
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
                     3  เดือน     ✓   6  เดือน           9  เดือน            12  เดือน 

 

แผนงาน   บูรณาการวิจยัและนวัตกรรม 

ผลผลิต     โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้ 
กิจกรรมหลกั  จัดการความรู้การวิจัย เพือ่นําไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 

กิจกรรม จัดการความรู้การวิจัย เพือ่นําไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 

 

1. ชื่อแผนงานวิจัย     (ภาษาไทย)  วิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน 

                         (ภาษาอังกฤษ)  Research and development to sustainable forest management 

and utilization 

   ชื่อโครงการวิจัย     (ภาษาไทย)  ประสิทธิภาพของนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันกําจัดปลวกใต้ดิน      
(ภาษาอังกฤษ)  Research and development to sustainable forest management     

                                               and utilization 

 

2. ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ 
  2.1 นายขวัญชัย เจริญกรุง            นกัวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ        หัวหน้าโครงการวิจัย 

  2.2 นางสาวนภาลัย เสมอใจ          นกัวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  ผู้ร่วมวิจัย 

  2.3 นางสาววรรษชล เพ็งแย้ม        นกัวิทยาศาสตร์                  ผู้ร่วมวิจัย  

  2.4 นางสาวชนาภา นิวาสานนท์     นักวิทยาศาสตร์                  ผู้ร่วมวิจัย 

  2.5 นางสาวปรียากรณ์ กล้าใจ       ผู้ช่วยนักวิจัย    ผู้ร่วมวิจัย 

  2.6 นายนฤชา จากปล้อง              เจ้าหน้าทีก่ารเกษตร           ผู้ร่วมวิจัย  

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันกําจัดปลวก ได้แก่ สารเคมีชนิดใหม่ที่ได้

มีการพัฒนาเพ่ือใช้ในการป้องกันกําจัดปลวก ทั้งชนิดที่เป็นสารเคมีในการป้องกันกําจัดโดยตรง 

(Broflanilide) และชนิดที่ใช้เป็นเหย่ือล่อปลวก (Chlorfuazuron) เพ่ือใช้ในการจัดการปลวก ในรูปแบบ

ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 



4. ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พร้อมรูปภาพ) 
4.1 การทดสอบในภาคสนาม  

1.) สํารวจพื้นที่ที่จะทําการทดสอบสารป้องกันกําจัดปลวกใต้ดิน 

2.) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สําหรับทําการทดสอบ ในภาคสนาม ดังนี้ 

       - สารป้องกันกําจัดปลวกใต้ดิน ได้แก่ สารเคมีในกลุ่ม Synthetic pyrethroid ได้แก่ 

Cypermethrin 20% w/v EC, Cypermethrin 20% EW, Bifenthrin 10% w/v SC สารเคมีในกลุ่ม Phenyl 

pyrazole ได้แก่ Fipronil 2.5% w/v EC และสารเคมีในกลุ่ม Chloronicotinyl ได้แก่ Imidacloprd 20% w/v 

SC 

                - ไม้ยางพารา ขนาด 5 x5x2.5 ซม. สําหรับใช้เป็นเหยื่อปลวกล่อในกรรมวิธีการ

ทดสอบแบบ Modified Ground Board (MGB) และขนาด 5x50x2.5 ซม. สําหรับกรรมวิธีการทดสอบ

แบบ Stake Test (ST)   

       - วัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในการทําแปลงทดลอง 

3.) ดําเนินการทดสอบเปรียบเทียบกัน 2 วิธีการ โดยดัดแปลงวิธีการทดสอบจาก

มาตรฐานของ USDA (Forest Service) ดังต่อไปนี้  

 3.1) Modified Ground Board (MGB) ในการทดสอบแบบน้ี ดําเนินการสร้างบล็อก

ทดลองขนาด 1x1 เมตร โดยใช้อิฐบล็อกมาตรฐานความสูง 20 ซม. มีขนาดพื้นท่ีภายในเท่ากับ 1x1 

ตารางเมตร โดยแต่ละบล็อกจะมีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ใส่ทรายหยาบให้เต็มพ้ืนที่ภายในบล็อก 

จากนั้นราดสารป้องกันกําจัดปลวกใต้ดิน โดยผสมตามความเข้มข้นของสารเคมีตามเปอร์เซ็นต์ที่

ต้องการทดสอบ คลุมด้วยแผ่นพลาสติก ปิดหน้าด้วยปูนซีเมนต์หนาประมาณ 10 ซม. โดยเว้นพ้ืนที่ตรง

กลางเพ่ือวางไม้ยางพารา สําหรับใช้เป็นเหย่ือปลวกล่อขนาด 5x5x2.5 ซม. ภายในท่อ PVC ทรงกลม

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. 

 3.2) Stake Test (ST) ดําเนินการสร้างบล็อกทดลองเช่นเดียวกับกรรมวิธีแบบ MGB 

แต่ต่างกันตรงที่ให้อยู่ในสภาพเปิด หลังจากใส่ทรายจนเต็มพื้นที่แล้ว ราดด้วยสารป้องกันกําจัดปลวกใต้

ดิน (Active Ingredient: Broflanilide) แล้วปักไม้ยางพารา ขนาด 5x50x2.5 ซม. สําหรับใช้เป็นเหย่ือล่อ

ปลวก 

 วิธีการทดสอบทั้ง 2 วิธี ดําเนินการวางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCBD 

จํานวนซํ้าที่ทําการทดสอบ 4 ซํ้า เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารป้องกันกําจัดปลวกใต้ดิน รวมทั้ง

ประสิทธิภาพของความเข้มข้นของสารป้องกันกําจัดปลวกใต้ดินที่ดําเนินการทดสอบ 

4.) ตรวจดูการเข้าทําลายของปลวกใต้ดิน โดยถอนท่อนไม้ออกมาบันทึกอัตราความ

เสียหายของไม้ยางพารา ที่เกิดจากการเข้าทําลายของปลวกหลังจากการทดสอบ 6 เดือน 12 เดือน และ

ทุกๆ 12 เดือนหลังจากนั้น 



  
 

   
 

ภาพที่ 1 การทดสอบในภาคสนาม แบบ Modified Ground Board (MGB) และแบบ Stake Test (ST) 

       ณ ศูนย์พัฒนาส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า  

จังหวัดราชบรุ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

  
 

  
 

ภาพที่ 2 การตรวจประเมินผลการเข้าทําลายของปลวกใต้ดิน หลังจากการทดสอบที่ระยะเวลา 

 6 เดือน 12 เดือนและทุกๆ 12 เดือน 

 



5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน (ระบุเป็นรายปี) 
ปีที่ 1  พ.ศ. 2560  งบประมาณ     213,600    บาท 

ปีที่ 2  พ.ศ. 2561  งบประมาณ     138,800    บาท 

ปีที่ 3  พ.ศ. 2562  งบประมาณ     149,500    บาท 

 

6. แผนการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. สํารวจและเก็บตัวอย่างปลวกทําลายไม้ ชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในเขตเมืองและใน

ชนบท 

2. ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

3. สํารวจและเตรียมพื้นที่ภาคสนาม 

4. ทดสอบในภาคสนาม 

5. ตรวจผลการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม 

6. รวบรวมผล สรุปและรายงานผล 

7. จัดทําสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
 

7. งบประมาณดําเนินการ ประจําปี 2562 
149,500 บาท 

 

 

                   ลงชื่อ  

                (นายขวัญชัย  เจริญกรงุ) 

                                          นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 

                     หัวหน้าโครงการวิจยั 

 


