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แผนงาน บูรณาการวิจยัและนวัตกรรม 

ผลผลิต โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้ 

กิจกรรมหลกั  วิจัยพื้นฐาน 

กิจกรรม วิจัยพื้นฐาน 

 

      1.ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)  การพัฒนานวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้เพื่อเสริมสร้างผลิตภาพ 

ของชุมชน 

                            (ภาษาอังกฤษ)Development on innovative of wood-substituted bio-

composite for productivity building of community 

      ชื่อโครงการวิจัย   (ภาษาไทย) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวสัดุทดแทนไม้จากวัสดุ
ชีวภาพต่อการเข้าทําลายของปลวกใต้ดิน 

                           (ภาษาอังกฤษ)The comparative study on productivity of wood-substituted 

Biocomposites from Bio-material to the attack of 

subterranean termites 

 

2. ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ 
  2.1 นายขวัญชัย เจริญกรุง            นกัวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการวิจัย 

  2.2 นางสาวนภาลัย เสมอใจ          นกัวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  ผู้ร่วมวิจัย 

  2.3 นางสาววรรษชล เพ็งแย้ม        นกัวิทยาศาสตร์   ผู้ร่วมวิจัย 

  2.4 นางสาวชนาภา นิวาสานนท์   นกัวิทยาศาสตร์           ผู้ร่วมวิจัย 

  2.5 นางสาวปรียากรณ์ กล้าใจ       ผู้ช่วยนักวิจัย    ผู้ร่วมวิจัย 

  2.6 นายนฤชา จากปล้อง              เจ้าหน้าทีก่ารเกษตร   ผู้ร่วมวิจัย  

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความทนทานของวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพที่พัฒนาข้ึนมาใน

รูปแบบต่างๆ ต่อการเข้าทําลายของปลวกใต้ดิน 



4. ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พร้อมรูปภาพ) 
    4.1 การเตรียมตัวอย่างไม้สําหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
      โดยการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ และไม้ยางพารา (Hevea brasiliensis) 
สํ าหรับ ใช้ เป็ นทรีท เมนต์ควบ คุม  (control) ขนาด  2.5 x 2.5 x 1 ซม . สํ าหรับการทดสอบใน

ห้องปฏิบัติการ และขนาด 5 x 10 x 2.5 ซม. สําหรับการทดสอบในภาคสนาม ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ 

จํานวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ ไม้อัดยางพารา และไม้อัดยางพารา ผสมสารเคมี Bifenthrin 

    4.2 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
     4.2.1 การเพาะเล้ียงปลวกชนิดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุดคือ Coptotermes gestroi  

เพื่อใช้ในการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ  

  4.2.2 วิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

             ใช้วิธีการทดสอบแบบบังคับ (no choice test) โดยนําช้ินตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัสดุ

ทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพ ขนาด  2.5 x 2.5 x 1 ซม. และทรีทเมนต์ควบคุม (control) ซ่ึงใช้ไม้ยางพารา 

(Hevea brasiliensis) ขนาดเดียวกัน ทดสอบในขวดแก้ว ซ่ึงได้ใส่ทรายที่ผ่านการอบฆ่าเช้ือและให้

ความช้ืนแล้ว โดยใช้ปลวกทดลองประมาณ 400 ตัว ในแต่ละทรีทเมนต์ ทําการทดสอบท้ังหมดจํานวน 

4 ซํ้า (replication) ใช้เวลาในการทดสอบท้ังส้ินประมาณ 8 สัปดาห์  

 4.3 การทดสอบในภาคสนาม 
      4.3.1 เตรียมพ้ืนท่ีสําหรับทําแปลงทดสอบเปรียบเทียบความทนทานของวัสดุทดแทนไม้จาก

วัสดุชีวภาพในภาคสนาม ในบริเวณศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้

ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดราชบุรี  

   4.3.2 วิธีการทดสอบ 

               ใช้ วิ ธี ก ารทดสอบแบบ ไม่ สั ม ผั ส ดิน  โดย ใช้ บ่ อ ซี เมน ต์ท รงกลม  ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. สูง 60 ซม. หัวท้ายเปิด จํานวนเท่ากับจํานวนซ้ําที่จะทดสอบ วางในพ้ืนท่ีที่ได้

จัดเตรียมไว้ โดยมีระยะห่างแต่ละจุดเท่ากับ 1 เมตร ปูรองพ้ืนด้วยทรายหยาบ นําช้ินตัวอย่างผลิตภัณฑ์

วัสดุทดแทนไม้ซ่ึงมีขนาด 5 x 10 x 2.5 ซม. และไม้ยางพารา(ทรีทเมนต์ควบคุม) จํานวนทั้งหมด 4 ซํ้า 

วางบนอิฐบล็อกเพื่อให้อยู่ในระดับเหนือดิน  

 



 
 

ภาพที่ 1 การทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพในภาคสนาม ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จงัหวัดราชบรุ ี

 

5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน (ระบุเปน็รายปี) 
ปีที่ 1    พ.ศ. 2559 งบประมาณ   123,300    บาท 

ปีที่ 2    พ.ศ. 2560 งบประมาณ   123,300    บาท 

ปีที่ 3    พ.ศ. 2561 งบประมาณ   425,900    บาท 

          ปีที่ 4    พ.ศ. 2562 งบประมาณ   129,900    บาท 

 

6. แผนการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    6.1 ศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพในห้องปฏิบตัิการ 

    6.2 ศึกษาและทดสอบความทนทานของวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพในภาคสนาม 

    6.3 เกบ็รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการและภาคสนามที่ระยะเวลา 2, 6 เดือน และ 1 ปี

  

7. งบประมาณดําเนินการ ประจําปี 2562 
 129,900    บาท 
 

       ลงชื่อ 

             

(นายขวัญชัย  เจริญกรุง) 

                                      นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 

                            หัวหน้าโครงการวิจยั 


