
 

 

ก รายงานประจำป ๒๕๖๒ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

คำนำ 
สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม เปนองคกรหลักของกรมปาไมท่ีมุงเนนศึกษาวิจัยและพัฒนา สราง

องคความรูทางวิชาการดานปาไม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีพันธกิจในการกำหนดแผนงานแนวทางการวิจัยและพัฒนาดานปาไม ศึกษา คนควา ทดลอง 
และพัฒนาวิชาการดานปาไม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้งวิเคราะหและประเมินสถานการณ
เศรษฐกิจดานปาไม การตลาด และการตรวจสอบรับรองคุณภาพไมจากสวนปา วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑดานปาไม และบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑปาไม บริการตรวจพิสูจน เพื่อตรวจสอบ 
รับรองชนิด และคุณสมบัติไมรวมท้ังผลิตผลปาไม ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยี เผยแพรความรูและบริการ
ทางวิชาการดานปาไม  

รายงานประจำป 2562 ฉบับนี้ เปนการรวบรวมผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือเปนสื่อกลางในการเผยแพรผลการปฏิบัติงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

ข รายงานประจำป ๒๕๖๒ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

สารบัญ 
                          หนา 
สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม         1 
 

กรอบภารกิจของสำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม       3 
 

ท่ีตั้งหนวยงานสวนภูมิภาค         4 
 

ผลการดำเนินงาน          5 
 

- สวนวนวัฒนวิจัย                                                                                    5 
 

- สวนแมลงและจุลชีววิทยาปาไม        9 
 

- สวนความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม              15 
 

- สวนพัฒนาอุตสาหกรรมไม                17 
 

- สวนพัฒนาผลิตผลปาไม                24 
 

- สวนพัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี               30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 รายงานประจำป ๒๕๖๒ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

 
 

 

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม เปนองคกรท่ีศึกษาวิจัยและพัฒนา สรางองคความรูทางวิชาการดานปาไม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

1. กำหนดแผนงานแนวทางการวิจัยและพัฒนาดานปาไม 
2. ศึกษาคนควา ทดลอง และพัฒนาวิชาการดานปาไม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. ศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณเศรษฐกิจดานปาไม การตลาดไม และการตรวจสอบ รับรอง
คุณภาพไมจากสวนปา 

4. ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑดานปาไมและบริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ปาไม 

5. ใหบริการตรวจพิสูจน เพ่ือตรวจสอบ รับรองชนิด และคุณสมบัติไม รวมท้ังผลิตผลปาไม 
6. ถายทอดเทคโนโลยี เผยแพรความรูและบริการทางวิชาการดานปาไม 
7. ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม 
 

 

1. ผลงานวิจัยนำมาประยุกตได 
2. พัฒนาองคความรูและการจัดการ จากการวิจัยและพัฒนา 

 

 

1. ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมดานปาไม โดยบูรณาการทุกภาคสวน 

แนวทางการดำเนินงาน 
1.1 วิจัยเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวม 
1.2 พัฒนาและตอยอดงานวิจัยดานปาไมสูเชิงพาณิชย 
1.3  สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และสรางวัฒนธรรมการวิจัยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม 

สำนักวิจัยและพฒันาการปาไม 

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

วิสัยทัศน (VISION) 

 

พันธกิจ (MISSION) 

 

ยุทธศาสตร (STRATEGIES) 

เปาประสงค (GOAIS) 

 

กลยุทธ (STRATEGY) 

 



 

 

2 รายงานประจำป ๒๕๖๒ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

2. พัฒนาศักยภาพการวิจัยดานปาไม 
แนวทางการดำเนินงาน 
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม 
2.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานงานวิจัย (Intra-structure) เทคโนโลยี เครื่องมือในการวิจัยใหเหมาะสม

และทันสมัย 
2.3 พัฒนากลไกและบูรณาการงานวิจัยกับทุกภาคสวน 
2.4 ประสานความรวมมือการวิจัยดานปาไมท้ังในและตางประเทศ 
2.5 สนับสนุน เสริมสรางผลงานวิจัยใหมีมาตรฐาน 
2.6 สรางแรงจูงใจโดยการนำผลงานวิจัยไปขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
2.7  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 

3. พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยดานปาไมอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดำเนินงาน 
3.1 จัดทำขอมูลสารสนเทศงานวิจัยดานปาไมและใหบริการขอมูลผานระบบเครือขาย (Network) 
3.2 ใหบริการและเผยแพรผลงานวิจัยดานปาไมในรูปแบบตาง ๆ 
3.3 ใหบริการทางดานวิชาการปาไมเชิงรุก โดยหนวยปฏิบัติการเคลื่อนท่ี (Mobile unit) 
3.4 สงเสริมและถายทอดองคความรูผลงานวิจัยการปาไมไปใชประโยชนเพื่อการสรางอาชีพ รายได

และตอยอดเชิงพาณิชย 
3.5  สรางเครือขายผูใชประโยชนจากผลงานวิจัยดานปาไม 

4. จัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม 
แนวทางการดำเนินงาน 
4.1 สำรวจ รวบรวมองคความรู และพัฒนาฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม 
4.2 พัฒนาเครื ่องมือและศึกษาความคุ มคาทางเศรษฐศาสตรจากองคความรู และฐานขอมูล 

 ความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม 
4.3 เผยแพรองคความรูและขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม 
4.4 เสริมสรางประสิทธิภาพการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและพันธุกรรม

ตามพิธีสารนาโงยา 
 

 

 



 

 

3 รายงานประจำป ๒๕๖๒ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 
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4 รายงานประจำป ๒๕๖๒ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

 
ท่ีตั้งหนวยงานสวนภูมิภาค 



 

 

5 รายงานประจำป ๒๕๖๒ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย 
 

1.1 ไดมีการบริหารหนวยงานสวนกลาง 
และหน วยงานภาคสนามจำนวน  
23 หนวยงาน 
 
 

1.2 ห น  ว ย ง า น ภ า ค ส น า ม จ ำ น ว น  
23 หนวยงาน ไดดำเนินการจัดเก็บ
เมล็ดไมสายพันธุดี จำนวน 60 ชนิด 
รวมน้ำหนักท้ังสิ้น 5,000 กิโลกรัม 

 

1.3 หนวยงานภาคสนามจำนวน 23 หนวยงาน ไดดำเนินการบำรุงรักษาแปลงทดลอง ไดแก 
 

1.3.1 สรางแหลงเมล็ดพันธุไมปาจากปาปลูก
จำนวน 360 ไร 
 

1.3.2 บำรุงรักษาปาปท่ี 2-6 จำนวน 348 ไร 
 

1.3.3 บำร ุงร ักษาป าป ท ี ่  7-10 จำนวน  
776 ไร 
 

1.3.4 บำร ุงแหล งผล ิตเมล ็ดพ ันธ ุ  ไม ปา 
อายุมากกวา 10 ป จำนวน 25,376 ไร 
 

1.3.5 จัดทำแนวกันไฟจำนวน 200 กิโลเมตร 
 

1.3.6 จัดทำกลาไมขนาดใหญ จำนวน 50,000 กลา 

 

 

 

 

การบริหารหนวยงาน ดูแลบริเวณสำนักงาน และซอมแซมบานพัก 

ณ ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคเหนือ จ. เชียงใหม 

 

 

 

 

จัดเก็บเมล็ดพันธุไมสัก ณ สถานีวนวัฒนวิจัยแมกา  

จ. พะเยา 

 

 

 
 

สรางแหลงเมล็ดพันธุไมปาจากปาปลูก  

ณ สถานีวนวัฒนวิจัยแมสะนาม จ. เชียงใหม 

 

 

 
 

บำรุงรักษาปาปที่ 2-6 แปลงทดสอบสายพันธุไมสักแบบเปด 

ปลูกป 2556 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จ. เชียงใหม 

 

 

 
 

บำรุงรักษาปาปท่ี 7-10 แปลงไมยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา  

ปลูกป 2554 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพขร  

จ. กำแพงเพชร 

 

 

 
 

บำรุงแหลงผลิตเมล็ดพันธุไมปาอายุเกิน 10 ป แปลงไมสัก 

ปลูกป 2548 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา จ. สงขลา 

สวนวนวัฒนวิจัย 

ผลการดำเนินงาน 

 



 

 

6 รายงานประจำป ๒๕๖๒ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

2. กิจกรรมรุกขกร 
 

2.1 ดำเนินการฟ นฟูและตัดแตงต นไม 
ท ี ่ ได ร ับความเส ียหายจากพาย ุปาบ ึก บร ิ เวณ 
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.2 จัดอบรมหลักสูตร รุกขกรสำหรับพื้นท่ี 
“สีเขียว” ในเมือง เพื่อสรางองคความรูดานรุกขกร
ใหกับเจาหนาที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง นำไปปฏิบัติ เพื่อดูแล 
รักษา และตัดแตงตนไมใหญในเขตรับผิดชอบของ
หนวยงานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

3. ก ิจกรรมว ิจ ัยประย ุกต  ได ดำเน ินการ
งานวิจัย จำนวน 3 แผนงาน 5 โครงการ ดังนี้ 

3.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุไมพะยูงเพ่ือ
การปลูกปาและการใชประโยชน 

3.1.1 การทดสอบสายพันธุ และถ่ิน
กำเนิดไมพะยูงเพ่ือการปลูกปาเชิงเศรษฐกิจ ระยะท่ี 2 

3.1.2 การทดสอบความแตกตางของ
กลาไมพะยูงระหวางการขยายพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศสำหรับการปลูกสรางสวนปา 

3.2 การพัฒนาสายพันธุลูกผสมพันธุไมสกุลอะเคเซียเพ่ือสวนปาและอุตสาหกรรม 

3.2.1 การทดสอบสายพันธุไมอะเคเซียลูกผสมเพ่ือคัดเลือกสายพันธุดี 

3.3 การจัดการสวนปาสักอยางยั่งยืนเพ่ือ
เกษตรกร (ระยะท่ีสอง) 

3.3.1 วนวัฒนวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
วิธีการประเมินผลผลิตของสวนปาสัก 

3.2.2 การปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพ 
การปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสวนปาสัก 

 

 

 
 

การจัดทำแนวกนัไฟ จำนวน 2 กิโลเมตร  

ณ ศูนยเมล็ดพันธุไมภาคเหนือ จ. ลำปาง 

 

 

 
 

การจัดทำกลาไมขนาดใหญ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎรธานี 

จ. สุราษฎรธานี 

 

 

 
 

คณะเจาหนาท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎรธานี สำนักจัดการ

ทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) สำนักจัดการ

ทรัพยากรปาไมท่ี 13 (สงขลา) ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคใต และ

สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา ดำเนินการฟนฟูและตัดแตงตนไมท่ี

ไดรับความเสียหายจากพายุปาบึก บริเวณศาลากลาง 

จ. นครศรีธรรมราช 

 

 

 
 

สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จัดอบรมหลักสูตรรุกขกรสำหรับ

พ้ืนท่ี “สีเขียว”ในเมือง เพ่ือสรางองคความรูดานรุกขกรใหกับ

เจาหนาท่ีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จ. อางทอง 

 

 

 
 

เก็บขอมูลการเติบโตในแปลงทดสอบสายพันธุและถิ่นกำเนิด 

ไมพะยูง (โครงการ การทดสอบสายพันธุและถิ่นกำเนิด       

ไมพะยูงเพ่ือการปลูกปาเชิงเศรษฐกิจ ระยะท่ี 2) 
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4 ผลงานสำคัญอ่ืน ๆ 

4.1 การปลูกปาเพ่ือการวิจัย “โครงการปลูกปา
เ ฉล ิ มพระ เก ี ย รต ิ  เ น ื ่ อ ง ใน โ อกาสมหามงคล 
พระราชพิธ ีบรมราชาภิเษก ป 2562 โครงการ 
รักษโลกกับลามินา 12 ติดฟลมใหโลก” ณ สถานี
วนวัฒนวิจัยสะแกราช (หนวยยอย) อ. วังน้ำเขียว  
จ. นครราชสีมา จำนวน 50 ไร  

4.2 โครงการปาในเมือง “สวนปาประชารัฐ 
เพื ่อความสุขของคนไทย” ดำเนินการเปดโครงการ 
ปาในเมือง “สวนปาประชารัฐ เพื ่อความสุขของ 
คนไทย” ของหนวยงานในสังกัด จำนวน 8 หนวยงาน 
มีประชาชนเขารวมงานประมาณ 5,300 คน ดังนี้ 

4.2.1 สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล อ. แมแตง 
จ. เชียงใหม วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 มีผู เขารวม 
500 คน 

 

 

 
 

การทดสอบความแตกตางของกลาไมพะยูงระหวางการ

ขยายพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 

สำหรับการปลูกสรางสวนปา 

 

 

 
 

เก็บขอมูลการเติบโตในแปลงทดสอบสายพันธุ 

ไมอะเคเซียลูกผสม จ. ตาก (โครงการ การทดสอบสายพันธุ

ไมอะเคเซียลูกผสมเพ่ือคัดเลือกสายพันธุดี) 

 

 

 

 

 

 
 

บันทึกการเติบโตของตนสักในแปลงทดลองตัดขยายระยะ 

ท่ีสวนปาเดนดาน ซ่ึงสวนปาของบริษัทเอกชน จ. อุตรดิตถ 

(โครงการวิจัย วนวัฒนวิธีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและวิธีการ

ประเมินผลผลิตของสวนปาสัก) 

 

 

 

 

บันทึกการเติบโตสักในแปลงทดสอบสายตน 

ท่ีศูนยเมล็ดพันธุไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแกน

(โครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการปลูก 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสวนปาสัก) 

 

 

 
 

โครงการปาในเมือง “สวนปาประชารัฐ เพ่ือความสุข 

ของคนไทย” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล 

 อ. แมแตง จ. เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมปลูกปา “โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ป 2562 

โครงการรักษโลกกับลามินา 12 ติดฟลมใหโลก”  

ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (หนวยยอย) จ. นครราชสีมา 
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4.2.2 ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคกลาง อ. ทามวง  
จ. กาญจนบุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีผูเขารวม 
400 คน 

4.2.3 สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน อ. ชุมแพ  
จ. ขอนแกน วันที่ 3 กันยายน 2562 มีผู เขารวม 
800 คน 

4.2.4 สถานีวนว ัฒนว ิจ ัยส ุราษฏรธานี  
อ. เมือง จ. สุราษฏรธานี วันที่ 5 กันยายน 2562  
มีผูเขารวม 1,000 คน 

4.2.5 สถานีวนวัฒนวิจัยแมกา อ. เมือง  
จ. พะเยา ว ันที ่ 9 กันยายน 2562 มีผ ู  เข ารวม  
500 คน 

4.2.6 สถานีวนวัฒนวิจัยบอแกว อ. ฮอด  
จ. เชียงใหม วันท่ี 10 กันยายน มีผูเขารวม 500 คน 

4.2.7 สถานีวนว ัฒนว ิจ ัยกำแพงเพชร  
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร วันที่ 13 กันยายน 2562  
มีผูเขารวม 1,000 คน 

4.2.8 ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคใต อ. หาดใหญ  
จ. สงขลา วันที่ 23 กันยายน 2562 มีผู เขารวม 
600 คน 

 

 

 

 

 
 

โครงการปาในเมือง “สวนปาประชารัฐ เพ่ือความสุข 

ของคนไทย”ณ ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคกลาง อ. ทามวง  

จ. กาญจนบุรี 

 

 

 
 

โครงการปาในเมือง “สวนปาประชารัฐ เพ่ือความสุข 

ของคนไทย” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน อ. ชุมแพ จ. ขอนแกน 

 

 

 
 

โครงการปาในเมือง “สวนปาประชารัฐ เพ่ือความสุข 

ของคนไทย” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฏรธานี  

อ. เมือง จ. สุราษฏรธานี 

 

 

 
 

โครงการปาในเมือง “สวนปาประชารัฐ เพ่ือความสุข 

ของคนไทย” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยแมกา อ. เมือง จ. พะเยา 

 

 

 
 

โครงการปาในเมือง “สวนปาประชารัฐ เพื่อความสุข 

ของคนไทย” ณ สถานีวนวัฒนวิจยับอแกว อ. ฮอด จ. เชียงใหม 

 

 

 
 

โครงการปาในเมือง “สวนปาประชารัฐ เพ่ือความสุข 

ของคนไทย” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร  

อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 

 

 

 
 

โครงการปาในเมือง “สวนปาประชารัฐ เพ่ือความสุข 

ของคนไทย” ณ ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคใต  

อ. หาดใหญ จ. สงขลา 
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มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.  กิจกรรมวิจัยพ้ืนฐาน 
 

1.1 โครงการวิจัยและสงเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ด
เพื ่อเพิ ่มมูลคาเชิงพาณิชย ในสวนยูคาลิปตัส สวนปา
กระถินณรงค และสวนปาธรรมชาติ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอยางเห็ดชนิดตาง ๆ สำหรับงานวิจัย  
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เชียงราย และพระนครศรีอยุธยา คัดเลือกชนิดพันธุเห็ดกินไดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะเห ็ดต ับเต าดำ (Phaeogyroporus portentosus) และเห็ดเผาะฝ าย (Astraeus asiaticus)  
เห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus) นำไปเพาะขยายเชื้อบริสุทธิ์ในหองปฏิบัติการ เตรียมหัวเชื้อเห็ดในวัสดุ
ขยายตาง ๆ พรอมศึกษาการเกิดดอกเห็ดในสวนปายูคาลิปตัส และกระถินลูกผสมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยทดลองใสหัวเชื้อเห็ดตับเตาและเห็ดเผาะรูปแบบตาง ๆ ไดแก หัวเชื้อสปอร (Spore inoculum) หัวเชื้อ
เส นใย (Mycelial inoculum) ทั ้งชนิดเส นใยเจริญบนอาหารวุ น และเสนใยเจริญบนวัสดุเพาะขยาย 
เปรียบเทียบกับแปลงควบคุมไมใสเชื้อ โดยใสเชื้อซ้ำทุก ๆ 4 เดือน (อยูระหวางการทดลอง โดยติดตามผลการ
เกิดดอกเห็ด หลังจากใสเชื้อเปนระยะเวลา 3 ปข้ึนไป) 

1.2 โครงการวิจัยการพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

1.2.1 ทดสอบปลอยครั ่งในแปลงปลูก 
ถั่วมะแฮะที่ศูนยวิจัยผลิตผลปาไม จ. สุโขทัย ทำการ
ทดลองปลอย 3 ทรีทเมนต ไดแก คร ั ่งพันธุ จาก  
จ. เลย ครั่งพันธุ จากจังหวัดสกลนคร และครั่งพันธุ 
จากทั ้ง 2 แหลงรวมกัน ปลอยทรีทเมนตละ 7 ซ้ำ  
ทำการติดตามการเจริญเติบโตของรังครั่ง สำรวจแมลง
ที ่อยู ร วมกับครั ่งและแมลงศัตรูครั ่งในแปลงทดลอง  
มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-  ที่ระยะเวลา 1 เดือนหลังจาก
ปลอยครั่ง พบ ครั่งติดบนลำตนและกิ่งมะแฮะทุกตนท่ี
ทำการทดลองติดมากท่ีสุดจำนวน 12 ก่ิง ครั่งท่ีติดเริ่ม
สรางรังครั่งที่มีลักษณะสีสมบาง ๆ ขึ้นมาหอหุมกิ่งถ่ัว
มะแฮะ แตบางสวนยังมีขนสีขาวติดอยูท่ีระยะเวลา  
2 เดือน หลังจากปลอยครั่ง (เดือนกุมภาพันธ) พบ 
หนอนขาวกินครั่ง (Eublemma sp.) เขาทำลายครั่ง 
ที่ปลอยทดลองประมาณ 70 % พบ ดักแดหรือหนอนในรังครั่งเฉลี่ย 12 ตัว/ตน มีผลทำใหความยาวของ 
รังครั่งลดลง ทำการควบคุมปริมาณหนอนขาวกินครั่งโดยการเกบ็ดักแดและหนอนไปเผาทำลาย และติดกับดัก
กาวเหนียวเพ่ือดักตัวเต็มวัยสามารถลดปริมาณหนอนขาวกินครั่งไดเกือบ 100 %  

-  พบ เพลี ้ยแปงเขาทำลายตนถั ่วมะแฮะคอนขางมากในชวงเดือนกุมภาพันธถึง 
เดือนเมษายน สงผลทำใหตนถั่วมะแฮะออนแอเร็ว และตนถั่วมะแฮะที่ใชทดลองตาย จำนวน 3 ตน ควบคุม
การทำลายของเพลี้ยแปงโดยการขูดออกจากก่ิง และตัดก่ิงท่ีมีเพลี้ยแปงไปเผาไฟทำลาย 

 

 

 
 

สำรวจและเก็บตัวอยางเห็ดชนิดตาง ๆ  

 

 

 
 

การทดลองปลอยครั่ง  

 

 

 
 

 

หนอนขาวกินครั่ง (Eublemma sp.) ระยะตัวหนอน (A) 

ดักแด (B) และเพล้ียแปง (C) 

A B C 

สวนแมลงและจุลชีววิทยาปาไม 
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เพาะเห็ดนางฟาภูฐานจากขี้เล่ือยไมไผตง 

-  พบ มดที่อยูตามรังครั่งและบนตนถั่วมะแฮะ รวมทั้งมดที่อยูตามพื้นดินในแปลงทดลอง
จำนวน 13 ชนิด แบงเปน 3 วงศยอย คือ วงศยอย Ponerinae 2 ชนิดไดแก Odontoponera denticulata และ 
Leptogenys sp.1 วงศ  ย  อย Formicinae ๖  ชน ิ ด  Polyrhachis sp., Anoplolepis gracilipes, Oecophylla 
smaragdina, Camponotus sp.๑, Camponotus sp.๒ และCamponotus leonardi วงศย อย Myrmicinae  
๕ ชน ิด ได  แก  Meranoplus sp.๑ , Pheidologiton sp.๑ , Pheidologeton sp.๒ , Monomorium sp.๑ และ 
Crematogaster sp. 

1.2.2 สำรวจและเก็บตัวอยาง
ครั ่งจากแหลงเพาะเลี ้ยงครั ่งในพื ้นที ่ต าง ๆ ไดแก  
อ. สวางแดนดิน จ. สกลนคร , อ. หนองหิน จ. เลย และ 
อ. แมทะ จ. พะเยา พบวา ครั่งที่ปลอยในป 2562 
สวนใหญจะติดในชวงแรกที ่ทำการปลอยแตจะตาย
ในชวงเดือนเมษายน เนื่องจากปนี้สภาพภูมิอากาศแหง
แลงและมีอุณหภูมิสูง 

2.  กิจกรรมการจัดการความรูการวิจัยเพ่ือนำไปสูการพัฒนาสังคมและชุมชน 

2.1 โครงการการใชประโยชนข้ีเลื่อยไมไผเปนวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย 

2.1.1 เก็บตัวอยางไมไผตงในสวนปาของเกษตรกร อ. เมือง จ. นาน 

2.1.2 เก็บขี้เลื ่อยไมไผตงจากการแปรรูปไมไผ ซึ ่งเปนวัสดุเหลือทิ้งที่ไมไดนำไปใชประโยชน  
โดยนำมาเปนวัสดุในการเพาะเห็ด 

2.1.3 ศึกษาศักยภาพข้ีเลื่อยจากไผตงในการเปนวัสดุเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน โดยมีชุดการทดลอง ดังนี้ 

-  ชุดการทดลองท่ี 1 ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100 % 

-  ชุดการทดลองท่ี 2 ข้ีเลื่อยไมไผตง 100 % 

-  ชุดการทดลองท่ี 3 ข้ีเลื่อยไมไผตง 50 % + ข้ีเลื่อยไมยางพารา 50 % 

-  ชุดการทดลองท่ี 4 ข้ีเลื่อยไมไผตง 75 % + ข้ีเลื่อยไมยางพารา 25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การติดตามวัดขนาดและความยาวของรังครั่ง และสำรวจ

แมลงศัตรูครั่งในแปลง 

 

 

 
 

 

 

เก็บตัวอยางไมไผและขี้เล่ือยไมไผตง 



 

 

11 รายงานประจำป ๒๕๖๒ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

2.2 โครงการวิจัยประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากสีเสียดแกนในการปองกันเชื้อราทำลายไม 

2.2.1 สกัดแทนนินจากสีเสียดเปลือก จาก จ. สกลนคร 
และ จ. นครพนม 

2.2.2 ทดสอบสารแทนน ินจากส ี เส ียดเปล ือก  
ในการปองกันรักษาเนื้อไม 

-  เตรียมไมยางพาราขนาด 2.5x5x1.5 ซม. 
เพ่ือทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินตอการปองกัน
เชื้อราทำลายไม 

-  เตรียมเชื้อราทำลายไม 4 ชนิด ไดแก 
LOWepOruS  medullae - panis , Pycnoporus sanguineus 
Gloeophyllum sepiarium G. striatum (5/42)  

-  นำไมยางพาราแชในสารสกัดแทนนินจาก
สีเสียดเปลือกเปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำมาผึ่งใหแหงท่ี
อุณหภูมิหอง และทำการฆาเชื้อไมทดลองดวยระบบไอน้ำ 

-  นำไมทดลองวางบนเสนใยเชื้อรา บมไวท่ี
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 4 เดือน 

2.3 โครงการการพัฒนาการใชสารปองกันกำจัดแมลง
ศัตรูพืชปาไมในสวนปาเชิงพาณิชย เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ปองกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชปาไม ไดแก ดวงหนวดปมสีน้ำตาลไหม (Aristobia horridula)  ในพ้ืนท่ีสวนปาพะยูง 
โดยดำเนินการศึกษา ดังนี ้

2.3.1 ศึกษาขอมูลดานชีววิทยา นิเวศวิทยา ของดวงหนวดปมสีน้ำตาลไหม (Aristobia horridula) 
ซึ่งลักษณะวงจรชีวิตของดวงหนวดยาวชนิดนี้ตัวเต็มวัยเปนดวงขนาดกลาง ยาวประมาณ 3 ซม. หนวดมีขนสีดำ 

เปนพู ลำตัวสีน้ำตาลเขม มีขนสั้นแข็งสีดำและจุดสีขาว
เล็ก ๆ กระจายทั่ว หลังจากตัวเต็มวัยจับคูผสมพันธุแลว 
ตัวเมียจะกัดและวางไขบริเวณเปลือก ไขมีสีขาวขุน จุดท่ี
ดวงวางไขจะสังเกตเห็นยางไมสีแดงไหลเปนทาง ตัวเมีย
วางไขครั้งละ 1 ฟอง กระจายตามลำตน ไขจะฟกเปน 
ตัวหนอนภายใน 7-14 วัน ตัวหนอนขนาดโตเต็มท่ี 
ยาวประมาณ 3.5-5 ซม. ระยะตัวหนอนประมาณ  
8 เดือน ตนที่ถูกเจาะจะสังเกตเห็นขุยไมจำนวนมากตกตาม
โคนตน หนอนจะกัด ทำลายสวนของเนื ้อไมไปในทิศทาง 
ตาง ๆ เกิดเปนรูขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 ซม. 
หลังจากนั้นตัวหนอนเขาดักแดอยูภายในลำตนอีกประมาณ 
1 เดือน จนเม่ือฝนตกและตนไมเริ่มแตกใบออน ตัวเต็มวัย
จึงออกจากดักแด 

 

 

 
 

 

 

 

 

การสกัดแทนนินจากสีเสียดเปลือก 

 

 

 
 

 

 

ทดสอบสารแทนนินจากสีเสียดเปลือก 

ในการปองกันรักษาเน้ือไม 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

การปองกันกำจัดดวงหนวดปมสีน้ำตาลไหม   
(Aristobia horridula) ในพ้ืนท่ีปาพะยูง  

สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย อ. แมสรวย จ. เชียงราย 
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2.3.2 ศึกษาวิจัยการพัฒนาแนวทางการปองกันกำจัดในพื ้นที ่สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย  
อ. แมสรวย จ. เชียงราย ดำเนินการปองกันกำจัดโดยใชเชื้อราบิวเวอเรียฉีดพนบริเวณลำตนและทรงพุมของตน
พะยูง และดำเนินการปองกันกำจัดโดยใชสารเคมีชนิดดูดซึม ไดแก Chlorpyrifos ฉีดพนใหทั่วบริเวณลำตน 
และทรงพุม 

2.3.3 ศึกษาวิจัยการพัฒนาแนวทางการปองกันกำจัด
ในพื ้นที ่แปลงปลูกไมพะยูงของเกษตรกรใน จ. หนองบัวลำภู 
เกษตรกรมีแนวคิดในการหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีและสารปองกัน
กำจัดศัตรูพืชชนิดตาง ๆ ดังนั้นจึงมีแนวทางในการดำเนินการ
ปองกันกำจัดโดยการเก็บตัวหนอนและตัวเต็มวัยทำลายเพ่ือ 
ตัดวงจรการระบาด ดำเนินการปองกันกำจัดโดยใชกับดักตาขาย
เก็บตัวเต็มวัยทำลายเพื ่อตัดวงจรการระบาด และดำเนินการ
ปองกันกำจัดโดยใชไสเดือนฝอย (Steinernema sp.) เชื้อราบิวเวอรเรียและสารสกัดสะเดาฉีดพนบริเวณลำตน
เพ่ือกำจัดตัวหนอนของดวงหนวดปมสีน้ำตาลไหม 

 

2.4 โครงการนิเวศวิทยาของปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรากับชนิดของเห็ดโคนในสวนปาเชิงพาณิชย เพ่ือการ
สงเสริมการเพิ่มมูลคาและการใชประโยชน ดำเนินการสำรวจความหลากหลายและนิเวศวิทยาของปลวก
เพาะเลี้ยงเชื้อราที่มีความสัมพันธกับชนิดของเห็ดโคน ในพื้นที่ปาชุมชนหินสี อ. ปากทอ จ. ราชบุรี พื้นที่แปลง
ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีในการปองกันกำจัดปลวกใตดิน 
อ. เมือง จ. ราชบุรี และ พ้ืนท่ีปาตนน้ำบานน้ำราด จ. สุราษฎรธาน ี

จากการสำรวจ พบ ปลวกสวนใหญจัดอยูในวงศ 
Termitidae ซึ่งเปนปลวกวงศที่ใหญที่สุด ประกอบดวยปลวก
ประมาณสามในสี่ของปลวกทั้งหมดที่พบ ปลวกที่พบ จัดอยูใน
วงศยอย Macrotermitinae ซึ ่งเปนเปนปลวกกลุมเพาะเลี ้ยง  
เชื้อราที่กินทั้งเนื้อไม เศษไม และใบไมเปนอาหารสกุลที่สำคัญ 
ที ่พบ ได แก Microtermes, Macrotermes, Odontotermes, 

Hypotermes และ Ancistrotermes สวนปลวกสกุลอื่นที่พบ ไดแก ปลวกกลุมที่กินเนื้อไมเปนอาหาร ไดแก 
ปลวกสกุล Globitermes, ปลวกวงศ Termitidae มีบทบาทเกี่ยวพันเปนหวงโซอาหารที่ซับซอนอยูในระบบนิเวศ 
กอใหเกิดการเพิ่มผลผลิตของมวลชีวภาพ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของปาธรรมชาติไปเปนพื้นที่ใช
ประโยชนตาง ๆ ดังนั้นจึงเปนทรัพยากรแมลงท่ีมีคุณคาตอการอนุรักษในฐานะเปนตัวจักรสำคัญในการเปนผู
ยอยสลายในธรรมชาติ 
 

 

 

 

 
 

การปองกันกำจัดดวงหนวดปมสีน้ำตาลไหม 

(Aristrobia horridula) ในพ้ืนที่ปาพะยูง ของ

เกษตรกร ต. นาคำไฮ อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู 

 

 

 
 
 

การสำรวจนิเวศวิทยาและความหลากหลายของ

ปลวกเพาะเล้ียงเชื้อราและปลวกทำลายไมในพ้ืนท่ี 

จ. สุราษฏรธานี 

 

 

 
 
 

การสำรวจนิเวศวิทยาและความหลากหลายของปลวก

เพาะเล้ียงเช้ือราและปลวกทำลายไมในพ้ืนท่ีปาชุมชนหินสี  

อ. ปากทอ จ. ราชบุร ี

 

 

 
 

การสำรวจนิเวศวิทยาและความหลากหลายของปลวก

เพาะเล้ียงเช้ือราและปลวกทำลายไมในพ้ืนท่ีแปลงทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารเคมีในการปองกันกำจัดปลวกใตดิน 
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2.5 โครงการ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไมจากวัสดุช ีวภาพตอการ 
เขาทำลายของปลวกใตดิน ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑวัสดุทดแทนไมเปรียบเทียบกับ 
ไมยางพารา (Hevea brasiliensis) ท้ังในหองปฏิบัติการและในภาคสนามโดยผลิตภัณฑท่ีดำเนินการทดสอบ ไดแก 
 

2.5.1  ผล ิตภ ัณฑ ว ัสด ุทดแทนไม  
จำนวน 2 ตัวอยาง ไดแก ไมอัดยางพารา และไมอัด
ยางพาราผสมสารเคมี Bifenthrin 

2.5.2 ผล ิตภ ัณฑโฟม ท ี ่ม ีสารเคมี 
boric acid เปนองคประกอบ จำนวน 9 ตัวอยาง 

2.5.3 ผลิตภัณฑไมจำนวน 4 ตัวอยาง 
ไดแก ไมสะเดา, LVLไมสะเดา, ไมยูคาลิปตัส และ
LVLไมยูคาลิปตัส 

 

2.5.4 ผลิตภัณฑไม  OSB ที ่ฉ ีดพน
ด  ว ย ส า ร เ คม ี  Bifenthrin 10% w/v จ ำน ว น  
1 ตัวอยาง 

ผลการทดสอบในห องปฏ ิบ ัต ิการ
ผลิตภัณฑว ัสดุทดแทนไมที ่ม ีส วนประกอบของ
สารเคม ี ,  ผล ิตภ ัณฑ ไม สะเดา, LVLไม สะเดา,  
ไมยูคาลิปตัส และLVLไมยูคาลิปตัส มีประสิทธิภาพ 
สามารถทนทานตอการเขาทำลายของปลวกได  
โดย คาเฉลี ่ยความเสียหายของผลิตภัณฑอยู ใน
เกณฑมาตรฐานการทดสอบ คือ พบ ความเสียหาย 
ที่เกิดจากการเขาทำลายของปลวกบนผลิตภัณฑที่ใชทดสอบไมเกิน 10 % สวนผลการทดสอบในภาคสนาม  
อยูระหวางการดำเนินการทดสอบ ซึ่งจะดำเนินการประเมินผลการทดสอบครั้งแรกที่ระยะเวลา 6 เดือน และ
ครั้งตอไปท่ีระยะเวลา 1 ป 

 

2.6 โครงการประสิทธ ิภาพของนวัตกรรมใหมในการปองกันกำจัดปลวกใตด ิน การทดสอบ 
ในภาคสนามดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกำจัดปลวกใตดินโดยใชพื้นที่บริเวณศูนยสงเสริม
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาจังหวัดราชบุรี ดำเนินการทดสอบโดย
เปรียบเทียบกัน 2 วิธีการ ซึ ่งดัดแปลงวิธีการทดสอบจากมาตรฐานของ USDA (Forest Service) ไดแก  
วิธ ี Modified Ground Board (MGB) และ Stake Test (ST) วิธีการทดสอบทั้ง 2 วิธี ดำเนินการวางแผน 
การทดลองแบบ Factorial in RCBD จำนวนซ้ำท่ีทำการทดสอบ 4 ซ้ำ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารปองกัน
กำจัดปลวกใตดิน รวมท้ังประสิทธิภาพของความเขมขนของสารปองกันกำจัดปลวกใตดินท่ีดำเนินการทดสอบ 

สารปองกันกำจัดปลวกใตดินที่ใชในการทดสอบไดแก สารเคมีในกลุม Synthetic pyrethroid
ไดแก Cypermethrin 5% w/v EC, Cypermethrin 20% w/v EC, Cypermethrin 20% EW, Bifenthrin 
10% w/v SC สารเคมีในกลุม Phenyl pyrazole ไดแก Fipronil 2.5 % w/v EC, Fipronil 2.5% w/v SC, 
Fipronil 5% w/v SC, Fipronil 5% w/v SL, Fipronil 10% w/v EC, Fipronil 10% w/w  และสารเคมี
ในกลุม Chloronicotinyl ไดแก Imidacloprd 5% w/v SC และ Imidacloprd 20% w/v SC 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบผลิตภณัฑวัสดุทดแทนไมในหองปฏิบัติการ 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบผลิตภัณฑวัสดุทดแทนไมในภาคสนาม 
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ผลการทดสอบ ดำเนินการตรวจติดตามและเก็บรวบรวมขอมูลผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
สารเคมีชนิดตาง ๆ ตอการเขาทำลายของปลวกใตดิน ท่ีระยะเวลาตาง ๆ ผลการทดสอบพบความเสียหายของไม
ทดสอบท่ีใชเปนเหยื่อลอ (ไมยางพารา) ท่ีเกิดจากการเขาทำลายของปลวกใตดิน เชื้อราทำลายไมและแมลงศัตรู
ทำลายไมชนิดอ่ืน ๆ ตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและตามระยะเวลาท่ีทดสอบ 
 

 

2.7 โครงการการพัฒนาการปองกันกำจัดศัตรูพืชปาไมที ่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในสวนปา 
เชิงพาณิชย ดำเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนาการปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืชปาไมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 
ในสวนปาเชิงพาณิชย ในพ้ืนท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 

2.7.1 สำรวจสถานการณการระบาดของดวงหนวดยาวเจาะตนพะยูง (Threnetica lacrymans 
Thomson) และดวงหนวดปมสีน้ำตาลไหม (Aristobia horridula Hope) ในพื้นที่บริเวณแปลงปลูกไมพะยูง 
ผลการสำรวจดังนี้ 

 

-  พบ ท้ังตัวหนอน ดักแด และตัวเต็มวัย 
ของดวงหนวดยาวเจาะตนพะยูง (Threnetica lacrymans 
Thomson) โดยพบการระบาดอยางรุนแรงในพ้ืนท่ีนี้ 

-  พบ ทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยของ
ดวงหนวดปมสีน้ำตาลไหม (Aristobia horridula Hope) 
โดยพบ การระบาดปานกลาง 

2.7.2 การศึกษาแนวทางในการปองกันและกำจัดของดวงหนวดยาวเจาะตนพะยูง (Threnetica 
lacrymans Thomson) และดวงหนวดปมสีน้ำตาลไหม (Aristobia horridula Hope) ที่เจาะทำลายตนพะยูง
ดำเนินการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การทดสอบในภาคสนามแบบ Modified Ground Board 
(MGB) และแบบ Stake Test (ST)  

ณ ศูนยพัฒนาสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชน
ไมขนาดเล็กและของปา จ. ราชบุรี 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจประเมินผลการเขาทำลายของปลวกใตดิน หลังการ

ทดสอบท่ีระยะเวลา 6 เดือน 12 เดือน และทุก ๆ 12 เดือน 

 

 

 
 
 

แปลงปลูกไมพะยูงในพ้ืนท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี  

อ. ปากทอ จ. ราชบุร ี
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- ศึกษาแนวทางในการปองกันกำจัดโดย
ใชสารเคมีชนิดดูดซึม ไดแก Chlorpyrifos ฉีดพนที่บริเวณ
พื้นดินและลำตน ฉีดลงในดินบริเวณโคนตนหรือราก ราด
บริเวณพื้นดินโคนตนและแนวราก และฉีดเขาสูตนพะยูงใน
ตนท่ีพบ รองรอยการเขาทำลายของหนอนเจาะตนพะยูง 

-  ศึกษาแนวทางในการปองกันกำจัด 
โดยใชสารเคมีชนิดดูดซึม ไดแก ไดโนทีฟูแรน (Dinotefuran) 
1% GR โรยท่ีบริเวณพ้ืนดินและลำตน 

-  ศึกษาแนวทางในการปองกันกำจัด
โดยใชสารเคมีชนิดดูดซึม ไดแก ไดโนทีฟูแรน (Dinotefuran) 
10% SL ฉีดพนท่ีบริเวณพ้ืนดินและลำตน 

ในการทดสอบมีความแตกตางกันท้ังกรรมวิธีการ
ทดสอบ ชนิดของสารเคมี และปริมาณของสารเคมีท่ีใช ท้ังนี้
เพ่ือตองการทราบผลดานประสิทธิภาพในการปองกันกำจัด เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสมตอไป 

มีการดำเนินงาน ดังนี ้

กิจกรรมจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปายานยาว ปาเขาวง และปากระซุม จ. สุราษฎรธานี มีสภาพปาเปนปาดิบแลง 
และปาพุ ซึ ่งปาดิบแลงมีพรรณไมเดน คือ พลับดง หัวกา พูสลักใบดก และสมอดีงู ปาพุมีพรรณไมเดน คือ  
โศกน้ำ ลักเคยลักเกลือ ชมพูนก และมะพราวนกกก จากการสำรวจและเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  
๕ ดาน ไดแก พืช สัตว แมลงเห็ดรา ไลเคน และรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของรวมกับชุมชน พบ พรรณพืช 
๓๑๑ ชนิด สัตว ๑๘๙ ชนิด แมลง ๒๔๙ ชนิด เห็ด ๖๙ ชนิด ไลเคน ๒๓ ชนิด และภูมิปญญาทองถ่ิน ๕ เรื่อง  

พืชที่มีสถานภาพตาม Threatened Plants in Thailand (DNP, 2017) จำนวน ๓๑ ชนิด แบงเปน พืชท่ี
หายากในระดับโลก (Rare (Global): R) ๑๐ ชนิด ไดแก เพกาพรุ กาบออย หนามหางนกกะลิง พลับอันดา  
มะสอย สาธรมณฑา ปอทองขาว กุหลาบกระเปาเปด และวานจุกดอกขาว พืชที ่หายากในประเทศไทย  
(Rare (Thailand): RT) ๑ ชนิด คือ สังเครียดขอบใบคลื่น พืชใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically Endangered: 
CR) ๒ ชนิด ไดแก ยางกลองและกะเปา พืชใกลสูญพันธุ (Endangered: EN) ๑ ชนิด ไดแก รองเทานารีเหลืองตรัง 
พืชที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable: VU) ๕ ชนิด ไดแก โมกสยาม จันทนชะมด สังเขียว หางเปย และ
กฤษณา พืชใกลถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) ๒ ชนิด ไดแก เหยื่อกุรัมและกะหนาย และพืชที่เปนกังวล
นอยที่สุด (Least Concern: LC) ๑๐ ชนิด เชน บุกคางคก สาบแรง สาบกา และผักปลาบ เปนตน พืชที่มี
สถานภาพตาม IUCN Red List (2019) จำนวน ๖๑ ชนิด แบงเป นพืชใกล ส ูญพันธุอย างย ิ ่ง (Critically 
Endangered: CR) ๒ ชนิด ไดแก สะยาและกฤษณา พืชใกลสูญพันธุ  (Endangered: EN) ๔ ชนิด ไดแก  
ยางกลอง ตะเคียนหิน เคียนทราย และรองเทานารีเหลืองตรัง พืชมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable: VU) ๕ ชนิด 
ไดแก กะเปา ยางขน ตะเคียนทอง สังเขียว และหันชาง พืชใกลถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) ๒ ชนิด 
ไดแก เหยื ่อกุรัมและสังเครียดขอบใบคลื ่น พืชที ่เปนกังวลนอยที ่สุด (Least Concern: LC) ๔๘ ชนิด เชน  
กระดังงาดง หนังหนา ดอกใหญ และทุงฟา เปนตน พืชที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสำรวจสถานการณการระบาดและศึกษา
แนวทางในการปองกันและกำจัดดวงหนวดยาวเจาะ
ตนพะยูง (Threnetica lacrymans Thomson) 

 

 สวนความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม 
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ประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ (CITES) บัญชีที่ ๑ จำนวน ๑ ชนิด คือ รองเทานารีเหลืองตรัง 
บัญชีท่ี ๒ จำนวน ๔๒ ชนิด เชน สิงโตมะรุย สิงโตถ่ินใต เอ้ืองน้ำเตา และนวลผอง เปนตน 

สัตวที ่มีสถานภาพเปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จำนวน ๑๐๓ ชนิด เชน กระรอกบินเล็กแกมแดง คางคาวหนายาวใหญ ลิงลม บาง ลิงเสน ลิงแสม หมูหริ่ง 
นกแซวสวรรค นกตะขาบทุง นกบั้งรอกแดง นกเคาปาสีน้ำตาล งูจงอาง งูเหลือม ตุดตู เตาเหลือง กบทูด  
เปนตน สัตวที ่มีสถานภาพ ตามการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) จำนวน ๑๓๖ ชนิด  
แบงไดเปน สถานภาพใกลสูญพันธุ (Endangered: EN) เชน ลิงเสน สถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically 
Endangered: CR) เชน ลิ่นชวา สถานภาพ มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable: VU) เชน กระรอกบินเล็ก
แกมแดง ลิงลม สถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) เชน บาง ลิ ่นชวา นกเขียวปากงุม  
นกโพระดกคางแดง นกแสก ตุดตู เตาเหลือง และสถานภาพกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern: LC) 

เช น กระเล ็นขนปลายหูส ั ้น กระรอกปลายหางดำ 
ค างคาวหางโผล นกกะปูดใหญ เป นต น สัตว ท ี ่ มี
สถานภาพตาม IUCN Red List จำนวน ๑๔๐ ชนิด แบง
ไดเปน สถานภาพใกลสูญพันธุ (Endangered: EN) เชน 
เตาเหลือง สถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically 
Endangered:  CR) เชน ลิ ่นชวา สถานภาพมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ  (Vulnerable: VU) เชน ลิงเสน หมูหริ่ง  
งูจงอาง สถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near Threatened: 

NT) เชน นกเขียวปากงุ ม นกแซวสวรรคหางดำ สถานภาพกลุ มที ่เปนกังวลนอยที ่สุด (Least Concern: LC)  
เชน กระเล็นขนปลายหสูั้น กระรอกปลายหางดำ หนูทองขาว นกกระเต็นอกขาว นกจับแมลงจุกดำ เปนตน 

แมลงที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ 
(CITES) จำนวน ๑๐ ชนิด แบงไดเปนกลุมท่ี ๑ ในบัญชีหมายเลข ๒ จำนวน ๑ ชนิด ไดแก ผีเสื้อถุงทองธรรมดา 
และกลุมที่ ๒ จำนวน ๙ ชนิด ไดแก ดวงเขี้ยวกาง (Prosopocoilus astacoides) ดวงเขี้ยวกาง (Serrognathus sp.) 
ดวงกวางสามเขาจันทร ผีเสื ้อหางมังกรขาว ผีเสื ้อหางตุมจุดชมพู ผีเสื ้อหางติ่งเฮเลน ผีเสื ้อหางติ่งมหาเทพ  
ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง ผีเสื้อปกคางคาวธรรมดา แมลงท่ีมีสถานภาพตามชนิดพันธุตางถ่ินท่ีควรปองกัน ควบคุม 
และกำจัดของประเทศไทย เปนชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานแลว (รายการ ๑) จำนวน ๓ ชนิด ไดแก มดน้ำผึ้ง ผีเสื้อ
หนอนหนามกะทกรก และมวนเขียวขาวและชนิดพันธุตางถ่ินท่ีมีแนวโนมรุกราน (รายการ ๒) จำนวน ๑ ชนิด 
ไดแก ผีเสื้อจูเลีย แมลงที่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษใชเกณฑของ The IUCN Red List of Threatened 
Species Version ๒๐๑๙-๑ อยูในเกณฑชนิดพันธุที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern) จำนวน ๒๓ ชนิด 
ไดแก แมลงปอเข็มน้ำตกใหญจีน แมลงปอเข็มมรกตมลาย ูแมลงปอเข็มน้ำตกสั้นปลายปกดำ และแมลงปอเข็ม
ธาราลายเสน เปนตน  

เห็ดราแบงเปนกลุมเห็ดกินได ๑๗ ชนิด เชน เห็ดระโงกเหลือง เห็ดหูหนูดำ เห็ดหูหนูขาว เห็ดตีนปลอก 
เห็ดขอนขาว เห็ดจมูกหมู เห็ดแดงน้ำหมาก เห็ดแครง เปนตน และกลุมเห็ดท่ีไมมีขอมูลวากินได ๕๒ ชนิด เชน 
เห็ดกระดุมทองเหลือง เห็ดขอนสีเหลืองเกล็ดอมมวงแดง เห็ดใบหูขาว เห็ดรมนางฟาสีขาว เห็ดกรวยแกว  
เห็ดดาวลูกไก เห็ดกรวยทองตะกู เห็ดถวยขนสั้น เห็ดถวยขนยาว เปนตน 

ไลเคนแบงเปนกลุมฝุนผง (Crustose) ๒๐ ชนิด เชน Arthothelium nigrodiscum, Bacidia medialis, 
Diorygma junghuhnii, Dyplolabia afzelii, Letrouitia trangressa, Ocellularia cavata, Porina internigrans, 
Pyrenula aspistea และ Trypethelium eluteriae เปนตน และกลุมแผนใบ (Foliose) ๓ ชนิด เชน Bulbothrix 
isidiza, Leptogium cyanescens และ Parmotrema tinctorum  

 

 

 
 
 

 

 

คณะสำรวจ 
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ภูมิปญญาทองถิ ่น มีขอมูลทั ้งสิ ้น ๕ เรื ่อง ใน ๓ สาขา คือ สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบาน ไดแก 
สมุนไพรพื้นบาน (ยาบำรุงกำลัง) และสมุนไพรพื้นบาน (ยาอายุวัฒนะ) สาขาการดำรงชีพและโภชนาการ
พื้นบาน ไดแก การแปรรูปลูกชก สาขาเทคโนโลยีพื้นบาน ไดแก การจักสาน (ไมกวาดดอกเลา) และการจักสาน 
(ผลิตภัณฑจากตนกุม)  

มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมวิจัยพ้ืนฐาน 

1.1 โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพของแผนวัสดุทดแทนไมดวยคุณสมบัติความหนาแนนลดหลั่น
ทางความหนา 

เลือกใชไมยางพาราจาก จ. นครศรีธรรมราช  
ข้ึนรูปแผนวัสดุทดแทนไม รวมท้ังทดสอบคุณสมบัติ 
ทางกายภาพและเชิงกลของแผนท่ีไดจากการทดลอง 

1.2 โครงการวิจัยการศึกษาความทนทานของ
แผนวัสดุทดแทนไม ในการเรงสภาวะอากาศ เพื่อการใช
งานภายในและภายนอกอาคาร 

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล
ของชิ้นทดสอบที่วางไวตามสภาวะธรรมชาติเปรียบเทียบ
กับการเรงสภาวะอากาศโดยใชเครื่องเรงสภาวะอากาศ
จำลอง 

1.3 โครงการวิจัยการศึกษาความเปนไปไดใน
การดัดโคงผลิตภัณฑวัสดุทดแทนไมดวยคลื่นความถ่ีสูง 

ศึกษาหาวัตถุดิบและกระบวนการที่มีความ
เหมาะสมแลวทดลองขึ้นรูปแผนวัสดุทดแทนไมดวยเครื่อง
อัดรอนคลื่นความถ่ีสูง 

1.4 โครงการวิจัยการศึกษาคุณภาพของกาว
สังเคราะหฟนอลฟอรมัลดีไฮดในน้ำหนักโมเลกุลท่ีแตกตาง
กันเพ่ือการผลิตแผนวัสดุทดแทนไม 

ทดสอบคุณสมบัติของกาวฟนอลฟอรมัลดี
ไฮดท่ีสังเคราะห โดยมีอัตราสวนของฟนอล: ฟอรมัลดีไฮด
ท่ีแตกตางกัน 

1.5 โครงการวิจัยการศึกษาความทดทานตาม
ธรรมชาติของไมพะยูงจากสวนปาปลูกและเทคนิคการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

 

 

 
 
 

 

การปรับปรุงคุณภาพของแผนวัสดุทดแทนไมดวย

คุณสมบัติความหนาแนนลดหล่ันทางความหนา 

 

 

 
 

 

ศึกษาความทนทานของแผนวัสดุทดแทนไมในการเรง

สภาวะอากาศเพ่ือการใชงานภายในและภายนอกอาคาร 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ศึกษาความเปนไปไดในการดัดโคงผลิตภัณฑวัสดุทดแทน

ไมดวยคล่ืนความถี่สูง  

 

 

 
 
 

ศึกษาคุณภาพของกาวสังเคราะหฟนอลฟอรมีลดีไฮดใน

น้ำหนักโมเลกุลท่ีแตกตางกันเพ่ือการผลิตแผนวัสดุ

 

สวนพัฒนาอุตสาหกรรมไม 
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การศึกษาความทนทานตามธรรมชาติของไมพะยูง 
(Dalbergia cochinchinensis Pierre) จากสวนปาปลูก อายุ  
12 ป เปรียบเทียบกับไมโตเร็ว 4 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา 
(Eucalyptus urophylla) ส ั ก  (Tectona grandis Linn.f ) 
ยางพารา (Hevea brasiliensis, Rubber Wood) และสะเดา
(Azadirachta indica A. Juss.) โดยวางแปลงทดสอบความ
ทนทานแบบสัมผัสดินในทองท่ี จ. กาญจนบุรี , จ. สระบุรี และ  
จ. เชียงใหม เปนเวลา 3 เดือน พบวา ไมพะยูงมีความทนทาน
ตามธรรมชาติตอการเขาทำลายของปลวกใตดินในระดับปาน
กลางเทียบเทากับไมยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา และมีความทนทาน
มากกว าไม ส ักและไม ยางพารา แต น อยกว าไม สะเดา  
การอาบน้ำยาปองกันร ักษาเนื ้อไมด วยว ิธ ีการแชภายใต
สุญญากาศนาน 30 นาท ี  ในต ัวยา Chromated Copper 
Arsenate (CCA), Ammonical Copper Quaternary (ACQ) และ
Disodium Octaborate Tetrahydrate (DOT) ความเข มขน  
3 % สามารถเพ่ิมระดับความทนทานใหแกไมพะยูงจากสวนปา  
ไดเชนเดียวกับไมยูคาลิปตัสยูโรฟลลา ไมสัก และไมยางพารา 
โดยพบวา ตัวยา ACQ และ CCA มีประสิทธิภาพในการตานทาน
การเขาทำลายของปลวกใตด ินไดด ีกว าตัวยา DOT ดังนั้น  
การนำไมพะยูงจากสวนปาที ่ม ีอายุน อยไปใชงาน ควรตอง 
อาบน้ำยาปองกันรักษาเนื ้อไมเพื่อปรับเพิ่มความทนทานเสียกอน
เนื ่องจากเนื ้อไมสวนใหญเปนกระพี ้ มักถูกแมลงและเชื ้อรา 
เขาทำลายเนื้อไมไดงาย ทำใหผุพังและเสื่อมสภาพกอนเวลาอันควร 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดเตรียมไมทดลอง Figure 1 Dalbergia 
cochinchinensis wood specimens 

 

 

 
 
 

 

 

การอาบน้ำยาไมทดลอง Figure 2. Preservatives 
Treatment of wood specimens 

 

 

 
 
 

 

 

การทดสอบความทนทาน Figure 3. Field 
experiment for ground contact testing 

 

 

 

 
 
 

 

การประเมินความเสียหาย Figure 4. Evaluation of wood 
specimens after 3 months of exposure 
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2. กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย ผลการดำเนินงานของศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน 
จำนวน 4 ศูนย ดังนี้ 

2.1 ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน 
จ. ลำปาง ไดจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนาวัสดุ
ทดแทนไมเพื่อชุมชน (การใชประโยชนและเพิ่มมูลคาเศษ
เหลือท้ิงทางการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคเหนือเปนผลิตภัณฑวัสดุ
ทดแทนไม) ระหวางวันที ่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 
2562 ในการสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา 
ตอยอดงานวิจ ัยทางดานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม 
ในรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยีองคความรูในดานวัสดุทดแทนไมสูชุมชนผานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ 
วัสดุทดแทนไมจากเศษวัสดุไม เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร รวมทั้งใหบริการตรวจสอบ แนะนำและให
คำปรึกษาแกเกษตรกรและผูประกอบการในพ้ืนท่ีบริเวณรอบ ๆ จังหวัดท่ีตั้งและจังหวัดใกลเคียง 

2.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชมุชน 
จ. ขอนแกน ทบทวนเอกสารวางแผนการทดลองวิจัยสำรวจ
และเก็บวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ในจังหวัดที ่ตั ้งและ
ใกลเคียง สำรวจและเก็บตัวอยางเศษวัสดุทดแทนไม ต. ผานกเคา 
อ.ภูกระดึง จ. เลย , ต. เลิงแฝก อ. กุดรัง จ.มหาสารคาม ,  
ต. ขามปอม อ. เปอยนอย จ.ขอนแกน , ต. น้ำพอง อ. น้ำพอง  
จ. ขอนแกน , ต.หนองแวงนางเบา อ. พล จ. ขอนแกน และ  
ต.คำแคน อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแกน อีกท้ังยังรวมบูรณาการ
กับศูนยสงเสริมพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา 
จ. ขอนแกน จัดกิจกรรมปฏิบัติการเคลื่นที่ (รถโมบายพรอมเครื่องมืองานไม) นอกจากนี้ยังสังเคราะหงานวิจัย
และสัมมนา ฝกอบรม กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑวัสดุทดแทนไมจากเศษไมวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและ
พืชเหลือท้ิงตาง ๆ สูชุมชน ใหประชาชนท่ัวไปสามารถนำความรูท่ีไดพัฒนา มาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 
 

จัดฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพ่ือ
ชุมชนฯวันท่ี 31 ก.ค.- 2 ส.ค.62  

ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม จ. ลำปาง 

 

 

 
 

 

 

 

สำรวจและเก็บตัวอยางเศษวัสดุทดแทนไม  

ต. ผานกเคา อ. ภูกระดึง จ. เลย 

 

 

 
 

 

สำรวจและเก็บตัวอยางเศษวัสดุทดแทนไม  

ต. ผานกเคา อ. เลิงแฝก จ. มหาสารคาม 

 

 

 

 
 

 

สำรวจและเก็บตัวอยางเศษวัสดุทดแทนไม  

ต. หนองแวงนางเบา อ. พล จ. ขอนแกน 

 

 

 
 

 

สำรวจและเก็บตัวอยางเศษวัสดุทดแทนไม บานหนองโก หมู 6  

ต. ขามปอม อ. เปอยนอย จ. ขอนแกน 
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2.3 ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพ่ือชุมชน จ. ราชบุรี มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

2.3.1 ทบทวนเอกสาร วางแผนการสำรวจ จัดเก็บวัตถุดิบในจังหวัดที่ตั ้งและจังหวัดที ่ใกลเคียง 
จำนวน 10 ครั้ง ไดดำเนินการลงพื ้นที ่ออกสำรวจเศษวัสดุเหลือใชตามจังหวัดที่ตั ้งและจังหวัดใกลเคียง  
เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเศษวัสดุเหลือใชวามีการจัดการกับเศษวัสดุที่เหลืออยางไรบาง แหลงที่มาของ
ว ัตถ ุด ิบได มาจากที ่ ไหนปร ิมาณของเศษว ัตถ ุดิบ 
เหลือมากนอยเพียงใด มีรายไดจากการขายเศษวัสดุ
หรือไมอยางไร และไดนำเศษวัสดุเหลือทิ้งนำกลับมา
ทดลองอัดแผนวัสดุทดแทนไมตอไป 

2.3.2 สังเคราะหงานวิจัยและสัมมนา 
ฝ กอบรมสาธ ิตกระบวนการผลิต ผล ิตภ ัณฑว ัสดุ
ทดแทนไมเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและพืช 
เหลือทิ้งตาง ๆ สูชุมชน ใหประชาชนทั่วไปสามารถนำความรูที่ไดไปพัฒนาประยุกตใชในการประกอบอาชีพได
ดำเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน” (การใชประโยชนและ
เพิ่มมูลคาเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางเปนผลิตภัณฑวัสดุทดแทนไม) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพ่ือชุมชน จ. ราชบุรี ระหวางวันท่ี 23 - 26 เมษายน 2562 

2.3.3 สงเสริมสนับสนุนใหม ีการว ิจัยและพัฒนาตอยอดงานวิจ ัยทางดานอุตสาหกรรม 
วัสดุทดแทนไมในภูมิภาค ศึกษากรรมวิธีจัดสงตัวอยางเพื่อศึกษาคุณสมบัติ ดำเนินการทดลองดานตาง ๆ  
ไดทำการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งตาง ๆ ที่ไดมาจากการลงพื้นที่ นำมาอัดแผนวัสดุทดแทนไมเพื่อเตรียมใชในงาน
ฝกอบรม และกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรองคความรูดานงานวัสดุทดแทนไม เพ่ือพัฒนานำมาตอยอดงานวิจัย 
และนำแผนวัสดุท่ีอัดแผนแลว นำมาออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ ใหมีความหลากหลาย 

 

 

 
 

 

จัดกิจกรรมปฏิบัติการเคล่ือนท่ี (รถโมบายพรอมเครื่องมือ-

งานไม) ณ บานบอทอง ต. เลิงแฝก อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม 

 

 

 
 
 

สำรวจและเก็บตัวอยางเศษวัสดุทดแทนไม  

ต. หนองขามพัฒนา อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแกน 

 

 

 

สำรวจและเก็บตัวอยางเศษวัสดุทดแทนไม นายชัยยุทธ ศรีวิไลลักษณ  

(ชัยยุทธ ฟารม) ต. ขามปอม อ. เปอยนอย จ. ขอนแกน  

 

 

 
 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมปฏิบัติการเคล่ือนท่ี (รถโมบายพรอม

เครื่องมือ-งานไม) ณ บานหนองโก หมู 6  

ต. ขามปอม อ. เปอยนอย จ. ขอนแกน 

 

 

 

 

ฝกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพ่ือชุมชน” 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 
 
 

สำรวจเศษวัตถุดิบในจังหวัดท่ีต้ังและจังหวัดใกลเคียง 
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2.3.4 ใหบริการตรวจสอบ แนะนำและให
คำปรึกษาแกเกษตรกร และผูประกอบการในพื้นที่บริเวณ
รอบ ๆ จังหวัดท่ีตั้งและจังหวัดใกลเคียงจำนวน 10 ครั้ง 
โดยทางศูนยฯ ไดออกไปใหคำแนะนำ ปรึกษา และ
เผยแพรองคความรูใหกับเกษตรกรในจังหวัดที่ตั้ง และ
จ ังหว ัดใกล  เค ียงในการนำเศษว ัสด ุ เหล ือใช ทาง
การเกษตรมาใชประโยชนอยางคุมคา 

 

2.3.5 ทำการทดสอบคาพลังงานความ
รอน โดยอัดเปนเม็ดเชื้อเพลิงจำนวน 5 สายพันธุ เพ่ือ
ศึกษาความแตกตางของไผแตละชนิด ทำไวเปนผลงาน
ทางดานงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทน

ไมเพ่ือชุมชน” (การใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาเศษเหลือท้ิง

ทางการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคกลางเปนผลิตภัณฑวัสดุ

ทดแทนไม)  

 

 
 
 

 

 

 

 

การอัดแผนวัสดุทดแทนไม 

 

 

 
 
 

 

 

 

ออกแบบผลิตภัณฑตัวอยาง 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

ใหบริการตรวจสอบแนะนำ และใหคำปรึกษาแกเกษตรกร 
และผูประกอบการในพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆจังหวัดท่ีต้ัง 

และจังหวัดใกลเคียง 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

การอัดเม็ดเช้ือเพลิง (Bamboo pellet) จากไผตงศรี-
ปราจีน ไผกิมซุง ไผซางหมน ไผลำมะลอก ไผปกกิ่ง 
จำนวน 5 สายพันธุ เพ่ือนำไปใชทดสอบคาพลังงาน
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2.4 ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพ่ือชุมชน จ. สงขลา มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

2.4.1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการวิจัยและ
พัฒนาตอยอดงานวิจัยดานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม
เพ่ือการใชงานประเภทตางๆอยางครบวงจรไดดำเนินการ
การว ิจ ัยและพัฒนาการผลิตภัณฑจากแผนอัดจาก 
เศษเหลือจากไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย 
ไดดำเนินการจัดทำ ๑ รูปแบบตอเดือน เปนจำนวนท้ังสิ้น  
๑๒ รูปแบบ 

 

2.4.2 ส ังเคราะหงานว ิจ ัย เพื ่อสาธิต
กระบวนการผล ิต  ผล ิตภ ัณฑ ว ัสด ุทดแทนไม จาก 
เศษวัสดุไม เศษเหลือวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และพืช
เหลือทิ้งตาง ๆ ใหประชาชนทั่วไปสามารถนำความรูที่ได
ไปพัฒนาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ รวมถึงประชุม
และสัมมนา ไดดำเนินโครงการฝกอบรม การสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการปลูกและการใชประโยชนจากสวนปา
เศรษฐกิจ หลักสูตรการเพิ ่มมูลคาผลิตภัณฑไมจาก 
สวนปาเพื่อเพิ่มศักยภาพใหชุมชน ระหวางวันที่ ๒๖-๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม
เพื่อชุมชน จ. สงขลา มีผู เขารับการฝกอบรมและผาน 
การฝกอบรม จำนวน ๓๒ คน 

 

2.4.3 ตรวจสอบ บริการ แนะนำ และให
คำปรึกษาทางวิชาการแกเกษตรกรและผูประกอบการ 
ในพื ้นที ่บริเวณรอบ ๆ จังหวัดที ่ตั ้งและใกลเคียงโดย 
ไดใหบริการคำปรึกษาผูที่มาศึกษาดูงาน และไดออกไป
ใหความรูรวมทั้งการจัดนิทรรศการตาง ๆ เพื่อเผยแพร
ความรู  เชน โครงการ “ปาในเมือง” สถานีวนวัฒนวิจัย 
สุราษฎรธานี งานมหกรรม “ไมมีคา ปาชุมชน คนอยูกับปา 
เพิ่มคุณคาทะเลไทย ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมน้ำในไรนา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต รวมทั้งสิ้น
จำนวน ๑๐ ครั้ง 

 

2.4.4 ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการที ่เกี ่ยวของ ไดดำเนินการสำรวจ 
และประสานงานกลุมงานไมเพ่ือพัฒนาองคความรูท่ีเก่ียวของ จำนวน ๑๒ ครั้ง 

 

3. กิจกรรมการจัดการความรูการวิจัยเพ่ือนำไปสูการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 

3.1 การวิจ ัยและพัฒนาวัสดุซ ีเมนตเสร ิมเสนใยไผเพื ่อผลิตวัสดุก อสรางไดจ ัดเก็บไมไผตง 
(Dendrocalamus asper) ทองท่ี อ. เมือง จ. นาน ทำเปนวัสดุซีเมนตเสริมเสนใยไผตามสภาวะท่ีกำหนดและ
ทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 878-2537 เพื่อใชในการกอสรางอาคาร 
บานเรือน เปนฉนวนกันความรอนชวยลดอุณหภูมิภายใน และเพิ่มความแข็งแรงเพื่อประยุกตใชเปนกระเบื้อง
หลังคาและบล็อกซีเมนตชีวมวล ซึ่งเปนวัสดุทางเลือกที่คาดวาจะเปนที่นิยมในตลาดของประเทศไทยที่อยูใน
ภูม ิภาครอนชื ้น เนื ่องจากใชต นทุนการผลิตไมส ูงมาก และไมก อสารพิษที ่ เป นอันตรายตอสุขภาพ  
เปนการใชวัสดุธรรมชาติทดแทนวัสดุสังเคราะหเพ่ือลดการใชพลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต 

 

 

 
 
 

 

 

 
สงเสริม สนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาตอยอดงานวิจัย

ดานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม 

 

 

 
 

โครงการฝกอบรม หลักสูตรการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑไมจาก

สวนปาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหชุมชน 

 

 

 

 
 
 

สำรวจและประสานงานกลุมงสยไมเพ่ือพัฒนาองคความรู 
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3.2 การวิจัยและพัฒนาแผนฉนวนกันความรอนจากเสนใยไผผสมน้ำยางพาราธรรมชาติไดจัดเก็บไมไผตง 
ทองท่ี อ. เมือง จ. นาน ทำเปนแผนฉนวนกันความรอนหรือที่เรียกกันวา soft board ที่เปนมิตรกับผูบริโภค 
และทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน JIS A 5905-2003 เพื่อใชเปนฉนวนกันความรอนของหลังคาและผนัง 
ในอาคารบานเรือน ที่มีน้ำหนักเบา โดยศึกษาถึงอัตราสวนผสมระหวางเสนใยไมไผกับน้ำยางพาราที่เหมาะสม 
ในการทำแผนฉนวนกันความรอน ปจจัยที่มีผลตอการเผาไหมและหาแนวทางในการลดอัตราการเผาไหม
โดยการใชสารเคมีผสมในวัตถุดิบในอัตราสวนที่แตกตางกันเพื่อหาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมตลอดจนหาคา
การนำความรอนของแผน 

 

3.3 คุณสมบัติของแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางดวยกาวแทนนินที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไดจัดเก็บไมสีเสียดแกน (Acacia catechu Willd) ที่ยืนตนตายจากพื้นที่ของเหมืองแมเมาะ อ. แมเมาะ  

จ. ลำปาง และเปลือกของสีเสียดเปลือก (Pentace 
burmanica Kurz) ในทองท่ี จ. สกลนครและ จ. นครพนม 
มาสกัดสารแทนนินและทำใหเปนผงแหงเพื่อนำไปใชทำ
แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง และทำการเตรียม
เสนใยจากไมยางพาราโดยแยกเยื ่อไมดวยกรรมวิธ ีการ 
แยกเยื่อแบบแอสพลุนดจากนั้นบดเยื่อหยาบดวยเครื่องบด
เยื่อแบบ single disc refiner ภายใตความดันบรรยากาศ
ปกติจนไดเยื ่อที ่มีคาความเปนอิสระของเยื ่อเทากับ 

20±1 DS (Defibrator Second) แลวอบเยื่อใหเหลือ
ความชื้นประมาณ 3-5 % จากนั้น ใสถุงพลาสติกเก็บไว
เพ่ือทำแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง ตอไป 

3.4 โครงการความทนทานตามธรรมชาติของไม
พะยูงจากสวนปาปลูกและเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ การศึกษาความทนทานตามธรรมชาติของไมพะยูง 
(Dalbergia cochinchinensis Pierre) จากสวนปาปลูก อายุ 12 ป เปรียบเทียบกับไมโตเร็ว 4 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส 
ยูโรฟลลา (Eucalyptus urophylla) สัก (Tectona grandis Linn.f ) ยางพารา  (Hevea brasiliensis, Rubber 
Wood) และสะเดา (Azadirachta indica A. Juss.) โดยวางแปลงทดสอบความทนทานแบบสัมผัสดินในทองท่ี 
จ. กาญจนบุรี , จ. สระบุรี และ จ. เชียงใหม เปนเวลา 3 เดือน พบวา ไมพะยูง มีความทนทานตามธรรมชาติ 
ตอการเขาทำลายของปลวกใตดินในระดับปานกลางเทียบเทากับไมยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา และมีความทนทาน
มากกวาไมสักและไมยางพารา แตนอยกวาไมสะเดา การอาบน้ำยาปองกันรักษาเนื้อไมดวยวิธีการแชภายใต
สุญญากาศนาน 30 นาที ในตัวยา Chromated 
Copper Arsenate (CCA), Ammonical Copper 
Quaternary (ACQ) แ ล ะ  Disodium Octaborate 
Tetrahydrate (DOT) คว าม เ ข  ม ข  น  3  %
สามารถ เพ ิ ่ ม ร ะด ับความทนทาน ให  แก  
ไมพะยูงจากสวนปาได เชนเดียวกับไมยูคาลิปตัส
ยูโรฟลลา ไมสัก และไมยางพารา โดยพบวา 
ตัวยา ACQ และ CCA มีประสิทธิภาพในการ
ตานทานการเขาทำลายของปลวกใตดินไดดีกวา 
ตัวยา DOT ดังนั้น การนำไมพะยูงจากสวนปา 

 

 

 
 
 

วัตถุดิบท่ีใชในการวิจัย 

 

 

 
 
 

การวิจัยในหองปฏิบัติงาน 

 

 

 
 

 

 
 
 

การจัดเตรียมไมทดลอง 
Figure 1. Dalbergia cochinchinnesis wood specimens 
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ที่มีอายุนอยไปใชงาน ควรตองอาบน้ำยาปองกันรักษาเนื ้อไม 
เพื่อปรับเพิ่มความทนทานเสียกอนเนื่องจากเนื้อไมสวนใหญ 
เปนกระพี้ มักถูกแมลงและเชื้อราเขาทำลายเนื้อไมไดงาย ทำให 
ผุพังและเสื่อมสภาพกอนเวลาอันควร 

 
 

มีการดำเนินงาน ดังนี ้

1. กิจกรรมวิจัยพ้ืนฐาน 

1.1 โครงการวิจัยและสงเสริมเตาเผาถานเพ่ือผลิต
ถ านค ุณภาพส ูงและการพัฒนาผล ิตภ ัณฑเศษเหลือ 
จากกระบวนการผลิตถานเพ่ือเพ่ิมมูลคาไมสวนปา มีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1.1.1 ปร ับปร ุงเตาเผาถานที ่ออกแบบ
เพิ่มเติมเพื่อปรับใหเหมาะสมกับการใชงานและทดสอบ
ประสิทธิภาพของเตาที่ออกแบบซ้ำอีก 2 ครั้ง โดยทดลอง 
นำไมมาเผาและเก็บขอมูลเพื่อนำมาคำนวณหาเปอรเซ็นต
ผลผลิตถานและเตรียมนำถานไปทดสอบคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1.1.2 นำเตาเผาถานที่ออกแบบใหมใหผูรวมทดสอบเตาทดสอบการใชงาน ทำการเก็บขอมูล
เปอรเซ็นตผลผลิตถานและเก็บตัวอยางถานเพื่อนำกลับมาทดสอบประสิทธิภาพการใชงานและวิเคราะหคา 
ตาง ๆ ทำการทดลองเผาถานในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

การบริการทางวิชาการ 

 

 

 

 

การทดสอบความทนทาน 
Figure 3. Field experiment for ground contact testing 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

การประเมินความเสียหาย 
Figure 4. Evaluation of wood specimens 

after 3 months of exposure 

 

 

 
 

 

 
 
 

ทดสอบการใชงานเตาถานท่ีออกแบบใหม 

สวนพัฒนาผลิตผลปาไม 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

การอาบน้ำยาทดลอง 
Figure 2. Preservatives Treatment of wood 

specimens 
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-  สอนวิธีการเตรียมตัวอยางไมใหเหมาะสมกับเตาเผาถานแกผู รวมทดสอบเตาและ
เตรียมตัวอยางไมสำหรับเผาในเตาเผาถานท่ีออกแบบใหม 

-  สอนวิธีการเรียงไมเขาเตาและวิธีการจุดไฟ การสังเกตควัน การเก็บน้ำสมควันไม 
พรอมจดบันทึกขอมูลการทดลอง จนสิ้นสุดกระบวนการเผาไมกลายเปนถาน 

 

-  ทำการทดลองเผาถาน พรอมจดบันทึกขอมูลการทดลอง 

-  เก็บตัวอยางถานกลับมาเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงานและเตรียมสงวิเคราะห 
คาตาง ๆ 

 

-  ทำการทดสอบประสิทธิภาพถานที่ไดจากพื้นที่ตาง ๆ โดยการตมน้ำดวยเตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูงของกรมปาไม บันทึกผลการทดลองเพ่ือนำไปคำนวณหาคาตาง ๆ 

 

1.2 โครงการวิจัยการพัฒนาน้ำมันหอมระเหยจากใบของยูคาลิปตัสซิทริโอดอรา ยูคาลิปตัสคามาล 
ดูเลนซิสและยูคาลิปตัสลูกผสม ปม 2-5 เพ่ือการใชประโยชนขับไลแมลงและปองกันยุง  

ทำการเก็บตัวอยางใบยูคาลิปตัสจากสถานีวนวัฒน
วิจัยหมูสี จ. นครราชสีมา และสถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง  
จ. เชียงใหม นำตัวอยางใบยูคาลิปตัสมาสกัดน้ำมันหอม
ระเหยดวยวิธีการกลั ่นดวยน้ำ จากนั ้นทำการแยกน้ำมัน 
ยูคาลิปตัสใหบริสุทธิ ์ และวัดคาทางกายภาพ วิเคราะห
องค ประกอบทางเคม ีด  วยเคร ื ่ อง  GC-MS และพบวา 
สารสำคัญ คือ ซิโตรเนลลอล และพัฒนาเปนผลิตภัณฑสูชุมชน อาทิเชน สเปรยกันยุง โลชั่นกันยุง 

 

1.3 โครงการวิจัยการสกัดดีเอ็นเอจากชิ้นไมสกุล Dalbergia เพื่อใชเปนขอมูลทางนิติวิทยาศาสตรและ 
การตรวจพิสูจนเนื้อไม มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.3.1 ศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการสกัดดีเอ็นเอ
จากสวนตาง ๆ ของเนื้อไม (Sapwood และ Heartwood) 

 

1.3.2 ศึกษาความเปนไปไดในการสกัดดีเอ็นเอ
จากชิ้นไมสดและชิ้นไมแหง. 

 

1.3.3 ประเมินผลการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอจาก
ดีเอ็นเอท่ีสกัดจากเนื้อไม 

 

1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของการบรูเพ่ือการใชประโยชน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

1.4.1 ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอยางใบการบูรจากตนการบูร จำนวน 20 ตน ตนละ 1 ตัวอยาง  
จากแปลงปลูกสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2 เชียงราย จ. เชียงราย เพื่อนำมาสกัดน้ำมัน
หอมระเหยดวยวิธีกลั ่นดวยน้ำ ไดปริมาณน้ำมันหอมระเหยรอยละ 3 - 7 โดยเทียบกับน้ำหนักอบแหง จากนั้น 
นำน้ำมันหอมระเหยจากใบการบูรมาวิเคราะหดวยวิธี GC/MS พบ องคประกอบหลักทางเคมีเปนแคมเฟอร 
(Camphor) และองคประกอบทางเคมีอ่ืน ๆ ไดแก α -pinene limonene และ α-guaiene 

 

 

 
 

นำตัวอยางใบยูคาลิปตัสมาสกัดน้ำมันหอมระเหย
ดวยวิธีการกล่ันดวยน้ำ 

 

 

 
 

ตัวอยางการสกัด และการตรวจปริมาณ คุณภาพ  
ของดีเอ็นเอ 
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1.4.2 นำน ้ำม ันหอมระเหย
จากใบการบูรมาแยกออกเปน 2 สวน จะได
ส วนที ่ เป นน้ำมัน (Oils) และสวนท่ีเปน
ของแข็งสีขาว (White solid) เมื ่อนำสวนท่ี
เป นของแข ็ งส ีขาวมาระเหยแล วนำไป
ว ิ เคราะห องค ประกอบทางเคมีด วยว ิธี  
GC/MS พบ  เป นสารสำค ัญแคมเฟอร  
(Camphor) 

 

2.  กิจกรรมวิจัยประยุกต 
 

2.1 การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนครั่ง  
ทดสอบมาตรฐานครั่งเม็ด การวิเคราะหหาปริมาณสาร
ท่ีไมละลายในแอลกอฮอลรอนและการทดลองทำ
ลิปสติกจากสีครั่ง 

 

2.2 โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงครั่งของประเทศไทย 

ติดตามสถานการณการเพาะเลี้ยงครั่งในภาคเหนือ ทองท่ี จ. ลำพูน , จ. สุโขทัย , จ. แพร และ  
จ. ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทองท่ี จ. นครพนม , จ. เลย , จ. ขอนแกน และ จ. มหาสารคาม พบวา 
ตัวครั่งตายเกือบหมดซึ่งยังมีครั่งบางสวนที่รอดตายแตนอยมาก คาดวาคงไมไดเก็บผลผลิต แมแตบริเวณบานโคกใหญ  

ต. หนองมวง อ. บรบือ และบานดู ต. แคน อ. วาปปทุม จ. มหาสารคาม 
ซึ่งเปนแหลงเพาะเลี้ยงครั่งที่ใหญที่สุดก็ตายเกือบทั้งหมด นอกจากทองท่ี
บานผางาม หมูที่ ๑๐ ต. ปวนพุ อ. หนองหิน จ. เลย ซึ่งครั่งที่ปลอยกับ 
ตนลิ้นจี่ยังมีการรอดตายดีอยู แมตนลิ้นจี่ในพื้นที่เกือบ ๑๐๐ ไร มีอายุ
กวา ๔๐ ปแลวก็ตามซึ่งพบวา ในบริเวณพื้นที่นี้อยูคอนขางสูง (ความสูง
ประมาณ ๖๖๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล) อากาศคอนขางเย็น ไมรอนจัด
เหมือนกับที่อื่น ๆ ตลอดจนบริเวณโดยรอบมีสภาพปาที่คอนขางสมบูรณ 
ซ่ึงเอ้ือตอการดำรงอยูของแมลงครั่ง จึงคาดหวังไดวานาจะเปนแหลงผลิต
ครั่งพันธุสำหรับทองท่ีอ่ืน ๆ ตอไปได 

2.3 การใชประโยชนไมตามศักยภาพการใชงาน มีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

2.3.1 ทบทวนเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของและวางแผน
ทดลองวิจัย 

2.3.2 การเก็บตัวอยางและแปรรูปไมตัวอยางสกุล 
สนเขา 

 

 

 
 

 

น้ำมันหอมระเหยจากใบการบูร 

 

 

 
การทดสอบครั่งเม็ด 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

        ลิปสติกจากสีครั่ง 

 

 

 
 
 

แปลงทดลองโครงการศึกษาของ
บริษัท ครีเอเชีย จำกัด  

ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลำปาง 

 

 

 
 
 

คร่ังที่เพาะเลี้ยงกับไมลิ้นจ่ี ทองที่ 
บานเผางาม ต. ปวนพุ อ. หนองหิน จ. เลย 
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2.3.3 ศึกษาคุณสมบัติไมโดยวิธีไมทำลายตัวอยาง โดยใชเครื่องหาความแข็งแรงไมโดยใชเสียง 
(Electricsound detector) 

เครื่องทดสอบอุลตราโซนิค (Ultrasonic testing 
equipment) และคอนสะทอนแรง (Rebound 
hammer) ทดสอบคุณสมบัติตัวอยางไมทดสอบ 
จำนวน ๓๐ ตัวอยาง 

2.3.4 บันทึก วิเคราะห และวิจารณ 
ผลการศึกษา 

 

2.3.5 สรุปผล และเสนอขอแนะนำ (อยูในระหวางการสรุปผลการศึกษา) 
 

 

3.  กิจกรรมการจัดการความรูการวิจัยเพ่ือนำไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

3.1 การศึกษาและใชประโยชนของสารสกัดไผในเชิงพาณิชย  
จากผลการทดลองตรวจพบ กลุมสารฟนอลิก ฟลาโวนอยด จากตวัอยางใบและไมทุกชนิด และไมพบ

แทนนนิในไผทุกชนิด ใบไผซางหมน ใบไผหมาจู มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดและปริมาณฟลาโวนอยด
มากกวาใบไผชนิดอ่ืน ไมไผซางหมนมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดและปริมาณฟลาโวนอยดมากกวาไมไผ
ชนิดอื่น ใบไผซางหมนและไมไผซางหมนมีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ (5,050 และ 6,760 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร) สูงกวาใบไผหมาจู (7,920 ไมโครกรัม
ตอมิลลิลิตร ) และใบไผซางหมนที่สกัดดวยน้ำ 
มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. epidermidis ดีกวาไมไผซางหมน 

ทดลองทำผลิตภัณฑโลชั่นทาผิวผสม
สารสกัดใบไผซางหมน พบวา ผลิตภัณฑที ่ไดม ีสี
น้ำตาลเขมพีเอช 5.5 เก็บไวที่อุณหภูมิหอง และเรงสภาวะแบบปนเหวี่ยงมีการแยกชั้น มีความหนืด 9,250 
เซนติพอยสและไมกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังเม่ือทดสอบวิธี Single patch test และทดสอบความพึง
พอใจกับอาสาสมัคร 30 คน พบวา สวนใหญไมชอบสี และกลิ่น และพอใจกับความชุมชื้นเมื่อเทียบกับโลชั่น
ทองตลาด 

3.2 การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษเหลือไมไผ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

3.2.1 การนำเศษเหลือหรือเศษกิ่งขนาดเล็กของไมไผมาผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดอีก 1 ชนิด โดย 
นำเศษเหลือไมไผไปสับแบบหยาบ แลวนำมารอนดวยตะแกรง เพื่อใหไดเศษเหลือไมไผที่ละเอียดขึ้น แลวทดลอง
ผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษเหลือไมไผดวยเครื่องอัดเชื้อเพลิงเม็ด จับเวลาท่ีใชในการอัดตั้งแตเริ่มตนจนได 
เม็ดเชื้อเพลิง นำเชื้อเพลิงอัดเม็ดท่ีไดไปผึ่งใหแหง นำไปบรรจุในอุปกรณท่ีเตรียมไวเพ่ือสงวิเคราะหคาตาง ๆ ตอไป 

 

3.2.2 การผลิตเชื ้อเพลิงอัดเม็ดจาก 
ไมไผที่เผาแบบกึ่งดิบกึ่งสุกอีก 1 ชนิด เตรียมตัวอยาง 
ไมไผโดยคัดขนาดที่ตองการ นำมาเผาถานไมไผดวย 
เตาถังนอนใหเปนถานกึ่งดิบกึ่งสุก บดใหละเอียดแลว
นำไปทดลองทำเชื้อเพลิงอัดเม็ด 

 

3.2.3 ทดลองเชื้อเพลิงอัดเม็ดดวยการ
ใชสวนผสมอื่น เพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และรวบรวมเชื้อเพลิงอัดเม็ดสงวิเคราะหหาคุณสมบัติทาง
เคมี 

 

 

 
 

การใชเครื่องหาความแข็งแรงไม 

 

 

 

 
 

 

การทดลองทำผลิตภัณฑโลช่ันทาผิวผสมสารสกัดใบไผซางหมน 

 

 

 
 

 

 

การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษไมไผ 



 

 

28 รายงานประจำป ๒๕๖๒ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

 
 
 

3.3 คุณสมบัติและลักษณะโครงสรางไมไผบางชนิด มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

3.3.1 ทบทวนเอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวของและวางแผนทดลองวิจัย 
 

3.3.2 การเก็บตัวอยางและแปรรูปไมตัวอยาง 
 

3.3.3 ทดสอบคุณสมบัติไมตัวอยาง จำนวน ๓๐ ตัวอยาง 
ตามแผนการปฏิบัติงานประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

3.3.4 บันทึก วิเคราะห และวิจารณผลการศึกษา 
 

3.3.5 สรุปผล และเสนอขอแนะนำ (อยูในระหวางการ
สรุปผลการศึกษา) 
 

3.4 เทคโนโลยีการผลิตไบโอชารและการใชประโยชน  
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

3.4.1 การเตรียมตัวอยางถานชารจากวัสดุการเกษตร  
4 ชนิด ดวยเตาเผา 3 รูปแบบ ทดลองเผาและหาผลผลิตถานชาร  
เก็บตัวอยางถานชารเพ่ือวิเคราะหหาประสิทธิภาพ 

 

3.4.2 การปลูกพืชในดินที่ผสมถานชารจากวัสดุการเกษตร
ท่ีแตกตางกันลงในกระถางนำตัวอยางถานชาร 4 ชนิด ท่ีบดแลว ไดแก ถาน
ชารจากกากกาแฟ ถานชารจากซังขาวโพด ถานชารจากกะลามะพราว 
และถานชารจากเปลือกไมพะยูง นำมาชั่งน้ำหนักหาอัตราสวนผสมระหวางถานชารและปุยคอกในอัตราสวน 
ท่ีแตกตางกันจากนั้นนำมาผสมกับดิน นำดินท่ีผสมถานชารใสในหลุมถาด หยอดเมล็ดตัวอยาง 5 ชนิด คือ มะคาโมง 
กระถินเทพา ประดู แดง และพะยูง ลงในหลุม ชนิดละ 50 หลุม รอการเจริญเติบโตของกลาไมสูงไดขนาด 
จึงจะยายปลูกลงในกระถาง 

3.4.3 การยายพืชปลูกลงดินหลังจากยายกลาไม
ลงกระถางเปนเวลา 6 เดือน จึงไดทำการยายปลูกกลาไม
ลงดินที ่ผสมถานไบโอชารจากกากกาแฟ ซังขาวโพด 
กะลามะพราว และเปล ือกเมล ็ดพะยูง ในอัตราส วน  
1 % - 5 % โดยผสมถานไบโอชารในอัตราสวนตาง ๆ 
รวมกับปุ ยคอก ใชปุ ยคอกในอัตราสวนเดียวกันทุกการ

ทดลอง รดน้ำชวงเชาดวยปริมาณน้ำท่ีเทา ๆ กัน ควบคุมปจจัยแวดลอมใหใกลเคียงท่ีสุด รอตนกลาฟนตัวเพ่ือวัดอัตรา
การเจริญเติบโตตอไป 
 

3.5 การสกัดแทนนินจากสีเสียดเปลือกและสีเสียดแกน  
ทดสอบหาชนิดของตัวทำละลายท่ีเหมาะสมในการสกัด

สารแทนนินจากสีเสียดเปลือกและสีเสียดแกน และหาสภาวะท่ีเหมาะสม 
ในการสกัดแทนนินจากสีเสียดเปลือกและสีเสียดแกน 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

การใชเครื่องหาความแข็งแรงไม 

 

 

 
 

การปลูกพืชในดินท่ีผสมถานชาร 

 

 

 
 

การยายพืชปลูกลงดินหลังจากยายกลาไมลงกระถาง 

การสกัดสารแทนนินจาก
สีเสียดเปลือกและสีเสียดแกน 
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4   กิจกรรมวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยืน  

4.1 ทำการสำรวจพืชสมุนไพร จำนวน ๕๖ กลุมแปลง โดยทีมสำรวจภาคสนาม ๘ หนวยงาน ไดแก 
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดเชียงใหม ศูนยวิจัยผลิตผลปาไม จ. แมฮองสอน , ศูนยวิจัยผลิตผลปาไม จ. สุโขทัย ,
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไม จ. นครราชสีมา , สถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง (จ. เชียงใหม) , สถานีวนวัฒนวิจัยลานสาง 
 (จ. ตาก) , สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน (จ. ขอนแกน) , และสถานีวนวัฒนวิจัยทาตูม (จ. สุรินทร) พรอมปกหมุด
ตั้งเปนพิกัดและบันทึกรายละเอียดโดยรอบ เพ่ือใชสำหรับการติดตาม (Monitoring) ขอมูลพันธุพืชในพ้ืนท่ี 

4.2 ทำการรวบรวมขอมูลพืชสมุนไพร ไดแก ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ ชื่อพื้นเมือง การกระจายพันธุ  
ชนิดปาและตำแหนงที่พบ ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๒ (การเก็บขอมูลสมุนไพรจะเลือก
สำรวจชวงฤดูฝน เนื่องจากพืชในกลุมที่มีหัวใตดิน และพืชลมลุกบางชนิด จะงอกออกมาในฤดูฝน ทำใหงายตอการ
ตรวจนับ) 

 

4.3 การจัดเก็บขอมูล เบื้องตนไดรวบรวมใหอยูในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป zRFD เพื่อการจัดทำ
ระบบฐานขอมูลการสำรวจ โดยรวบรวมเปนฐานขอมูลพันธุพืชสมุนไพรในเขตปาสงวนแหงชาติ 

 
5. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑปาไมและตรวจพิสูจนไม 

 

5.1  บริการตรวจพิสูจนและออกหนังสือรับรองชนิดและคุณภาพไม  657 ราย 
 
 

5.2  บริการตรวจไมหมอนรถไฟ        30 ราย 
 

 

5.3  พิจารณาเสนอรายชื่อเจาหนาท่ีปาไมเพ่ือปฏิบัติงานผูเชี่ยวชาญ    50 คดี 
ดานการตรวจพิสูจนไมในคดีปาไม 

 

 

5.4 การอบรมการตรวจพิสูจนไม หลักสูตร การตรวจพิสูจนเนื้อไม รุ นที่ 69 จำนวน 30 คน 
ระหวางวันท่ี 23 - 30 เมษายน 2562 จำนวน 11 วัน ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช  
อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา 

 
 
 

 

 

 
 

ลงพ้ืนท่ีต้ังพิกัดสำรวจ บันทึกขอมูลพันธุพืช นำเขาขอมูล 
และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

 

 

 
 

สมุนไพรตัวอยางท่ีพบในพ้ืนท่ีปา 

 

 

 
 

บริการตรวจพิสูจนและออกหนังสือรับรองชนิด 
และคุณภาพไม 

 

 

 
 

บริการตรวจไมหมอนรถไฟ 

 

 

 
 

การอบรมการตรวจพิสูจนไม หลักสูตร การตรวจพิสูจนเนื้อไม รุนที่ 69 ระหวาง
วันที่ 23 - 30 เมษายน 2562 จำนวน 11 วัน ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช  

อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา 
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มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

1. ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

1.1  ดำเนินการตออายุอนุสิทธิบัตร จำนวน 5 อนุสิทธิบัตร เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของกรมปาไม 
ไดแกอนุสิทธิบัตร เลขที่ 11130, 9015, 6987, 9013, และ 9014 และชำระคาธรรมเนียมรายปที่ 4 
สำหรับการคุมครองพันธุพืชใหม : ยูคาลิปตัส จำนวน 6 พันธุ ไดแก พันธุ ปม 2-1 พันธุ ปม 2-3 พันธุ ปม 2-3 
พันธุ ปม 2-4พันธุ ปม 2-5 พันธุ ปม 2-6 

 

1.2  เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของกระถินณรงคพันธุที่ยื ่นจดทะเบียน จำนวน 5 พันธุ ไดแก  
พันธุ ปม 3-1พันธุ ปม 3-2 พันธุ ปม 3-3 พันธุ ปม 3-4 พันธุ ปม 3-5 และพันธุเปรียบเทียบจำนวน 4 พันธุ 
ในแปลงปลูกทดสอบเปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะหขอมูล 

 

1.3  รวมกับเจาหนาที่จากสำนักคุมครองพันธุพืช 
กรมวิชาการเกษต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตรวจสอบ
ภาคสนามในการตรวจสอบล ักษณะของพ ันธ ุ พ ืชท ี ่ยื่น 
จดทะเบียนพันธุพืชใหมของยูคาลิปตัส ณ บริษัทยูคาลิปตัส
เทคโนโลยี จ. ฉะเชิงเทรา และบริษัท ดี.เอ.รีเซิรซ จำกัด  
จ. ปราจีนบรุี  

 

1.4  ติดตามผลการขยายพันธุ ส ักที ่ย ื ่นจดทะเบียน และพันธุ เปรียบเทียบ จำนวน 19 พันธุ   
ท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยงาว จ. ลำปาง และสถานีวนวัฒวิจัยสะแกราช จ. นครราชสีมา 

 

 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยดานปาไมและระบบสารสนเทศ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

 

2.1  เพิ ่มเติมขอมูลพรรณไมและผลงานวิจัยในรูปฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลพรรณไม  
ผานชองทางเว็บไซตของสำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

 

2.2  พัฒนาและปรับปรุงหนาเว็บไซต G-Cloud และเว็บไชตเดิม ของสำนักวิจัยและพัฒนา 
การปาไม เพื่อใหทันสมัย ผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ  
ไดครบถวน สะดวกมากยิ่งข้ึน และมีรูปแบบท่ีมีความสวยงาม 

 

2.3  จ ัดทำ One page เพ ื ่อประชาส ัมพ ันธ   และ
ถายทอดองคความรูของหนวยงานโดยนำเสนอผานทางชองทาง
เฟสบุค และเว็บไซต ของสำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

 

2.4  จัดทำหนาเพจใหมในหัวขอ "คลังความรู" เพ่ิมเติม 
เพื่อรวบรวมหนังสือและความรูในเรื ่องตาง ๆ ในรูปแบบหนังสือ
ดิจิตอลท่ีสวยงามพรอมไฟล PDF ท่ีสามารถดาวนโหลดไปใชงานได 

 

3. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมปาไม มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1 องคความรูใหหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จัดฝกอบรมใหแก
เจาหนาท่ีของกรมปาไม จำนวน 5 หลักสูตร มีผูเขารับการฝกอบรมท้ังสิ้น จำนวน 121 คน ดังนี้ 

 

 

 
 

เก็บขอมูลการเจริญเติบโต 

G-Cloud คลังความรู  

สวนพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
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3.1.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ นที ่ 5 หลักสูตร รุกขกรขั ้นสูง  จำนวนผู เขารับ 
การฝกอบรมจำนวน 43 คน 

3.1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุนท่ี 6 หลักสูตร เทคนิคการวิจัยดานปาไม จำนวนผูเขา
รับการฝกอบรม จำนวน 37 คน 

3.1.3 การส ัมมนาและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานโครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไม
ขนาดเล็กและของปา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จำนวนผูเขารับการฝกอบรม จำนวน 41 คน 

3.2 จัดฝกอบรมใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 
จำนวน 7 หลักสูตร มีผูเขารับการฝกอบรมท้ังสิ้น จำนวน 354 คน ดังนี้ 

 

3.2.1 การสงเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกและใชประโยชนจากสวนปาเศรษฐกิจ  4 รุน ไดแก 

รุนท่ี 1 การปลูกและการจัดการสวนปาสักเพ่ือสรางปาเศรษฐกิจ  จำนวน 31 คน 

รุนท่ี 2 การสงเสริมการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ   จำนวน 40 คน 

รุนท่ี 3 การสงเสริมการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ   จำนวน 40 คน 

รุนท่ี 4 การสรางรายไดจากไผ (การปลูก บำรุง ขยายพันธุ   จำนวน 36 คน 
 การจัดการและการใชประโยชนจากไผ) 

3.2.2 การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา (การทำผลิตภัณฑจากไมขนาดเล็ก) 

รุนท่ี 56 การทำผลิตภัณฑจากไมขนาดเล็ก    จำนวน 44 คน 

รุนท่ี 57 การทำผลิตภัณฑจากไมขนาดเล็ก    จำนวน 40 คน 

รุนท่ี 58 การใชประโยชนไมไผเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑ  จำนวน 42 คน 

รุนท่ี 59 การทำผลิตภัณฑจากไมขนาดเล็ก    จำนวน 45 คน 

3.2.3 การใชประโยชนไมขนาดเล็ก มีผูเขารับการฝกอบรม    จำนวน 36 คน 
 

3.3  การติดตามประเมินผลความสำเร็จในการสงเสริมอาชีพของกลุมเปาหมาย ติดตามผลการ
ฝกอบรมบุคคลภายนอก 2 หลักสูตร ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 267 คน สามารถนำไปใชประโยชนได 224 คน 
คิดเปนรอยละ 83.90 และสามารถนำไปตอยอดเชิงพาณิชยได 8 คน 

 

3.4  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการดานการ
ปลูกและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม จำนวน 9 ครั้ง 

 

3.5  การใหบริการทางวิชาการปาไม เปนวิทยากรใหความรูแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และประชาชน จำนวน 10 ครัง้  

 

3.6 การใหบริการความรูทางวิชาการโดยสื่อรูปแบบตาง ๆ 
-  แผนพับ : มีบริการแจกแผนพับตาง ๆ จำนวน 23 เรื่อง  

 

 

 
การจัดฝกอบรมแกหนวยงานรัฐ เอกชน  

และประชาชน 
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-  วีด ิท ัศน : มีการผลิตว ีด ิท ัศนทางว ิชาการ 
เผยแพรใน You Tube และ Facebook จำนวน 1 เรื่อง 
 

4.  สงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและ
ของปา มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

4.1 สำรวจและสงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็ก
และของปา เปนการสำรวจขอมูลพื้นฐานทางดานไมขนาดเล็กและของปา เพื่อประเมินศักยภาพ โดยเริ่ม
ดำเนินการสำรวจแหลง ชนิด ปริมาณ รวมทั้งการใชประโยชนไมและของปา พรอมทั้งสงเสริมเผยแพรการใช
ประโยชนไมขนาดเล็กและของปา 

 

4.2 จัดตั ้งศูนยสงเสริมพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา เพื ่อเปนศูนยขอมูล 
ทางวิชาการรวมท้ังเปนแหลงเผยแพรการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา ดังนี้ 

 

4.2.1 ศูนยสงเสริมพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา จ. ขอนแกน ไดดำเนินการ 
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ี (รถโมบายพรอมเครื่องมืองานไม) สาธิตการใชเครื่องมืองานไม  

 

4.2.2 ศูนยสงเสริมพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา จ. ราชบุร ีไดดำเนินการ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ี (รถโมบายพรอมเครื่องมืองานไม) 
สาธิตการใชเครื่องมืองานไม  

 

4.3 เพาะชำกลาของปา จำนวน 7,000 กลา 
โดยคัดเลือกของปาที่อยูในความตองการเปนอยางมากหรือ
ของปาท่ีมีคุณคา หายาก หรือของปาท่ีมีแนวโนมใกลจะสูญพันธุ
หร ือของปาที ่ม ีค าทางเศรษฐกิจมาเพาะขยายพันธ ุ  เ พ่ือ
แจกจายแกเกษตรกรและผูสนใจนำไปปลูกในพื้นที่สวนปา  
ปาปลูกในลักษณะตาง ๆ และปาชุมชนทั่วประเทศตลอดจนทำแปลงสาธิต ทั้งนี้ เพื่อเปนการฟนฟูสภาพปา 
โดยอาศัยหลักการคืนของปาสูธรรมชาติเปนแนวทางปฏิบัติทำใหมีของปาใชอยางยั่งยืน 

 

 

4.4 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม การรวมกลุม ในการดำเนินกิจกรรมการใชประโยชนไมขนาดเล็ก
และของปา เพ่ือใหการสนับสนุนและสงเสริมทางดานวิชาการแกกลุมเปาหมาย 

 

 

4.5 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไมขนาดเล็กและของปาในรูปแบบตาง ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ี (รถโมบายพรอมเครื่องมือ 

งานไม) สาธิตการใชเครื่องมืองานไม 

 

 

 

การใหบริการประชาชน 
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