหวัดตรัง 

2. ขยายพันธุ์เทพทาโรโดยการเพาะเมลด็ 10. การปลูกผักเหรียงระบบวนเกษตร 

3. ขยายพันธุ์เทพทาโรโดยการปกัชํา 11.ไม้หอมแก่นจนัทน์ 

4. แปลงปลูกเทพทาโรแบบวนเกษตรและเชิงเดี่ยว 12. งานวิจยัไม้หอมแก่นจนัทน์ 

5. กล่ินของเทพทาโร 13. การขยายพันธุ์ไม้หอมแก่นจันทน์ 

6. คุณสมบตัิทางเคมีของเทพทาโร 14. แปลงปลูกไม้หอมแก่นจนัทน์แบบวนเกษตร 

7. ฝกึอบรมการใช้ประโยชน์จากเทพทาโร 15. อบรมไม้หอมแก่นจนัทน์ 

8. ฝกึอบรมการใช้ประโยชน์และทําผลิตภัณฑ์ 

    จากน้ํามนัหอมระเหยเทพทาโร 

 

 
  



4.3 เว็บไซด์ 

- FACEBOOK สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

 

 

 
  



5. การจัดนิทรรศการ 

5.1 นิทรรศการ โครงการสาลวโนทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 100 ปี  

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย วันที่ 3 ตุลาคม 2556 

..................................................... 

 

 



5.2 นิทรรศการ นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันที่ 

24 ธันวาคม 2556 

..................................................... 

 

 

 



5.3 นิทรรศการ ไม้พะยูง...พะยูงชาติ ในการเสวนาทางวนวัฒนวิทยา ณ อาคาร 

วนศาสตร์ 72 ป ีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 21-22 เมษายน 2557 

..................................................... 

 

 

 



5.4 นิทรรศการ เมล็ดไม้เพื่อการปลูกป่า ในวันส่ิงแวดล้อมโลก ณ อาคารเทียม

คมกฤส กรมป่าไม้ วันที่ 4 มิถุนายน 2557 

..................................................... 

 

 

 



5.5 นิทรรศการ นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 

(Thailand Research Expo 2014) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557  

..................................................... 

 

 

 



สีสันพรร

สิงหาคม
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ษ์ รักษ์พงไพ

ฯ ระหว่างวัน

 

 

 

ร ในงาน

ที ่9-13 



5.7 นิทรรศการ การใช้ประโยชน์จากขี้เลื่อยไม้สวนป่าในการเป็นวัสดุเพาะเห็ด  

ในงานแถลงข่าวประจําสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 15 กันยายน 2557  

..................................................... 

 

 

 



6. ช่องทางการให้บริการ ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้สามารถขอรับ

บริการได้ ดังนี้ 

6.1 ติดต่อด้วยตนเอง ณ จุดบริการ  

- คลีนิกป่าไม้ อาคารสุรัสวดี สํานักวิจยัและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม ้

 

 

 
  



6.2 โทรศัพท์ 02-5614292-3 9 ต่อ 5474 

6.3 เว็บไซด์ 

- http://forprod.forest.go.th/forprod/default.php 

 

 

 



6.4 การส่งเสริมเคลื่อนที่ 

1. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัด

ขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองขาม ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 

..................................................... 

 

 

 


