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คํานํา
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม เปนองคกรหลักของกรมปาไม ที่มีภารกิจในการศึกษาวิจัย
และพัฒนา สรางองคความรูทางวิชาการดานปาไม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการบริหาร
จัดการและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการกําหนดแผนงาน แนว
ทางการวิจัยและพัฒนาดานปาไม ศึกษาคนควาวิจัย ทดลอง พัฒนาวิชาการดานปาไมเกี่ยวกับการปลูก
การจัด การสวนปา คุ ณสมบัติไ ม พั ฒนาอุ ตสาหกรรมไม การใชประโยชนของปา เยื่อ และกระดาษ
พลังงานจากไมและวั สดุเหลือใชทางการเกษตร การใชประโยชนพืชสมุนไพร และน้ํามันหอมระเหย
ชีว วิท ยาและนิเ วศวิ ท ยาของแมลงและจุ ลิน ทรี ย ปาไม เศรษฐกิ จดานปาไม วางแนวทางมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณ ฑปาไม ความหลากหลายทางชี ว ภาพดานปาไม รวมถึ ง การถ- า ยทอดเทคโนโลยีที่ ไ ดจาก
ผลงานวิจัย การใหบริการแก-ประชาชน บริษัทและหน-วยงานอื่นที่เกี่ยวของ
รายงานสํ านั กวิ จั ยและพั ฒนาการปาไม ประจํ าป7 พ.ศ. 2558 ฉบั บนี้ จั ดทํ าขึ้นเพื่อเปน
สื่อกลางในการเผยแพร-ผลการปฏิบัติงานของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมที่ดําเนินการในป7งบประมาณ
พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดครอบคลุ มถึงการปฏิบั ติงานของกลุ-มงานต-างๆ ในสั งกั ดสํ านั กวิจัยและ
พัฒนาการปาไม
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สารบัญ
เรื่อง
ภารกิจหนาที่
วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร
ผลการปฏิบัติงานประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2558
กลุ-มงานวนวัฒนวิจัย
กลุ-มงานพัฒนาผลิตผลปาไม
กลุ-มงานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม
กลุ-มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม
กลุ-มงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม
กลุ-มงานเศรษฐกิจปาไม
กลุ-มงานพัฒนาและถ-ายทอดเทคโนโลยี
โครงการส-งเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา

หนาที่
1
1
1
8
9
22
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54
71
86
98
115
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สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภารกิจหนาที่
1. กําหนดแผนงาน แนวทางการวิจัยและพัฒนาดานปาไม
2. ศึกษาคนควาวิจัย ทอดลอง และพัฒนาวิชาการดานปาไม รวมทั้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
3. ศึกษาวิเคราะห)และประเมินสถานการณ)เศรษฐกิจดานปาไม การตลาดไม และการตรวจสอบ
รับรองคุณภาพไมจากสวนปา
4. ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ)ดานปาไมและบริการตรวจาอบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ)ปาไม
5. ใหบริการตรวจพิสูจน) เพื่อตรวจสอบ และรับรองชนิด และคุณสมบัติไม รวมทั้งผลิตผลปาไม
6. ถ9ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร9ความรู และบริการทางวิชาการดานปาไม
7. ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน9วยงานที่เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย
วิสัยทัศน#
“การวิจัยการปาไมเป?นการวิจัยแบบบูรณาการอย9างครบวงจร เพื่อแกไขป@ญหาการปาไม และ
ก9อใหเกิดประโยชน)แก9ประชาชนในทุกมิติ”
ยุทธศาสตร#
1. การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยปาไม
• เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถและประสบการณ)มากเพียงพอสําหรับ
การวิจัยดานปาไม ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ
• เพื่อใหเกิดแรงจูงใจแก9บุคลากรดานการวิจัยการปาไม
2. การปรับปรุงกฎหมายและพัฒนานโยบายดานปาไม
• เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเขาถึงการใชประโยชน)ทรัพยากรปาไมของผูมีส9วน
ไดส9วนเสียอย9างมีเหตุผล
3. การบูรณาการและการส9งเสริมการมีส9วนร9วมในการจัดการปาไมทุกภาคส9วน
• เพื่อกําหนดเกณฑ)และตัวชี้วัดในการจัดการปาชุมชน
• เพื่อกําหนดรูปแบบการมีส9วนร9วมของกรมปาไมและภาคีต9าง ๆ
• เพื่อกําหนดชนิดพืชและระบบการปลูกที่เหมาะสมในแต9ละสภาพพื้นที่
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4. การสืบทอดภูมิป@ญญาทองถิ่น และการจัดการความรูดานปาไม
• เพื่อรวบรวมองค)ความรูในการใชสมุนไพรและของปาของแต9ละชาติพันธุ)
• เพื่อใหประชาชนนําความรูไปใชในการดํารงชีพและต9อยอดในทางธุรกิจทางดาน
สมุนไพรและของปา
• ไดกระบวนการในการอนุรักษ)ปาของแต9ละชุมชน
5. การแกป@ญหาที่ดินปาไมเชิงรุก
• เพื่อเพิ่มการมีส9วนร9วมของราษฎรในการจัดการที่ดินปาไมที่แกไขป@ญหาความ
ขัดแยงดานการใชประโยชน)ท่ดี ินปาไม
6. การปGองกันรักษาฟIJนฟูปาเสื่อมโทรมและปาที่ถูกบุกรุกอย9างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อกําหนดเปGาหมายการเพิ่มพื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหชัดเจนกับสถานการณ)
ป@จจุบัน
• เพื่อเสริมสรางทัศนคติและการมีส9วนร9วมของประชาชนในการปGองกันรักษาปา
• เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ปาไม
• เพื่อไดแนวทางการปลูกปาในแต9ละพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ
7. การส9งเสริมการปลูกปา การใชประโยชน) และอุตสาหกรรมปาไม
• เพื่อเพิ่มจํานวนเกษตรกรผูปลูกปา และพื้นที่ปาปลูก
• เพื่อใหมีแหล9งพันธุกรรมที่ดีของไมเศรษฐกิจสําคัญ
• เพื่อใหไดกลาไมพันธุ)ดีท่มี ีคุณภาพ
• เพื่อเพิ่มเครือข9ายดานปลูกปา การใชประโยชน) และอุตสาหกรรมปาไม
8. อนุรักษ)และใชประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพปาไมอย9างยั่งยืน
• เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาไม
9. การพัฒนาและจัดการฐานขอมูล
• เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลดานปาไมใหสะดวกต9อการเขาถึงและใชประโยชน)
ขอมูล
10. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน)
• เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ)และนวัตกรรมใหม9ๆ ในการสรางรายไดใหกับประชาชน
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ส%วนอํานวยการ
มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการการดําเนินงานของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม การเงิน
บัญชีและพัสดุ จัดทําแผนงานและงบประมาณ รวมไปถึงอํานวยความสะดวกแก9นักวิจัยและบุคคลากร
ในสังกัด
ประกอบดวยงานต%างๆ ดังต%อไปนี้
- ฝายธุรการ
- ฝายการเจาหนาที่
- ฝายการเงิน บัญชี และพัสดุ
- ฝายแผนและติดตามประเมินผล
กลุ%มงานวนวัฒนวิทยา
ศึ ก ษาคนควา วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ตนไมและปาไมทางดานการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ) ไ มปา การพั ฒ นา
พันธุกรรมไมปาใหมีสายพันธุ)ดี สายตนเด9นเหมาะสมกับแต9ละภูมิภาคของประเทศไทย การจัดการเมล็ด
พั นธุ)และเทคนิค การขยายพั นธุ)พื ช เพื่อใหไดกลาไมคุ ณ ภาพดีและมีป ริมาณตามตองการ จั ด สราง
ธนาคารเมล็ดพันธุ) สวนรวมพันธุ)และสวนอนุรักษ)พันธุ) ตลอดจนการสํารวจดิน การวิเคราะห)คุณสมบัติ
ดิน การประเมินความอุดมสมบู รณ)ของดินและการปรั บปรุงคุณภาพดิน ศึกษาการกําหนดชนิดไมที่
เหมาะสมกับพื้นที่ การจัดการสวนปาเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย9าง
สูงสุดของสวนปาอย9างยั่งยืน และยังมีการวิจัยทางดานนิเวศสรีรวิทยาปาไมที่เกี่ยวกั บกระบวนการ
สั ง เคราะห) แ สง การหายใจ การปลดปล9 อ ยและการเก็ บ กั ก คาร) บ อนของตนไม เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในป@ จ จุ บั น และอนาคต นอกจากนี้ ยั ง ใหบริ ก ารเมล็ ด พั น ธุ) ไ มปาและ
ใหบริการวิชาการดานวนวัฒนวิทยา เพื่อสนับสนุนการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ
ประกอบดวยงานต%างๆ ดังต%อไปนี้
1. งานวิจัยการปลูกสรางสวนปา
2. งานวิจัยปรับปรุงพันธุ)ไมปา
3. งานวิจัยดานปฐพีวิทยาปาไม
4. งานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุไ) มปา
5. งานวิจัยนิเวศสรีรวิทยาปาไม
6. งานขอมูลดานวนวัฒนวิจัย
และมีหน9วยงานวนวัฒนวิจัยตั้งอยู9ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบดวย ศูนย)วนวัฒนวิจัยภาค 4 ศูนย)
สถานีวนวัฒนวิจัย 51 สถานี และศูนย)เมล็ดพันธุไ) มภาค 4 ศูนย)
กลุ9มงานวนวัฒนวิจัย มุ9งเนนการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ)ไมเศรษฐกิจหลากหลายชนิด เช9น ไม
สกุลอะคาเซีย ไมยูคาลิปตัส และไมสัก เป?นตน เพื่อใหไดสายพันธุ)ดี มีอัตราการเจริญเติบโตดี ลําตน
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เปลาตรง และรูปทรงสวยงาม ซึ่งเป?นการเพิ่มผลผลิตและมูลค9าของไมใหคุมค9าต9อการลงทุน ป@จจุบันมี
การพัฒนาไมยูคาลิปตัสสายพันธุ)ใหม9 ซึ่งอยู9ในระหว9างการขอรับความคุมครองพันธุ)พืช
กลุ%มงานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม
ศึกษาวิจัยชีววิทยา นิเวศวิทยา จําแนกชนิดและบทบาทของแมลงและจุลินทรีย)ปาไม ที่เป?นป@ญหา
ต9อการใชประโยชน)ไมในระบบอุตสาหกรรมและไมสวนปา หาวิธีปGองกัน ควบคุมการเขาทําลายของศัตรูพืช
ปาไม และผลิตผลปาไม โดยเกิดผลกระทบต9อสภาวะแวดลอมนอยที่สุด พัฒนาแนวทางการใชประโยชน)จาก
แมลงและจุลินทรีย)ปาไม
ประกอบดวยงานต%างๆ ดังต%อไปนี้
1. งานวิจัยแมลงปาไม
2. งานวิจัยโรควิทยาปาไม
3. งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย)ปาไม
3. งานพัฒนาปGองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชปาไม
งานวิจัยหลักของกลุ9มงานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม คือการศึกษาการเสื่อมสภาพของไมและ
ผลิตภัณฑ)ไมจากแมลงและเชื้อรา การใชประโยชน)จากแมลงและจุลินทรีย)เพื่อใชเป?นแหล9งอาหาร สราง
รายไดเสริมแก9ชุมชนทองถิ่น และใชประโยชน)ในดานอุตสาหกรรมเกษตร โดยคํานึงถึงผลกระทบต9อ
สิ่งแวดลอม งานที่ไดรับการยอมรับและเผยแพร9ดานแมลงเศรษฐกิจ คือ การเพาะเลี้ยงแมลงที่สราง
รายไดแก9ชุมชน ไดแก9 แมลงทับ แมลงกุดจี่ยักษ) ดานจุลินทรีย) คือ การเพาะเลี้ยงเห็ดโคน เห็นปากินได
และการผลิตกระดาษจากเห็ด ดานผลิตผลปาไม ไดประเมินผลกระทบต9อความทนทานตามธรรมชาติ
ของไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส และไมสักตัดขยายระยะจากโรคและแมลงทําลายไม นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาเทคโนโลยีการปGองกันโรคและแมลงศัตรูทําลายไม และผลิตภัณฑ)โดยเนนเทคโนโลยีสีเขียว
กลุ%มงานพัฒนาผลิตผลปาไม
ศึกษาวิจัย และพัฒนาทางดานเคมี วิเคราะห)องค)ประกอบพื้นฐานทางเคมีของไมและผลิตผลปา
ไม วิเ คราะห)คุณ สมบั ติทางเคมีข องน้ํามันหอมระเหย พั ฒนาผลิตเยื่อและกระดาษ ศึก ษาวิจัยและ
พัฒนาดานพลังงานจากไม พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการผลิตพลังงานจากไมและชีวมวล วิจัยดาน
ศักยภาพพันธุ)ไมโตเร็วและวัสดุการเกษตรที่เหมาะสมในการใชประโยชน)ดานพลังงาน งานวิจัยรูปแบบ
เชื้อเพลิงอัดแท9งและชนิดของวัสดุที่นํามาเป?นเชื้อเพลิงอัดแท9งใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดี พัฒนา
ผลิตผลปาไมและการใชประโยชน)ของปา ทําการสํารวจศึกษาสถานการณ)ในป@จจุบันของชุมชนต9างๆ
เกี่ย วกั บ การผลิต การจั ด การ การดู แลรั ก ษา ปรั บ ปรุ งพั นธุ) รวมถึงการใชประโยชน)จากของปาใน
รูปแบบต9างๆ เพื่อใหเกิดการใชประโยชน)อย9างคุมค9าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษาวิจัยบทบาทของ
ผลิตผลปาไมและของปาที่มีส9วนในการบรรเทาป@ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาวิจัย
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คุณสมบัติทางกล ทางกายภาพ ลักษณะโครงสรางของไมและการตรวจจําแนกชนิดไมโดยใชเนื้อไมเพื่อ
เป?นขอมูลอางอิงในการตรวจจําแนกชนิดไม และใหบริการตรวจพิสูจน)ไมและผลิตภัณฑ)ไม
ประกอบดวยงานต%างๆ ดังต%อไปนี้
1. งานคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสรางไม
2. งานพัฒนาเคมีผลิตผลปาไม
3. งานพัฒนาของปา
4. งานพัฒนาพลังงานจากไม
และยังมีหน9วยงานซึ่งตั้งอยู9ในภูมิภาค ไดแก9 ศูนย)วิจัยผลิตผลปาไม 6 ศูนย) ซึ่งตั้งอยู9ในทองที่จังหวัด
นครราชสีมา สกลนคร เลย สุโขทัย เชียงใหม9 และแม9ฮ9องสอน และ ศูนย)วิจัยพลังงานจากไมจังหวัด
สระบุรี
งานวิจัยหลักของกลุ9มงานพัฒนาผลิตผลปาไม คือ ศึกษาวิจัยการใชประโยชน)จากผลิตผลปาไม
เช9น ไผ9 หวาย ครั่ง น้ํามันหอมระเหยจากพันธุ)ไมชนิดต9างๆ ไดแก9 ยูคาลิปตัส เทพทาโร เสม็ดขาว
และกฤษณา เพื่อนําไปประยุกต)ใชในการทําผลิตภัณฑ)สําหรับส9งเสริมการผลิตสินคาในระดับชุมชน
รวมไปถึงการบริการตรวจพิสูจน)ไม การออกใบรับรองไมและผลิตภัณฑ)จากไมใหกับหน9วยงานราชการ
และเอกชน
กลุ%มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม
ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม ไดแก9 การแปรรูปไม การอบไม การปรับปรุง
คุณภาพและการปGองกันรักษาไม รวมทั้งการผลิต ทดสอบคุณภาพ และใชประโยชน)ไมในรูปแบบแผ9นไม
ประกอบ วัสดุทดแทนไม กาวติดไม และผลิตภัณฑ)ไมต9างๆ
ประกอบดวยงานต%างๆ ดังต%อไปนี้
1. งานอุตสาหกรรมแผ9นไมประกอบ
2. งานแปรรูปและผลิตภัณฑ)ไม
3. งานพัฒนาคุณภาพและปGองกันรักษาไม
4. งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม
งานวิจัยที่ไดรับการยอมรับและเผยแพร9 คือ การเพิ่มมูลค9าไมสักจากการตัดขยายระยะเพื่อเป?น
วัตถุดิบในการทําผลิตภัณฑ) การปรับปรุงคุณสมบัติเนื้อไมทั้งดานสีของเนื้อไม การปGองกันการทําลาย
จากแมลง การผลิตวัสดุทดแทนไมและการพัฒนากาวติดไม ซึ่งทําการศึกษาโดยใชวัสดุเหลือใชจาก
ผลิตผลทางการเกษตรและเศษไมปลายไม
นวัตกรรมดานอุตสาหกรรมไมที่สามารถขยายผลไปสู9ภาคอุตสาหกรรม เช9น การผลิตแผ9น
ไมอัด ปาร)ติเกิ้ลบอร)ด ไมประกอบ และเยื่อกระดาษจากพันธุไ) มชนิดต9างๆ เป?นตน รวมถึงการผลิตวัสดุ
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ทดแทนไมซึ่งนําเอาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชน) จนมีผลงานที่สามารถนําไปยื่น
ขอรับความคุมครองทรัพย)สินทางป@ญญาได
กลุ%มงานเศรษฐกิจปาไม
ศึกษา วิเคราะห)และประเมินสถานการณ)เศรษฐกิจปาไม ทั้งดานการผลิต ดานอุตสาหกรรม
และการใชประโยชน)รวมถึงการตลาดไมทั้งในประเทศและต9างประเทศ เพื่อเป?นฐานขอมูลในการกําหนด
นโยบายและการจัดทําแผนบริหารจัดการดานเศรษฐกิจปาไม และการบริการทางวิชาการ
ประกอบดวยงานต%างๆ ดังต%อไปนี้
1. งานเศรษฐกิจดานการผลิตและจัดการปาไม
2. งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปาไม
3. งานเศรษฐกิจการตลาด
ผลงานวิจัยที่สําคัญ ไดแก9 การศึกษาสถานการณ)การคาไมและความตองการใชประโยชน)ใน
ภูมิภาคต9างๆ ในประเทศ การเขาร9วมในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อรับทราบขอเสนอและท9าที
ในฐานะผูแทนประเทศไทยในภาคเศรษฐกิจปาไม
กลุ%มงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม
กลุ9มงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไมจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจของกรมปาไมตาม
ยุทธศาสตร)การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550–พ.ศ.
2554) ในหัวขอยุทธศาสตร)การพัฒนา บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอมและดําเนินตามพันธกรณีของอนุสัญญาว9าดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน ในวันที่ 29 มกราคม 2547
มีอํานาจหนาที่ดังต%อไปนี้
1. สํารวจและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพปาไม ภูมิป@ญญาทองถิ่นและการใชประโยชน)
2. จัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ
3. ส9งเสริมการอนุรักษ)และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
4. ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญาว9าดวยความหลากหลายทางชีวภาพและที่เกี่ยวของ
5 เผยแพร9ขอมูลข9าวสารและองค)ความรูความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวของและตามที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวยงานต%างๆ ดังต%อไปนี้
1) งานสํารวจและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ
ดานปาไม
- สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพปาไมและภูมิป@ญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
- พัฒนาระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
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- บริการเผยแพร9และแลกเปลี่ยนขอมูลข9าวสารความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
2) งานส%งเสริมอนุรักษ#และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม
- ส9งเสริมและพัฒนาความร9วมมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพปาไมใน
ทุกมิติ เพื่อการใชประโยชน)ปาไมอย9างยั่งยืน
- ส9งเสริมการอนุรักษ)ชนิดพันธุ)ความหลากหลายทางชีวภาพปาไมหายากและใกลสูญ
พันธุ)
- ประสานความร9วมมือกับองค)กรทองถิ่น หน9วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
องค)กรระหว9างประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กลุ%มงานพัฒนาและถ%ายทอดเทคโนโลยี
พัฒนาองค)ความรู จากผลงานวิจัย และสรางนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการวิจัยดานการปลู ก การ
จัดการและการใชประโยชน)ทรั พยากรปาไม เพื่อนําไปถ9ายทอดใหกั บหน9วยงานภาครั ฐ เอกชน ชุ มชน
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ใหสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ สรางรายไดใหแก9ครอบครัว ชุมชน
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมปาไมในดานวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ยังมีการสรางเครือข9ายความร9วมมือดานการปาไมทั้งภายในและต9างประเทศในการอนุรักษ)และ
ใชประโยชน)ทรัพยากรปาไมอย9างชาญฉลาดและยั่งยืน
ประกอบดวยงานต%างๆ ดังต%อไปนี้
1. งานศูนย)ขอมูลวิจัยดานปาไม
2. งานถ9ายทอดเทคโนโลยีดานปาไม
3. งานทะเบียนทรัพย)สินทางป@ญญา
4. งานพัฒนานวัตกรรมวิจัยและวิชาการปาไม
5. งานความร9วมมือดานวิจัยปาไมต9างประเทศ
6. โครงการส9งเสริมพัฒนาการใชประโยชน)ไมขนาดเล็กและของปา
และมีหน9 วยงานอยู9 ส9 วนภู มิภาค ไดแก9 ศู นย) ในภู มิ ภาค 2 ศู นย) ในทองที่ จั งหวั ดราชบุ รี และ
จังหวั ดขอนแก9น ศู นย)ถ9ายทอดเทคโนโลยีด านวิจัยปาไม 4 ภาค ในทองที่จังหวั ดลํ าปาง จั งหวั ดสงขลา
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี
มี ก ารถ9 ายทอดเทคโนโลยี และนวั ต กรรมสู9 ป ระชาชนในรู ป แบบต9 างๆ เช9 น การฝW ก อบรม
การส9งเสริมอาชีพดานปาไม การจัดนิทรรศการในวาระต9างๆ การใหคําแนะนํา ปรึกษาและบริการทาง
วิชาการดานปาไม และใหบริการดานการขอรับความคุมครองทรัพย)สินทางป@ญญา นอกจากนี้ยังใหบริการ
เมล็ดไมพันธุ)ดี รวมถึงการรับรองไมและผลิตภัณฑ)ไมใหแก9ประชาชน
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ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

-8-

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป 2558

กลุมงานวนวัฒนวิจัย
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจกรรมวนวัฒนวิจัย
ลําดับ เงินงบประมาณ(บาท)
1 งบดําเนินงาน
2 งบลงทุน
-คาครุภัณฑ+
-คาที่ดินและสิ่งกอสร2าง
รวม

ป 2558
10,025,000
2,227,200
166,000
2,061,200
12,252,200

กิจกรรมวนวัฒนวิจัย
แผนงานการจัดการสวนป+าสักอย-างยั่งยืนเพื่อเกษตรกร

การสํารวจการเติบโตของต2นสักและสภาพพื้นที่ในภาคสนาม
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แผนงานการพัฒนาและอนุรักษ2ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ2ไมใหยางรัก

การบํารุงรักษาแปลงทดลองในแปลงทดลองตางๆ (A)(B) การเจริญเติบโตและรูปทรงของ
ไม2รักใหญและแกนมอสถานีวนวัฒนวิจัยกําแพงเพชร (C) (D) การเจริญเติบโตและรูปทรง
ของไม2รักใหญและแกนมอสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร+ธานี (E) (F) การทดลองระยะปลูก
ของไม2รักใหญสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สรางแหล-งเมล็ดพันธุ2ไมป+าจากป+าปลูก

สวนผลิตเมล็ดพันธุ+ไม2พะยูง (Dalbergia cochinchinensis) ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา
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บํารุงรักษาป+าปที่ ๒-๖

แปลงเปรียบเทียบไม2ยูคาลิปตัสสายพันธุใ+ หม และแปลงรวมพันธุ+ไม2มะฮอกกานีแอฟริกัน
ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
บํารุงรักษาป+าปที่ ๗-๑๐

แปลงมะขามปMอมและแปลงยูคาลิปตัสคามาลดูแลนซิส ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานป+าไม
บํารุงแหล-งผลิตเมล็ดพันธุ2ไมป+าอายุมากกว-า ๑๐ ป

การแผ2วถางวัชพืช และเก็บข2อมูลการเติบโตของต2นไม2ในแปลงทดสอบไม2สัก
ณ สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงรายจังหวัดเชียงราย

การบํารุงแหลงเมล็ดพันธุ+ไม2ปOา อายุเกิน 10 ป ชนิดไม2ตะเคียนทอง สถานีวนวัฒนวิจัยในชอง จังหวัดกระบี่
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จัดทําแนวกันไฟ

การจัดทําแนวกันไฟรอบแปลงทดลอง ณ สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จัดทํากลาไมขนาดใหญ-จํานวน 50,000 กลา

จัดทํากล2าไม2ขนาดใหญ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

จัดทํากล2าไม2ขนาดใหญ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม

การแจกจายกล2าไม2 สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ+ จังหวัดกาฬสินธุ+
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การสัมมนาและฝBกอบรม

การฝRกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเก็บเมล็ดโดยการปนต2นไม2ขั้นสูงระหวางวันที่
23–๒8 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง

การฝRกอบรมหลักสูตร การประมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร+บอนในสวนปOา
ระหวางวันที่ 16-19 ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย+วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ และสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล
จังหวัดเชียงใหม
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การฝRกอบรมหลักสูตร การขยายพันธุ+และการปลูกผักหวานปOาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ระหวางวันที่ 6-8 พฤษภาคม ๒๕๕8 ณ ศูนย+เมล็ดพันธุ+ไม2
ภาคเหนือ จังหวัดลําปาง

การฝRกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเชื่อมตอทอลําเลียงน้ําและอาหารของต2นไม2 (bypass)
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ ๑5–16 มิถุนายน ๒๕๕8ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 4–5 สิงหาคม ๒๕๕8ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และ
รุนที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕8 ณ ศูนย+ถายทอดเทคโนโลยีด2านวิจัยปOาไม2ภาคใต2 จังหวัดสงขลา
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กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป+าไม
แผนงานการวิจัยคาร2บอนในสวนป+าของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการแกไขภาวะโลกรอน

การวัดการเติบโตและการตัดต2นไม2ตัวแทนเพื่อศึกษามวลชีวภาพแปลงไม2สัก ในโครงการการ
กักเก็บคาร+บอนของไม2ไม2สักชั้นอายุตางกัน

การวัดการเติบโตและการตัดต2นไม2ตัวแทนเพื่อศึกษามวลชีวภาพของไม2ยูคาลิปตัส ในโครงการ
การกักเก็บคาร+บอนของไม2สกุลยูคาลิปตัสชั้นอายุตางกัน
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การตัดโคนต2น วัดมิติตางๆ ชั่งน้ําหนักสดแบบแยกสวน และนําตัวอยางไปอบเพื่อหา
น้ําหนักแห2งเพื่อศึกษามวลชีวภาพของไม2สนคาริเบีย ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู จังหวัดสุรินทร+ ใน
โครงการการกักเก็บคาร+บอนของไม2สนเขาชั้นอายุตางกัน

การวัดการเติบโตของไม2ประดูอายุ 3 ป ในแปลงทดลอง ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการความผันแปรทางพันธุกรรม และประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร+บอน
ของกล2าไม2ประดู
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกลุ-มงานวนวัฒนวิจัย
โครงการ "ปลูกป+ารักษ2โลกกับลามิน-า 8 ติดฟGล2มใหโลก" ณ สถานีวนวัฒนวิจัย
หมูสีอําเภอปากช-อง จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
นายประลอง ดํ า รงค+ ไ ทย รองอธิ บ ดี ก รมปO า ไม2 เปc น ประธานเปd ด งาน โครงการ
"ปลูกปOารักษ+โลกกับลามินา 8 : ติดฟdล+มให2โลก" ปลูกปOาเพื่อการวิจัยในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี
จํานวน 50 ไร ซึ่งจะมุงเน2นการปลูกฟghนฟูปOาโดยปลูกพันธุ+ไม2เดนในปOาธรรมชาติเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่ปOาให2
มีความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ+ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม ทั้งนี้ได2รับความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ นักเรียน และเจ2าหน2าที่ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน มารวมปลูกปOาอีกด2วย
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โครงการบํารุงรักษาต2นมหาสาละ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปพื้นที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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สภาพต2นไม2ภายหลังการปลูก 2 ป 5 เดือน (เดือนกุมภาพันธ+ ๒๕๕8)

สภาพต2นสาละบางสวนมีการเข2าทําลายใบจากแมลง สําหรับมะฮอกกานีมีความสมบูรณ+ดี

สภาพต2นตะเคียนทองมีการเจริญเติบโตดี สําหรับต2นยางนาพบมีการแห2งของยอดบางสวน
ดําเนินการสํารวจอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของต2นไม2ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ
(เดือนกุมภาพันธ+ ๒๕๕8) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑

สาละอินเดีย
สาละอินเดีย

๑๒
๓

ความสูง
เฉลี่ย
(เมตร)
๑.๒๖
๐.๕๐

๒
๓
๔
๕

ตะเคียนทอง
ยางนา
เสลา
มะฮอกกานี

๗๕
๔๕
๑๐
๑๐๕
๑
๒๕๑

ชนิดไม

๖
นนทรี
รวม ๖ ชนิด

จํานวน
(ตน)

๒.๐
๐.๘

ความโตที่
ระดับอกDbh.
(ซม.)
๐.๘
-

๑.๕๐
๑.๖๕
๐.๗๕
๓.๑๕

๑.๘
๒.๘
๑.๕
-

๑.๒
๑.๕
๒.๖๐

๑.๒๐
๑.๔๓

๑.๗
๑.๗๖

๑.๕๒

ความโตที่โคนตน
เฉลี่ย D0 (ซม.)

หมายเหตุ
-แนวถนนด2านหน2า
-เนินด2านในใกล2แองน้ํา
พบมีแมลงกินใบบ2าง
-ในลุมและบนเนิน
-ต2นเตี้ย ใบมีแมลง
-ต2นสูง ใบใหญ
ไมพบโรคหรือแมลง
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ดําเนินการติดตั้งปMายกรมปOาไม2 บริเวณด2านหน2าของพื้นที่ปลูก

หมายเหตุ ตรากรมปOาไม2อยูในระหวางดําเนินการสั่งทํามาติดเพิ่มเติม
นักวิจัยในกลุมงานวนวัฒนวิจัย ได2ทําวิจัยด2านปOาไม2รวมกับ JAPAN INTERNATIONAL
RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURAL SCIENCES (JIRCAS) ประเทศญี่ปุOน

การทดลองตัดขยายระยะ และการศึกษาการเติบโตของไม2สักแตกหนอภายใต2โครงการวิจัย
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสําหรับการปลูกสร2างสวนปOาไม2สัก
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การศึกษาการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก และการศึกษาบทบาทการเก็บกักคาร+บอน
ของสวนปOาไม2สัก ภายใต2โครงการวิจัย เทคนิคการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก ปริมาณไม2และ
บทบาทการเก็บกักคาร+บอนของสวนปOาไม2สัก

การฝRกอบรมการประเมินความเหมาะสมของดินและการใช2แผนที่ความเหมาะสมของดิน
สําหรับการปลูกไม2สักให2แกเจ2าของสวนปOาสัก จังหวัดหนองบัวลําภู วันที่ 25 กุมภาพันธ+ 2558

การฝRกอบรมการประเมินความเหมาะสมของดินและการใช2แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับ
การปลูกไม2สักให2แกเจ2าหน2าที่สงเสริมของสํานักจัดการทรัพยากรปOาไม2ที่ 6 (อุดรธานี) จังหวัด
หนองบัวลําภู วันที่ 26 กุมภาพันธ+ 2558
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บุคลากรกลุมงานวนวัฒนวิจัยที่ได2รับการคัดเลือก เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติ
คุณเปcน “SMART Forester” ของกรมปOาไม2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
พ 2558และได2
และได2รับมอบโลประกาศ
เกียรติคุณในวันสถาปนากรมปOาไม2ครบรอบ 119 ป ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ได2แก 1) นางอําไพ
พรลีแสงสุวรรณ+ 2) นายสนธยา ชมภูรัตน+ และ 3) นายประสงค+ อ2นป…ก

1) นางอําไพ พรลีแสงสุวรรณ+

2) นายสนธยา ชมพูรัตน+

3) นายประสงค+ อ2นป…ก

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม พลเอก ดาว+พงษ+ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม มอบรางวัลโครงการคัดเลือก "เพชรจรัส
แสง” บุคคลต2นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม ประจําป พ.ศ.
พ 2557 ให2แก
ข2าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งนี้ข2าราชการ พนักงานกลุมงานวนวัฒนวิจัยได2รับรางวัล
ในโครงการดังกลาว 2 ทาน ได2แก นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ นักวิชาการปOาไม2ชํานาญการพิเศษ และ
นางสาวศิริทัศน+ ภูวดลทัศไนย พนักงานธุรการ ส3

พลเอก สุ รศั กดิ์ กาญจนรั ตน+ รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล2 อม
ได2 มอบโลรางวั
มอบโลรางวั ล แกข2 าราชการพลเรื อนดี เ ดน ประจํ าป 2557 กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล2อม ซึ่งโลรางวัลดังกลาวเปcนรางวัลที่แสดงให2เห็นวาบุคคลผู2ได2รับรางวัลได2ปฏิบัติงานด2วยความ
มุงมั่น ตั้งใจ มีความเพียรพยายามเสียสละเพื่อให2เกิดผลสูงสุดตอราชการจนเปcนที่ประจักษ+และเปcนเกียรติ
แกวงศ+ตระกู ล แกหนวยงานที่สั งกั ดที่ได2ปฏิบั ติหน2าที่ตอบแทนประเทศชาติ และพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ
ของพระบาทสมเด็ จพระเจ2าอยู หั วฯ พระบิดาแหงการอนุ รักษ+ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมทั้งนี้
ข2าราชการกลุ มงานวนวั ฒนวิจัยได2รับรางวั
บรางวั ลในโครงการดั งกลาว ได2แก นางสาวศิริทั ศน+ ภูวดลทั ศไนย
พนักงานธุรการ ส3
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กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
งานพัฒนาพลังงานจากไม กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตกาซชีวภาพจากเศษเหลือใชจากไมไผ
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
110,000 บาท
ทดลองนําเศษกิ่งไมไผขนาดเล็กมาทําถานอัดแทง และทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของถาน
อัดแทงที่ได โดยการตมน้ําดวยเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงของกรมปาไม

การพัฒนาและสงเสริมการใชเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงแบบอเนกประสงค.
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
110,000 บาท
ออกแบบเตาหุงตมและสรางแมพิมพ9หลอเตาใหสามารถใชงานไดกับเชื้อเพลิงหลายประเภท
ทดลองทําเตาหุงตม จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน พัฒนาแมแบบเตาจนไดรูปแบบที่ใหคา
ประสิทธิภาพการใชงานสู งสุ ด ดํ าเนินการจดอนุ สิท ธิบั ตรและไดสงเสริมใหผู ประกอบการผลิตเตา
จําหนาย

การศึกษาการเพิ่มมูลคาถานไม
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
110,000 บาท
ศึกษาหาตัวประสานที่เหมาะสมในการทําถานดูดกลิ่น ปรับปรุงสวนผสมของสบูเหลวจากถาน
สนคาริเบีย ในสวนลําตน กิ่ง ใบ ใหเหมาะสม ทดสอบการใชสบูเหลวเบื้องตนโดยผูวิจัย และทําแชมพูสระ
ผมจากถานสนคาริเบีย
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การใชประโยชน.ดานพลังงานและการทําน้ํามันชีวภาพจากไมสน 5 ชนิด
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ.
พ ๒๕๕๘
110,000 บาท
ดําเนินการจั ด เตรีย มวัตถุ ดิบโดยการตัดไมสน 5 ชนิด คือ สนคาริเ บีย สนสองใบ สนสามใบ
สนโอ-คาร9ปา สนเทคูนูมานี่ ที่ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการบดไมตัวอยาง
เพื่อเตรียมเขาเครื่องสกัดน้ํามันชีวภาพและทดลองสกัดน้ํามันชีวภาพ

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของไมสน 5 ชนิดเพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ.
พ ๒๕๕๘
110,000 บาท
สํ า รวจและเก็ บ ตั ว อยางสนคาริ เ บี ย สนสองใบ สนสามใบ สนโอคาร9 ป า และสนเทคู นู ม านี่
จากสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม นํามาเตรียมตัวอยางและสกัด โดยใชสวนใบ นํามาสกัด
ดวยการกลั่นดวยน้ํา (Water
Water Distillation) จากนั้นนําสารที่สกัดไดมาผานขบวนการขจั
ไดมาผานขบวนกา ดน้ํา (dehydration
anhydrous) เพื่อใหสารตัวอยางบริสุทธิ์ เมื่อนํามาวิเคราะห9องค9ประกอบทางเคมีของน้ํามันจากใบสน

การบําบัดน้ําเสียดวยถานกัมมันต.จากไมสน 5 ชนิด
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ.
พ ๒๕๕๘
110,000 บาท
เตรียมตัวอยางไมสนสองใบ สนสามใบ สนโอคาร9ปา สนคาริเบีย และสนแทคูนูมานี่ จากสถานี
วนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม โดยนํามาตัดเปPนทอนๆ เผาดวยเตาอิฐกอ จากนั้นนําถาน ใสใน
กระบะ เขาเผาในเตาเผาถานกัมมันต9 ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส สเปรย9นํ้า 1 ชั่วโมง แลวนําถาน
มาลางน้ําสะอาดและอบใหแหง ชั่งน้ําหนักและบันทึกขอมูล
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การศึกษาเศรษฐกิจการทําเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงถาน ปม.1 สูอาเซียน
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ.
พ ๒๕๕๘
110,000 บาท
สํารวจผูประกอบการที่ยังคงผลิตเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงถาน ปม.1
ปม 1 จําหนายอยู เก็บขอมูล
ภาคสนามจากผูประกอบการทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 5 ราย ไดแก โรงเตาทิพวัล จังหวัดพิษณุโลก โรงเตา
พนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด โรงเตาหนองเอี่ยน จังหวัดปราจีน โรงเตาเดนนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
โรงเตาทอง จังหวัดราชบุรี โดยไดขอมูลดานเศรษฐกิจ และไดขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูงถาน ปม.1 ของผูประกอบการแตละราย และไดเก็บตั
บตัวอยางเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง
ถาน ปม.1 ของผูประกอบการ

การผลิตถานไมสนประดิพัทธ.และการเพิ่มมูลคาเศษเหลือไมสนประดิพัทธ.โดยการทําถานอัดแทง
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ.
พ ๒๕๕๘
96,000 บาท
นํ าไมสนประดิพั ท ธ9มาทดลองเผาถานดวยเตาอิฐ กอขนาด 1 ลู ก บาศก9เ มตร คํ านวณหา
เปอร9เซ็นต9ผลผลิตถาน แลวนําถานมาทดสอบโดยการตมน้ําดวยเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงของกรมปาไม

การใชประโยชน.ไมไผดานพลังงานการผลิตน้ํามันชีวภาพและการสรางมูลคาเพิ่ม
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ.
พ ๒๕๕๘
110,000 บาท
การศึกษาการใชประโยชน9ไมไผดานการผลิตน้ํามันชีวภาพ ใชตัวอยางไมไผ 5 ชนิด คือ ไผกิมซุง
ไผรวก ไผตงศรีปราจีน ไผหมาจู และไผซางหมน โดยใชเครื่องปฏิกรณ9ไพโรไลซีสแบบเร็วชนิดตกอิสระ
ขนาดใชในหองปฏิบั ติก าร ไผที่ใ หปริม าณน้ํา มัน มากที่สุด คือ ไผกิม ซุ ง ใหปริม าณน้ํา มัน รอยละ
49.30 ของน้ําหนัก ชีวมวลเริ่มตน
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การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใชประโยชน.ไมดานพลังงานเชิงพาณิชย.และอุตสาหกรรม
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ.
พ ๒๕๕๘
301,100 บาท
สํ ารวจโรงงานผลิตเชื้ อ เพลิงอั ด เม็ ด เพื่อ หาแนวทางการสงเสริมใหมีก ารผลิตและการใชใน
เชิงอุตสาหกรรม เตรียมวัตถุดิบโดยการเผาไมชนิดตางๆ ใหเปPนสนถาน เรียกวา Torrified wood ดวย
เตา อิฐกอและเตาถังน้ํามัน บดทอนไมใหมีขนาดเล็กเปPนผง นําเขาเครื่องอัดเม็ดจะไดเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่
เรียกวา Torrified wood pellet ทดสอบคุณสมบัติทางฟ`สิกส9และหาคาความรอนเปรี
มรอนเปรียบเทียบกับผงไม
และขี้เลื่อยอัดเม็ด (wood pellet)
pellet

การเพิ่มคุณคาเศษเหลือหรือกิ่งขนาดเล็กของไมจากสวนปาโดยการทําเชื้อเพลิงอัดแทง
แท
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ.
พ ๒๕๕๘
201,100 บาท
เก็บตัวอยางไมสะแกนาที่ไดรับความอนุเคราะห9ตัวอยางจากกรมราชองครักษ9 ฟาร9มตัวอยาง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผา
ถานไมดวยเตาอิฐกอขนาด 1 ลูกบาศก9เมตร และเตาถังเดี่ยว อยางละ 2 เตา บันทึกน้ําหนักถานกอน
สนถาน ถานปน ขี้เถา และปริมาณน้ําสมควันไมที่ได เพื่อนํามาคํานวณหาเปอร9เซ็นต9ผลผลิตถาน

วิจัยการผลิตถานขาวเพื่อการใชประโยชน.ไมดานพลังงานเชิงพาณิชย.และอุตสาหกรรม
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ.
พ ๒๕๕๘
201,100 บาท
ทํ าการพั ฒนารู ป แบบและสรางเตาเผาถานขาวที
แบบและสรางเตาเผาถานขาว ่ ศูศู นย9 วิ จั ยพลั งงานจากไม จั งหวั ด สระบุ รี
โดยพัฒนาจากเตาอิวาเตะ ปรับรูปแบบเตาบางสวนและใชวัสดุกอสรางในบางสวนที่ตองทนความรอนได
สูง และปรับใหมีขนาดเหมาะสม เพื่อใหสามารถใชไดในระดับชุมชน จากนั้นทดสอบเผาถานขาวจากเตาที่
สรางขึ้นเอง
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ป<ญหา และอุปสรรค
1. ปbญหาดานบุคลากร ขาดแคลนเจาหนาที่ท่ีมีความรูดานวิศวกรรม การออกแบบเครื่องมือ
เครื่องกล เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ และขาราชการยังชวยปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนทํา
ใหไมสามารถปฏิบัติงานวิจัยไดอยางเต็มที่และเต็มความสามารถ
2. ปbญหาดานระบบบริหารและกฎระเบียบ ตามกฎระเบียบกรมปาไม การเผาถานและมีถานไวใน
ครอบครองที่มิใชเพื่อการคาตองแสดงที่มาของไมที่ใชทําถานตอเจาหนาที่ เพื่อปeองกันการลักลอบตัดไม
หรือนําไมมาจากปาอนุรักษ9 ดังนั้น การสงเสริมใหราษฎรใชเตาเผาถานประสิทธิภาพสูงของกรมปาไมจึง
เปPนเสมือนดาบสองคม ซึ่งตองพิจารณาใหถี่ถวนเปPนรายๆ ไปในการเขาไปสงเสริม
3. ปbญหาดานงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน
และการอนุรักษ9พลังงาน เนื่องจากปbจจุบันมีเพียงงบวิจัยเทานั้น
4. ปb ญหาดานองค9ความรูและการนํ าผลงานวิจัยไปใชใหเกิดเปPนรู ปธรรม คือ การขาดขอมู ลที่
แมนยําและทันสมัย ทําใหไมสามารถกําหนดนโยบายในระยะยาวและกําหนดยุทธศาสตร9การใชชีวมวลใน
แผนงานโครงการวิจัยไดอยางชัดเจน การนําผลงานวิจัยไปใชยังไมแพรหลาย เนื่องจากเตาประสิทธิภาพสูง
และเครื่องมืออั ดแทงเชื้ อเพลิงมีราคาสู ง ประชาชนไมนิยมและไมมีศั กยภาพในการซื้อแมวาเตาจะมี
ประสิทธิภาพ ปbญหาจึงอยูที่การทําใหมีราคาถูกลง รวมถึงการสงเสริมใหประชาชนรับทราบถึงความคุม
ทุนดังกลาว
งานพัฒนาเคมีผลิตผลปาไม กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
โครงการวิจัย ความผันแปรของน้ํามันหอมระเหยเทพทาโรจากสวนพันธุกรรม
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๖,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค.
๑. ศึกษาความผันแปรของน้ํามันหอมระเหยเทพทาโรจากสวนพันธุกรรม
๒. เพื่อศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพของไมเทพทาโรในสวนพันธุกรรมที่อายุประมาณ ๗ ป
๓. เพื่อ ศึก ษาองค9 ป ระกอบทางเคมีแ ละการใชประโยชน9น้ํามั นหอมระเหยเทพทาโรจากสวน
พันธุกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
- สํารวจเก็บตัวอยางจากสถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา จังหวัดสงขลาและทําการกลั่นน้ํามันหอม
ระเหยเทพทาโรจํานวน ๒๔ ตน ๗๒ ตัวอยาง
- วิเคราะห9หาองค9ประกอบทางเคมีของน้ํามันทั้ง ๔๘ ตัวอยาง ดวยเครื่อง GC-MS
- วิเคราะห9หาคาดัชนีหักเหของน้ํามันหอมระเหยใบเทพทาโรจํานวน ๒๔ ตัวอยาง
- ศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของน้ํามันใบเทพทาโรจํานวน ๒๐ ตัวอยาง
- ศึกษาดานการใชประโยชน9โดยพัฒนาเปPนผลิตภัณฑ9จากน้ํามันหอมระเหย
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ไมเทพทาโร ๘ ชนิด ไดแก สบูเหลวเทพทาโร สบูกอนเทพทาโร ยาหมองเทพทาโร โลชั่นกันยุงเทพทาโร
แชมพูเทพทาโร เจลลางหนาเทพทาโร โลชั่นสครับเทพทาโร น้ํามันนวดเทพทาโร
- ผลงาน “วิจัยศักยภาพเทพทาโร (จากไมหอมมงคลสูไมเศรษฐกิจ)” ไดรับรางวัลบริการภาครัฐ
แหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการทีเ่ ปPนเลิศ ระดับ ดีเดนจากสํานักงาน
กพร. เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รูปการกลั่นใบเทพทาโร ตัวอยางผลิตภัณฑ9จากเทพทาโร

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติประจําป พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการ คุณคาทางโภชนาการและสารพิษในหนอไม
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. 2558
50,000 บาท
วัตถุประสงค.
1. ศึกษาคุณคาทางโภชนาการในหนอไม 4 ชนิด
2. ศึกษาหาสารพิษในหนอไม 4 ชนิด
ผลการปฏิบัติงาน
- เก็บตัวอยางหนอไมไผตงศรีปราจีน จากจังหวัดปราจีนบุรี มาวิเคราะห9คุณคาทางโภชนาการ
และสารพิษ (สารไซยาไนด9และกรดออกซาลิก)
- นําหนอไมสดมาปอกเปลือกแลวหั่นเปPนชิ้นยาวหนาประมาณ 2 ซม.
- สุ มตัว อยางหนอไมที่หั่นแลวมาแบงเปPน 2 สวน สวนที่ 1 นําไปวิเ คราะห9หาสารไซยาไนด9
กรดออกซาลิก และวิเคราะห9คุณคาทางโภชนาการ และสวนที่ 2 นําไปตมกอนแลวจึงนําไปวิเคราะห9หา
สารไซยาไนด9 กรดออกซาลิก และวิเคราะห9คุณคาทางโภชนาการ
- ผลการวิเคราะห9หาสารไซยาไนด9 กรดออกซาลิก และวิเคราะห9คุณคาทางโภชนาการ ในหนอไมสด
และตมอยางละ 100 g พบวา หนอไมสดมีสารไซยาไนด9 4.101 mg กรดออกซาลิก 242.194 mg
พลังงาน 25.98 Kcal ไขมัน 0.30 g โปรตีน 2.15 g คาร9โบไฮเดรต 3.67 g และใยอาหาร 2.05 g
สําหรับหนอไมตม มีสารไซยาไนด9 0.583 mg กรดออกซาลิก 77. 440 พลังงาน 25.94 Kcal ไขมัน
0.26 g โปรตีน 2.10 g คาร9โบไฮเดรต 3.80 g และใยอาหาร 2.50 g
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รูปภาพแสดงการเตรียมตัวอยางหนอไม

ป<ญหาและอุปสรรค
- ปbญหาภัยแลงทําใหหนอไมไมมี เปPนอุปสรรคสําหรับโครงการวิจัยนี้มากเพราะตัวอยางหนอไม
สายพันธุ9ตองการที่จะนํามาใชในการทดลองหายาก
โครงการ ศึกษาองค.ประกอบทางเคมีและการใชประโยชน.จากสวนตางๆ ของการบูร
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. 2558
96, 000 บาท
วัตถุประสงค.
1. ศึกษาองค9ประกอบทางเคมีจากสวนตางๆ ของการบูร
2. ศึกษาการใชประโยชน9จากสวนตาง ๆ ของการบูร
ผลการปฏิบัติงาน
- เก็บตัวอยางใบการบูร จากแปลงปลูกสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย
มากลั่นน้ํามันหอมระเหยดวยวิธีกลั่นดวยน้ํา
- นําน้ํามันหอมระเหยที่ไดไปวิเคราะห9หาองค9ประกอบทางเคมีดวยเครื่อง Gas Chromatography/
Mass spectrometer (GC/MS) และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพดวยเครื่อง Density meter DMA 38
- ผลการศึ ก ษา พบวาน้ํา มั น หอมระเหยจากใบการบู ร มีอ งค9 ป ระกอบทางเคมีห ลั ก ที่ สํ า คั ญ
แตกตางกันสามารถแบงได 4 กลุม ดังนี้ Linalool camphor safrole และ Nerolidol
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โครงการคุณสมบัติทางเคมีของไผ
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. 2558 ที่ไดรับ
50,000 บาท
วัตถุประสงค.
๑. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของไผ และเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมี
๒. เพื่อเปPนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวิจัยตอยอดดานการใชประโยชน9ของไมไผ
ผลการปฏิบัติงาน
- ตัวอยางไผตงเขียว เก็ บจากอํ าเภอประจันตะคาม จังหวัดปราจีนบุรี การเตรียมตั วอยาง
จะแบงเปPนสวน โคน กลาง และปลาย นํามาสับ บด และรอน เพื่อคัดขนาด วิเคราะห9หาองค9ประกอบ
พื้นฐานทางเคมีตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI
- ผลการวิเคราะห9
องค9ประกอบพื้นฐานทางเคมี
ปริมาณขี้เถา
การละลายในน้ําเย็น
การละลายในน้ํารอน
การละลายใน 1% โซเดียมไฮดร็อกไซด9
การละลายในแอลกอฮอลล9 – เบนซีน (1:2)
ปริมาณลิกนิน
ปริมาณโฮโลเซลลูโลส
ปริมาณเซลลูโลส
ปริมาณเพนโตซาน

โคน
0.82
14.63
16.74
31.61
10.80
23.52
74.75
51.58
16.49

ปริมาณ(%)
กลาง
0.82
9.51
11.66
26.09
7.16
24.43
73.78
55.67
17.19

ปลาย
1.19
9.38
10.80
25.52
6.42
25.16
81.46
54.81
18.51
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โครงการวิจัยการวิจัยประสิทธิภาพของน้ํามันยูคาลิปตัสเพื่อการปAองกันรักษาเนื้อไม
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. 2558
11๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค.
๑. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ํามันยูคาลิปตัส และศึกษาถึงประสิทธิภาพของน้ํามันยูคาลิปตัส
เพื่อการปeองกันรักษาเนื้อไมเพื่อเพิ่มมูลคาของไมจากสวนปา
ผลการปฏิบัติงาน
- ทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันยูคาลิปตัสในการปeองกันการทําลายไมยางพาราของปลวกใตดิน
โดยวิธีการแช
- สถานที่ทดสอบ หองปฏิบัติการเคมี ชั้น 4 และกลุมงานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม
- วิธีทดสอบ ใชวิธีการทดสอบแบบบังคับ (No choice test) โดยนําชิ้นไมยางพาราที่ผานการแชเปPน
ระยะเวลาตางกัน ดังนี้ 24, 72 และ 168 ชั่วโมง ทดสอบ 6 ซ้ํา และชิ้นไมยางพาราทรีทเมนต9ควบคุม
(control) คัดแยกปลวกชนิด Coptotermes gestroi Wasmann จํานวน 400 ตัว ใสลงไปในกลองพลาสติกที่เตรียมไว
เปPนเวลา 2 เดือน
- สรุปผลประสิทธิภาพของน้ํามันยูคาลิปตัส 3 สายพันธุ9 น้ํามัน E. europhylla แชเปPนเวลา 24 ชั่วโมง
ไมทดสอบเสียหายมากที่สุดเฉลี่ย 3% แชไมเปPนเวลา 72 ชั่วโมง และ 168 ชั่วโม ไมไมถูกทําลาย น้ํามัน
E. camaldulensis และ E. citriodora จะพบวา ไมยางพาราไมถูกทําลาย ไมยางพาราทรีทเมนต9ควบคุมถูก
ปลวกใตดินทําลายเฉลี่ย 42.54%

แชน้ํามัน E. europhylla

แชน้ํามัน E. camaldulensis

แชน้ํามัน E. citriodora
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งานคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสรางไม กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ.
พ 2558
ผลการปฏิบัติงาน

๗๓๙,๙๐๐ บาท

กิจกรรม/งานบริ
งานบริการ/งานที
าร
่ไดรับมอบหมาย
1. บริการตรวจพิสูจน9และออกหนังสือรับรองชนิดและคุณภาพไม
2. บริการตรวจไมหมอนรถไฟ ไมศุลกากร ฯลฯ
3. พิจารณาคดีปาไมเบื้องตนและเสนอรายชื่อผูเชี่ยวชาญฯ
4. เจาหนาที่ในสังกัดงานคุณสมบัติฯ

หนวย
247/247 (ราย/ชิ้น)
12/11,449 (ราย/ชิ้น)
54 คดี
27 คดี

การฝCกอบรมการตรวจพิ
การตรวจพิสูจน.เนื้อไม รุนที่ ๖5

การตรวจพิสูจน.ไม

ไมหมอนรถไฟ
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การใหบริการออกหนังสือรับรองตรวจพิสูจน.ชนิดและคุณภาพไม
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ป<ญหาและอุปสรรค
- ตองเก็บตัวอยางไม แปรรูปไมจํานวนตามมาตรฐานการวิจัยของประเทศอังกฤษซึ่งใช
ระยะเวลายาวนานในการจัดทําฐานขอมูลการตรวจพิสูจน9ไม
โครงการศึกษาสารธรรมชาติและการออกฤทธิ์ปAองกันมอดทําลายไมไผ
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. 2558
110,000 บาท
วัตถุประสงค.
๑. ศึกษาศักยภาพของสารสกัดธรรมชาติหรือสารธรรมชาติจากผลิตผลปาไม ในการ
ปeองกันมอดทําลายไมไผ
๒. ศึกษาความเปPนไปไดในการผลิตสารสกัดธรรมชาติหรือสารธรรมชาติจากผลิตผลปา
ไมเพื่อใชในการปeองกันมอดทําลายไมไผเชิงพาณิชย9
ผลการดําเนินงาน
- สกัดสารจากตัวอยางพืชดวยน้ํา ไดแก มะกล่ํา สะเดา ชํามะเลียง
- อาบน้ํายาไมไผดวยสารสกัดจากพืชตัวอยาง โดยวิธีการแชเปPนเวลา 3 วัน และการอัดดวยความ
ดัน 25 psi เปPนเวลา 30 นาที
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- ผึ่งไมไผทดลองใหแหงในที่รมเปPนเวลา 20 วัน นําไปทดสอบการเขาทําลายของมอดทําลายไม
ไผในหองปฏิบัติการ
- ตรวจผลการทดสอบการเขาทํ าลายของมอดทําลายไมไผในหองปฏิบัติการ ระยะ 3 เดือ น
พบวา ไมไผที่อาบน้ํายาสารธรรมชาติชนิดตางๆ ยังไมมีการเขาทําลายของมอดแตไมไผที่ไมไดอาบน้ํายา
สารธรรมชาติ (ชุด control) มีการเขาทําลายของมอดเล็กนอย

ไมไผที่อาบน้ํายาสารธรรมชาติ

ไมไผที่ไมไดอาบน้ํายาสารธรรมชาติ

งานพัฒนาของปา กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
โครงการวิจัย การกักเก็บคาร.บอนของไผเศรษฐกิจบางชนิด
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๖๗,๘๐๐ บาท
วัตถุประสงค.
๑. เพื่อหาปริมาณคาร9บอนสะสม (carbon stocks) ในมวลชีวภาพเหนือดิน (above ground
biomass) และมวลชีวภาพใตดิน (below ground biomass) รวมถึงการกักเก็บคาร9บอน (carbon
sequestration) ของไผเศรษฐกิจบางชนิด
๒. เพื่อประเมินผลผลิตคาร9บอนสุทธิ (Net Ecosystem Production, NEP) ของไผเศรษฐกิจบางชนิด
๓. เพื่อประเมินศักยภาพในการเปPนแหลงกักเก็บคาร9บอน (carbon sinks) ของไผเศรษฐกิจบางชนิด
ผลการปฏิบัติงาน
วางแปลงตัวอยางขนาด ๔๐ x4๔๐ เมตร ที่สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ อําเภอบอพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน ๘ แปลง (ไผบงหวาน ๔ แปลง และไผมันหมู ๔ แปลง)
เก็บขอมูลการเติบโตทางความสูงและความโต เพื่อประมาณคามวลชีวภาพเหนือดิน
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เก็บตัวอยางดินที่ ๕ ระดับความลึก (๐-๕, ๕-๑๐, ๑๐-๒๐, ๒๐-๓๐ และ ๓๐-๕๐
เซนติเมตร) จํานวน ๘ แปลงๆ ละ ๕ จุด เพื่อนําไปวิเคราะห9หาปริมาณคาร9บอนในดิน
จัดทํากระบะตาขายรองรับซากพืชและถุงตาขายศึกษาการยอยสลายของซากพืช
เก็บตัวอยางซากพืชในกระบะตาขายและในถุงตาขาย ประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน
๒๕๕๘ เพื่อนําไปหาอัตราการรวงหลนของซากพืช และอัตราการยอยสลายของซากพืชใน แตละเดือน
วิเคราะห9หาปริมาณคาร9บอน
สรางสมการเพื่อหามวลชีวภาพเหนือดินในสวนตางๆ ของไผทั้ง ๒ ชนิด
วิเคราะห9ขอมูลการปลดปลอยกŒาซคาร9บอนไดออกไซด9จากดิน (soil respiration) บริเวณแปลง
ไผในชวงฤดูรอนและฤดูฝน

วัดการเติบโตของไผเศรษฐกิจ วัดการหายใจจากดิน เก็บตัวอยางซากพืชจากกระบะตาขาย และถุงตาขาย

โครงการการวิจัยและพัฒนาการใชประโยชน.ครั่ง
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. 2558
110,000 บาท
วัตถุประสงค.
ศึกษาและพัฒนาการใชประโยชน9ครั่ง ผลิตภัณฑ9จากครั่งและของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมครั่ง
ใหมีประสิทธิภาพและมีมูลคาเพิ่ม
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ผลการดําเนินงาน
- สํารวจหาครั่งพันธุ9 ที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบครั่งพันธุ9ที่ปลอยบนตนลิ้นจี่ซึ่งใหผลผลิต
ดีและเกษตรกรนิยมปลอยในพื้นที่
- สัมภาษณ9เกษตรกรผูเลี้ยงครั่งที่อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อสอบถามหาแหลงเลี้ยง
ครั่ง ที่ยังมีการเพาะเลี้ยงครั่งในพื้นที่อื่นๆ
- ดูงานการผลิตครั่งเม็ดและสีจากครั่ง บริษัท ครีเอเชียมิลล9 จํากัด ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
- ทดลองทําครั่งเม็ดและสีจากครั่งที่ไดทําการเก็บตัวอยางครั่งพันธุ9จาก อําเภอภูกระดึง จังหวัด
เลย โดยบดครั่งดิบใหมีขนาดเล็ก คัดสิ่งเจือปนออกเติมน้ําในครั่งที่บด คนใหสีละลายออกลางจนน้ําใส
นําไปกรองแยกสวนที่เปPนน้ําออกจะไดครั่งเม็ด นําน้ําที่กรองไดจากการลางครั่งไประเหยจนแหงจะไดสี
จากครั่ง

โครงการการใชสารสกัดธรรมชาติในการปAองกันแมลงทําลายไมสนประดิพัทธ.
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. 2558
๙๖,000 บาท
วัตถุประสงค.
1. ศึกษาศักยภาพของสารสกัดธรรมชาติหรือสารจากธรรมชาติจากผลิตผลของปาในการปeองกัน
มอดทําลายไมสนประดิพัทธ9
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการปeองกันรักษาไมสนประดิพัทธ9หลังการตัดฟbนเพื่อยืดอายุ
ความทนทานโดยวิธีการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอผูใชและเปPนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินงาน
- สํารวจและคัดเลือกไมสนประดิพัทธ9 จาก 4 แหลงที่มา ดังนี้ 1) แหลงปลูกประเทศไทย
2) แหลงปลูก Bali Indonesia 3) แหลงปลูก Wetar Indonesia และ 4) แหลงปลูก Kenya เก็บขอมูล
ขนาดเสนผาศูนย9กลางของตน
- เก็บตัวอยางไมสนประดิพัทธ9ท่ไี ดจากการคัดเลือกสําหรับใชในการทดลองเก็บขอมูลตางๆ
เชน ความสูงน้ําหนักลําตน น้ําหนักกิ่งกาน น้ําหนักใบ ความหนาเปลือกเปPนตน
- แปรรูปไมสนประดิพัทธ9ใหไดขนาด 2.5x5x10 เซนติเมตร เพื่อนํามาทดสอบความทนทาน
ตอการ เขาทําลายของมอดทําลายไม
- สกัดสารจากตัวอยางพืชดวยน้ํา ไดแก เลี่ยน สาบหมา มะกล่ํา สะเดา ชํามะเลียง
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- อาบน้ํายาไมดวยสารสกัดจากพืชตัวอยาง โดยวิธีการแชเปPนเวลา 3 วัน และการอัดดวย
ความดัน 25 psi เปPนเวลา 30 นาทีผ่งึ ไมทดลองใหแหงในที่รมเปPนเวลาประมาณ 30 วัน

กิจกรรมอํานวยการของศูนย.วิจัยผลิตผลปาไม และ ศูนย.วิจัยพลังงานจากไม
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ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงครั่ง

ศึกษาวิจัยไผ และหวายกินหนอ

บํารุงรักษาสวน
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ดูแลกลวยไมปาของกลาง

กิจกรรมการบริการ สงเสริม และเผยแพร กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม

สาธิตการสรางอิฐกอและเตาอิวาเตะ พรอมทั้งใหคําแนะนํา

อบรมการทํ
การทําขนมโดยใชสีจากธรรมชาติ

อบรมทําเตาถาน
เตา ปม.๑

สาธิตการขยายพันธุ9ไผ

อบรมการทําผลิตภัณฑ9จากน้ํามันเทพทาโร
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การจัดทําแปลงศูนย.เรียนรูสมุนไพร

โครงการศึกษาหาผลผลิตตอไรของพืชสมุนไพร
โครงการศึกษาหาผลผลิตตอไรของพืชสมุนไพร ศูนย9วิจัยผลิตผลปาไมฯ กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
ไดดําเนินการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน ๙ ชนิด ดังนี้
๑) ขมิ้นชัน
๒) ไพลเหลือง
๓) วานชักมดลูก
๔) มาเหลือง
๕) เอ็นเหลือง
๖) เพชรมา
๗) กระชายดํา
๘) ขมิ้นดํา
๙) ไพลดํา
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การสํารวจหากําลังผลิตของปา (ยางรัก)

กิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่น

กิจกรรมวันสงเสริมเด็กไทยพัฒนาปาไม ครั้งที่ ๒๒

ปลูกตนไมเพิ่มเพื่อความหลากหลาย
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กลุมงานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม
งานวิจัยแมลงปาไม
โครงการพัฒนาเทคนิคการยืดอายุการใชงานไมไผ
ภายใตแผนงานวิจัยและพัฒนาการใชประโยชน%ไมไผเพื่อพาณิชย%
หัวหนาโครงการ นางมยุรี จิตตแกว นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
ผลการทดลอง อยู ในระหวางการทดสอบการเขาทํ า ลายของมอดทํ า ลายไมในหองปฏิ บั ติ ก าร
บางสวนอยูในระหวางการตรวจและวิเคราะหผล
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โครงการการศึกษาชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงแมลงแคง
หัวหนาโครงการ นางสาวกฤษณา ชายกวด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป.งบประมาณ ๒๕๕๘ (พรอมรูปภาพ)
สํารวจและเก็บแมลงแคงจากธรรมชาติ ๒ ชนิด คือ แมลงแคงครอ (T. papillosa) และแมลงแคง
จิก (P. lunatus) โดยนํามาเลี้ยงในกรงเลี้ยงแมลง และใหกินใบตนตะครอ (Schleichera oleosa) เป5น
อาหาร (ภาพที่ ๑) พบวาแมลงแคงทั้ง ๒ ชนิด มีการเจริญเติบโตจากระยะตัวออนและลอกคราบเขาสู
ระยะตัวเต็ มวัย แตยังไมพบพฤติกรรมการผสมพันธุ ซึ่งตองทําการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของ
แมลงแคงอีกในฤดูกาลตอไป สําหรับการจําแนกเพศของแมลงแคงทั้ง ๒ ชนิด นั้น สามารถสังเกตได
จากบริเวณสวนปลายทอง แมลงแคงเพศเมียจะมีปลายทองแหลมและมีรอยหยักเป5นแฉกเห็นชัด สวน
เพศผูปลายทองจะโคงมน และมีรอยหยักไมชัดเจน และเพศเมียจะมีขนาดใหญกวาเพศผู (ภาพที่ ๒)

ภาพแสดงการนําแมลงแคงที่ไดจากธรรมชาติมาเลี้ยงในกรงเลี้ยงแมลงที่โรงเรือนปฏิบัติการ

การจําแนกเพศของ (ก) แมลงแคงจิก (P. lunatus) (ข) แมลงแคงแมลงแคงครอ (T. papillosa)
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โครงการการพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิต
หัวหนาโครงการ นางสาวกฤษณา ชายกวด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป.งบประมาณ ๒๕๕๘ (พรอมรูปภาพ))
กิจกรรมที่ ๑ การคัดเลือกครั่งพันธุดีเพื่อเพิ่มผลผลิต
สํารวจและการเก็บตัวอยางครั่งพันธุ เพื่อเก็บตัวอยางแมลงครั่งและศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของแมลงครั่ง รวมทั้งเก็บตัวอยางแมลงศัตรูครั่ง และเก็บตัวอยางครั่งพันธุดีเพื่อใชในการ
ทดลองเพาะเลี้ยงครั่งในฤดู
งในฤดูกาลเพาะเลี้ยงครั่งตอไป
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาวะโลกรอน ไดทําการเตรียม
พันธุไมเลี้ยงครั่ง และทําระบบน้ําใหแกพันธุไมเลี้ยงครั่งที่สถานีวิจัยผลิตผลป@าไม จังหวัดสุโขทัยเพื่อใหมี
ความเหมาะสมตอการทดลองเพาะเลี้ยงครั่ง

แปลงทดลองปลูกถั่วมะแฮะพืชอาหารครั่ง ที่สถานีวิจัยผลิตผลป@าไมจังหวัดสุโขทัย
โครงการวิจัย ประสิทธิภาพความทนทานของไมสนประดิพัทธ%ตอการเขาทําลาย
ของปลวกใตดินและแนวทางการพัฒนาการยืดอายุการใชงาน
ชื่อหัวหนาโครงการ นางสาวกฤษณา ชายกวด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจํ
ป าป.งบประมาณ ๒๕๕๘ (พรอมรูปภาพ))
๑. คัดเลือกพันธุสนประดิพัทธสําหรับใชในการศึกษาความทนทานตอการเขาทําลายของปลวก
ใตดิน โดยใชไมสนประดิพัท ธ ๔ สายตน อายุ ๖ ปK จากแปลงทดลองของกลุมงานวนวัฒนวิจัย
สํานักวิจัจยั และพัฒนาการป@าไม กรมป@าไม
๒. แปรรูปไมสนประดิพัทธ อายุ ๖ ปK จํานวน ๔ สายตน คือ สายตนที่มีแหลงปลูกในประเทศ
ไทย สายตนที่มีแหลงปลูกใน Bali Indonesia สายตนที่มีแหลงปลูกใน Wetar Indonesia และสายตนที่มี
แหลงปลูกใน Kenya โดยแตละสายตนแปรรูปไมใหไดขนาด ๕x๑๐x๒.๕ ซม. และ ๕x๕๐x๒.๕ ซม.
๓. ทดสอบความทนทานของไมสนประดิพัทธตอการทําลายของปลวกใตดิน ในภาคสนาม ๔
พืก.้นที่ คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดราชบุรี จังหวัดสกลนคร
ข. และจังหวัดสุราษฎรธานี
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๔. ผลการทดสอบความทนทานของไมสนประดิพั ทธตอการทํ าลายของปลวกใตดิน โดยวิธี
เลือกอิสระ (choice test) ในจังหวัดราชบุรี พิษณุโลก และสกลนคร ที่ระยะเวลา ๓ เดือน พบปลวกเขา
ทําลายไมที่สัมผัสดินมากกวาไมที่ไมสัมผัสดิน สําหรับการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไม
สนประดิพั ท ธที่ระยะเวลา ๓ เดือ น ในพื้นที่จังหวัด ราชบุ รี และสกลนคร ผลปรากฏวา มีป ลวกเขา
ทําลายนอย ยังสามารถทนทานตอการทําลายของปลวกได
โครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหนอนรถดวน
หัวหนาโครงการ นางสาวกฤษณา ชายกวด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป.งบประมาณ ๒๕๕๘ (พรอมรูปภาพ)
๑. คัดเลือกและเตรียมแปลงไผสําหรับการทดลองเพาะเลี้ยงหนอนรถดวน ที่สถานีวนวัฒนวิจัย
หินลับ จังหวัดกาญจนบุรี โดยคัดเลือกไผ ๔ ชนิด คือ ไผซางหมน ไผหมาจู ไผบงใหญ และไผกิมซุง
๒. สํารวจและเก็บดักแดหนอนรถดวนในทองที่ อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม มาเลี้ยง
ในหองปฏิบัติการเพื่อรอใหดักแดฟ\กออกมาเป5นตัวเต็มวัย และจะนําไปใชเป5นพอแมพันธุสําหรับการ
ทดลองปลอยในแปลงไผ
๓. ศึกษาวิธีแยกเพศผูและเพศเมียกอนที่ดักแดจะฟ\กออกมาเป5นตัวเต็มวัย โดยสังเกตจากขนาด
ดักแดและปลายของปลองทองปลองสุดทาย พบวา ดักแดของเพศเมียจะมีขนาดใหญกวาเพศผู สวน
ปลายของปลองทายปลองสุดทายของดักแดเพศเมียจะมีอวัยวะลักษณะคลายกระเปาะนูน ๑ อัน สวน
เพศผูจะมี ๒ อันติดกัน
โครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแมลงทับ
หัวหนาโครงการ นายมานะ ศรีวิชัย นักวิชาการป@าไมชํานาญการ
การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป.งบประมาณ ๒๕๕๘ (พรอมรูปภาพ)
๑. เก็บแมลงทับครั้งที่ ๑ บริเวณป@าเต็งรังบริเวณถ้ําเสรีไทย เก็บแมลงทับไดทั้งหมด ๑๑๖ ตัว
แบงเป5นแมลงทับเพศผู ๓๒ ตัว และเพศเมีย ๔๘ ตัว ครั้งที่ ๒ เก็บแมลงทับไดทั้งหมด ๖๓ ตัว แบงเป5น
แมลงทับเพศผู ๓๐ ตัว และเพศเมีย ๓๓ ตัว
๒. ทดลองปลอยแมลงทับในกรงที่ปลูกไผเพ็กไวในบอซีเมนต (กรงเล็ก) และทดลองปลอย
แมลงทับในกรงที่ปลูกไผเพ็กไวขนาดพื้นที่ ๓x๓ เมตร (กรงใหญ)
๓. นําแมลงทับที่เหลือมาไวในหองปฏิบัติการเพื่อใหรอใหวางไข และฟ\กออกเป5นตัวหนอน ได
ไขทั้งหมด ๘ ฟอง ฟ\กเป5นตัวหนอน ๒ ตัว และนําทดลองไปปลอยเลี้ยงในกระถางที่ปลูกไผเพ็กไวที่
งานวิจัยแมลงป@าไม สํานักวิจัยและพัฒนาการป@าไม
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๒. งานวิจัยโรควิทยาปาไม
โครงการ อิทธิพลของเชื้อราทําลายไมตอความทนทานตามธรรมชาติของไมสนประดิพัทธ%
Influence of Wood Decay Fungi on Natural Durability of
Casuarina junghuhniana Mig
หัวหนาโครงการ นางสาวอินทิรา พันธาสุ นักวิทยาศาตรปฏิบัติการ
ผลการปฏิบัติงาน
๑. สํารวจแปลงและเก็บตัวอยางไมสนประดิพัทธในแปลง
๒. แปรรูปไมสนประดิพัทธ เพื่อใชสําหรับการทดลอง
๓. ศึกษาการเสียสีของไมสนประดิพัทธตอเชื้อราผิวไมและเชื้อราเสียสี โดยนําไมสนประดิพัทธ
ขนาด ๒.๕x๕x๐.๕ เซนติเมตร จํานวน ๔ สายพันธุ ทดสอบกับเชื้อรา เชื้อราผิวไม และเชื้อราเสียสี
เพาะเลี้ยงเชื้อรา ๓ ชนิด ไดแก เชื้อรา Botryodiplodia theobromae เชื้อรา Cladosporium sp. และ เชื้อ
รา Aspergillus sp. บนอาหารเทียม รอยละ ๒ Malt Extract Agar จนกระทั่งเสนใยของเชื้อราเจริญเต็ม
จานเพาะเลี้ยง จากนั้นทํา Mycelium Suspension เพื่อใชเป5น Stock Inoculum ในการปลูกเชื้อบนชิ้นไม
สนประดิพั ทธ บมที่อุณหภู มิหอง ที่ระยะเวลา ๗ วั น ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน ผลการทดลองอยูใน
ระหวางการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

สํารวจ เก็บตัวอยาง และแปรรูปไมสนประดิพัทธ สําหรับใชในการทดลอง
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การทดสอบการเสียสีของไมสนประดิพัทธตอเชื้อราผิวไมและเชื้อราเสียสี
๓. งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย%ปาไม
โครงการศึกษาการเกิดดอกเห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญและเห็ดตับเตาในสวนปา โดยใชเสนใย
และสปอร%
หัวหนาโครงการ นางสาวนัยนา ทองเจียม นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
การใสเชื้อเห็ดลงในแปลงทดลองที่ไมเคยพบเห็ดเอคโตไมคอร%ไรซาชนิดกินไดขึ้นมากอนในอําเภอ
กบินทร%บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๑. นําเชื้อเห็ดตับเตา เห็ดขมิ้นใหญที่เลี้ยงในหลอดทดสอบใสลงบริเวณโคนตนไมกระถินเทพา
อายุ ๒ ปK รอดูผล

ขุดหลุมและใสเชื้อเห็ดลง
ชายพุมไมกระถินเทพา

แปลงกระถินเทพา
แปลง
๒. นําดอกเห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญ เห็ดตับเตา มาสั บและโรยบริเวณโคนตนไมยางนา และ
กระถินเทพาอายุ ๒ ปK รอดูการเกิดดอกเห็ด
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๓.๒ โครงการการเพิ่มมูลคาขี้เลื่อยไมสวนปาเปYนวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย%
หัวหนาโครงการ นายปhติ กาลธิยานันท นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
ผลการดําเนินงานวิจัยในป.งบประมาณ ๒๕๕๘
๑. ทดลองเพาะเลี้ ย งเห็ ด หลิ น จื อ ดวยวั ส ดุ เ หลื อ ใชจากไมสวนป@ า เศรษฐกิ จ ไดแก ขี้ เ ลื่ อ ย
ไมยู ค าลิ ป ตั ส ยู โ รฟh ล ลา ขี้ เ ลื่อ ยไมยู ค าลิ ป ตั ส คามาลดู เ ลนซิ ส ขี้เ ลื่ อ ยไมสั ก ขี้เ ลื่ อ ยไมกระถินเทพา
ขี้เลื่อยไมผสม และขี้เลื่อยไมยางพารา โดยใชจํานวนกอนเห็ด ๒๐ กอนตอขี้เลื่อย ๑ ชนิด น้ําหนัก กอน
ละ ๘๐๐ กรั ม โดยเปรี ย บเที ย บผลผลิ ต ของเห็ ด แครงที่ ไ ดกั บ ผลผลิ ต เห็ ด แครงที่ เ พาะไดจาก
ขี้เลื่อยไมยางพารา
๒. จดบันทึกและเก็บขอมูลผลผลิตของเห็ดแครง ในวัสดุเพาะที่ไดจากขี้เลื่อยไมสวนป@าชนิด
ตางๆ เป5นเวลา ๓ เดือน
ผลการทดลอง
ศึกษาการเพิ่มมูลคาขี้เลื่อยไมสวนป@าเป5นวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชยในการเพาะเห็ดหลินจือ พบวา
ชนิดขีเ้ ลื่อย
ยางพารา
ผสม
สัก
ยูคาลิปตัส ยูโรฟhลลา
กระถินเทพา
ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส

น้ําหนักดอกแหงเฉลี่ยตอกอนเชือ้ เห็ด ๑ ถุง (กรัม)
๘.๐๐
๗.๔๓
๕.๒๗
๕.๑๘
๕.๑๔
๕.๑๓

ดอกเห็ดหลินจือในวัสดุเพาะจากขี้เลื่อยไมชนิดตางๆ
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โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาการเขาทําลาย
ของปลวกใตดิน
หัวหนาโครงการ นายขวั
ยขวัญชัย เจริญกรุง นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
ผลการดําเนินงาน
การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาการเขาทําลายของปลวกใตดิน
การดํ า เนิ น งานอยู
อยู ระหวางการเก็ บรวบรวมขอมู ลและสรุ ป ผลจากแบบประเมิ น ความเสี ย หายทาง
เศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. สํ ารวจความเสียหายของอาคารบานเรือ นที่พ บรองรอยการเขาทํ าลายของปลวกในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
๒. เก็บรวบรวมตัวอยางปลวกที่พบเพื่อจําแนกชนิดภายในหองปฏิบัติการ
๓. จัดทําแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเขาทําลายของ
ปลวกใตดิน
๔. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การเขาทําลายของปลวกใตดิน
ผลผลิต และ ผลลัพธ%
ทราบขอมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเขาทําลายของปลวกใตดินตอ เพื่อนําไปสู
การจัดทําแนวทางในการพัฒนาปlองกันกําจัดปลวกใตดินที่เหมาะสม

ลักษณะของทางเดินปลวกที่สํารวจพบ

ปลวกที่พบและการจัดจําแนกชนิดของปลวกในหองปฏิบัติการ
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งานบริการวิชาการ
งานวิจัยโรควิทยาปาไม กลุมงานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม กิจกรรมประจําป.งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.กิจกรรมเขาดูแล ป^องกันกําจัดโรคและแมลงที่เขาทําลายตนไม ณ วังสระปทุม
งานวิจัยโรควิทยาป@าไม กลุมงานแมลงและจุลชีววิทยาป@าไม โดยการนําของ นางยศนันท พรหมโชติกุล
ผูอํานวยการกลุมงานแมลงและจุลชีววิทยาป@าไม และเจาหนาที่งานวิจัยโรควิทยาป@าไม เขาดูแล ปlองกันกําจัดโรคและ
แมลงที่เขาทําลายตนชมพู กัลปพฤกษ และหางนกยูง โดยวิธีการฉีดสารเคมีกําจัดแมลงและธาตุอาหารเขาสูลําตน
พรอมทั้งใหคําแนะนําในการดูแลตนไมเบื้องตน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ

๒. กิจกรรมอบรมใหความรู เรื่อง “การเพาะเห็ดฟางในตะกราเพื่อสรางรายได”
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ นางยศนันท พรหมโชติกุล ผูอํานวยการกลุมงานแมลงและจุลชีววิทยา
ป@าไม มอบหมายให นางสาวอินทิรา พันธาสุ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ และเจาหนาที่งานวิจัยโรควิทยาป@า
ไม อบรมใหความรู เรื่อง “การเพาะเห็ดฟางในตะกราเพื่อสรางรายได” โดยมีสนใจผูเขารวมอบรม จํานวน ๓๐
ราย ในงานประชุมการป@าไม ครั้งที่ ๑ ภายใตหัวขอการจัดการ “ป@าไมไทย…ใครกําหนด” ณ คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
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งานพัฒนาป^องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชปาไม
กิจกรรมประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. กิจกรรมการควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูในสวนปายูคาลิปตัส ณ บริษัท ยูคาลิปตัส
เทคโนโลยี จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการป@ า ไม ที่ ทส ๑๖๐๗.๗๔/๑๐ ลงวั น ที่ ๒๔ กุ ม ภาพั น ธ
๒๕๕๘ อนุมัติใหขาพเจาและคณะ เดินทางไปราชการ ทองที่จังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๘ เพื่อปฏิบัติงานตามนัยหนังสือ บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด ที่ EuTech ๐๗/๒๕๕๘ ลง
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วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะหควบคุมการระบาดของหนอนศัตรูในสวนป@ายูคา
ลิปตัส นั้น ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. สํารวจการเขาทําลายของแมลงศัตรูตนยูคาลิปตัส ในพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส สวนป@า
กิตติจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทําการสํารวจในพื้นที่ท่ีมีการระบาดประมาณกวา ๓๐๐ ไร ผลการสํารวจ
เบื้องตนพบมีแมลงระบาด ๒ ชนิด ไดแก หนอนคืบ และ หนอนปลอก
๒. คณะทํ า งานไดสาธิ ต การใชเครื่ อ งพนหมอกควั น แกผู ประกอบการ เพื่ อ ให
ผูประกอบการสามารถนําเครื่องพนหมอกควันไปใชควบคุมแมลงศัตรูในแปลงที่มีการระบาด แมลงที่พบ
คือ หนอนคืบกินใบยูคาลิปตัส และหนอนปลอก กอใหเกิดความเสียหายทําใหตนยูคาลิปตัสแหงตาย
๓. คณะทํางานและเจาหนาที่บริษัทฯ ไดวิเคราะหและมีขอสรุปรวมกันวา การพนสาร
ควบคุมหนอนศัตรูยูคาฯ ดวยเครื่องพนหมอกควันนาจะเป5นวิธีการที่เหมาะสมในการควบคุมการระบาด
อยางรวดเร็ว แตตองดําเนินการฉีดพนอยางตอเนื่อง จนกวาแมลงศัตรูจะลดจํานวนลงจนถึงระดับที่ไม
กอใหเกิดความเสียหายไดอีก โดยในเบื้องตนไดแนะนําใหใชสารจุลินทรีย BT: Bacillus thuringiensis
สําหรับฉีดพนแมลงในระยะไขและตัวหนอน และสารเคมี Decis (Delta-cypermethrin) สําหรับฉีดพน
แมลงในระยะตัวเต็มวัย
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๒. กิจกรรมการศึกษาการตอบสนองของดวงมอดแป^งตอแสงไฟในชวงแสงที่ตางกัน
บริเวณอาคารที่ประทับ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สํานักวิจัยและพัฒนาการป@าไม โดยนายขวัญชัย เจริญกรุง นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษและ
คณะไดปฏิบัติงานรวมกับสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ ดําเนินการศึกษาการตอบสนอง
ของดวงมอดแปlงตอแสงไฟในชวงแสงที่แตกตางกัน บริเวณอาคารที่ประทับ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลการศึกษา
จากการศึกษากับดักแสงไฟในชวงความยาวคลื่นแสงที่ตางกัน จํานวน ๕ จุด พบแมลงในแตละจุด
ตามชวงเวลาที่เก็บตัวอยางที่ตางกัน ตั้งแตเวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น.โดยพบแมลงจํานวนรวมทั้งสิ้น
๔,๖๐๔ ตัว ซึ่งสามารถจัดจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานได ๑๒ อันดับ ๒๗ วงศ และพบดวงมอดแปlง
จํานวนรวม ๑๑ ตัว คือในจุดที่๑(หลอดไฟ black light ๔๐w)และจุดที่ ๕ (หลอดไฟ black light ๓๖w)
สรุปและวิเคราะห%ผลการศึกษา
จากการศึกษาการตอบสนองของดวงมอดแปlงตอแสงไฟในชวงแสงที่แตกตางกัน พบวา ในชวง
ระยะเวลาดังกลาว พบปริมาณของดวงมอดแปlงนอยลงอยางเห็นไดชัดเจน เนื่องจากไดมีการควบคุม
การระบาดในการดําเนินการกอนหนาที่ผานมา รวมทั้งไดมีการประสานใหมีการปhดไฟสปอรตไลทบริเวณ
พระตําหนักเพื่อไมใหลอแมลงเขามายังพระตําหนัก
ในสวนของการศึ ก ษากั บ ดั ก แสงไฟ โดยใชกั บ ดั ก แสงไฟที่ ช วงความยาวคลื่ น แสง
ที่แตกตางกัน ๕ ชนิด ตั้งแตเวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๓.๐๐ น. พบวา กับดักแสงไฟที่ใชหลอดไฟสีเหลือง
ขนาด ๓๖ วั ต ต ชวงความยาวคลื่ น แสง ๕๘๐ นาโนเมตร พบปริ ม าณของแมลงที่ เ ขามาเลนไฟ
และติดอยูในกับดักนอยที่สุดเพียง ๑๑๐ ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับกับดักแสงไฟที่ใชหลอดไฟ Black light
ขนาด ๔๐ วั ต ต ชวงความยาวคลื่ น แสง ๓๗๐ นาโนเมตร ซึ่ ง พบมากที่ สุ ด จํ า นวน ๒,๙๓๐ ตั ว
รองลงมาคือกับดักแสงไฟใชหลอดไฟ Black light ขนาด ๓๖ วัตต ชวงความยาวคลื่นแสง ๓๐๐-๔๐๐ นาโนเมตร
จํานวน ๘๒๕ ตัว ในขณะที่กับดักแสงไฟที่ใชหลอดไฟฟลูอเรสเซ็นตธรรมดา ซึ่งเป5นหลอดไฟนีออนที่ใชกัน
อยูทั่วไป ชวงความยาวคลื่นแสง ๓๑๐-๓๘๐ นาโนเมตร พบแมลงจํานวน ๓๑๕ ตัว ซึ่งมากกวาแสงไฟสี
เหลืองถึง ๓ เทาตัว เพราะฉะนั้นสรุปไดวา แสงไฟสีเหลืองชวงความยาวคลื่นแสง ๕๘๐ นาโนเมตร
ดึงดู ดแมลงนอยที่สุ ด เมื่อ เทีย บกั บหลอดไฟชนิดอื่น และเมื่อแยกตามชวงเวลาที่ศึกษา ในชวงเวลา
๒๐.๐๐ น. จะเป5 นชวงเวลาที่แ มลงออกมาเลนไฟมากที่ สุ ด และจํ านวนแมลงจะลดนอยลงไปตาม
ชวงเวลา โดยชวงเวลา ๒๓.๐๐ น. พบจํานวนแมลงนอยที่สุด
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แมลงที่พบในการศึกษากับดักแสงไฟในชวงเวลาดังกลาว พบแมลงในอันดับ Coleoptera,
Hymenoptera อันดับ Hemiptera และอันดับ Homoptera มากที่สุดตามลําดับ สวนดวงมอดแปlงซึ่งพบ
การระบาดมากกอนหนานี้ ในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษาพบเพียง ๑๑ ตัว และพบมากในกับดักแสง
ไฟที่ใชหลอดไฟ Black Light ทั้งขนาด ๓๖ วัตต และ ๔๐ วัตต โดยพบมากในชวงเวลา ๒๓.๐๐ น.

การดําเนินการศึกษาการตอบสนองของดวงมอดแปlงตอแสงไฟในชวงแสงที่ตางกัน
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กลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม
งบประมาณที่ไดรับ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น
2,713,700 บาท
งานแปรรูปและผลิตภัณฑ*ไม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานแปรรูปและผลิตภัณฑ-ไม ไมไดเสนอโครงการวิจัย
เพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณ แตกิ จ กรรมของงานที่ ดํ า เนิ น การ คื อ ใหบริ ก ารแปรรู ป ไม
เพื่อการศึกษา ทดลอง วิจัย สําหรับหนวยงานตางๆ ที่มาขอรับบริการซอมแซมและจัดทําผลิตภัณฑขั้นพื้นฐาน เชน โต?ะ เกาอี้ เป@นตน พรอมกันนี้ งานแปรรูปและผลิตภัณฑ-ไม ไดนําไมลมจากวังสระปทุม
และวังสวนจิตรลดามาดําเนินการในการหารูปแบบการใชประโยชน- รวมทั้งจัดทําปAายและซอมแซมปAาย
ตนไมทรงปลูก ปAายผูบริหาร และการใหบริการ
การทําผลิตภัณฑ*ตางๆ
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จัดทําป,ายและซอมแซมป,ายตนไมทรงปลูก และจัดทําป,ายผูบริหาร
งานบริการ
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งานอุตสาหกรรมแผนไมประกอบ
งานมี ห นาที่ ห ลั ก รั บ ผิ ด ชอบในการศึ ก ษาวิ จั ย ภายใตกิ จ กรรมวิ จั ย และพั ฒ นา
การใชประโยชน-ไมและผลิตผลปBาไม จํานวน ๒ โครงการ คือ โครงการแผนไมอัดสารแรจากไผ และ
โครงการเอ็ม ดี เอฟ ไมไผที่เป@นมิตรกับผูบริโภค ภายใตกิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานปBาไม
จํานวน ๓ โครงการ คือ การแปรรูป และการเพิ่มมูลคาไมสนประดิพัทธ- การศึกษาความเหมาะสมของ
ไมสนประดิ พั ท ธ- ต อการผลิ ต แผนใยไมอั ด ความหนาแนนสู ง และการวิ จั ย และพั ฒ นาแผนซี เ มนตเสริมเสนใยจากไมสนประดิพัทธ- และกิจกรรมวนวัฒนวิจัย จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการไมไผแปรรูป
หนาที่รอง งานอุตสาหกรรมแผนไมประกอบไดรับมอบหมายใหจัดแสดงผลงานและ
ความรูทางดานอุตสาหกรรมแผนไมประกอบ เชน
ใหความรูแกขาราชการกรมปBาไมที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม
ใหความรูแกผูเขาเยี่ยมชมดูงานจากตางประเทศ
เป@นวิทยากรในการจัดอบรมการใชประโยชน-ไมไผ ในหลักสูตร การสงเสริมการปลูก
และการใชประโยชน-ไมไผอยางยั่งยืน ณ ศูนย-ถายทอดเทคโนโลยีดานวิจัยปBาไมภาคใต จังหวัดสงขลา
ระหวางวันที่ ๑๗-๒๐ กุมภาพันธ- ๒๕๕๘
การศึกษาวิจัยภายใตกิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชน*ไมและผลิตผลป5าไม
๑. ไผรวก
๒. ไผรวกดํา
๓.ไผมันหมู
๔. ไผกิมซุง
๕. ชิ้นไมไผสับ
๖. การแยกเยื่อ
๗. แผนไมอัดสารแรจากไผ
8. แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไผ
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การศึกษาวิจัยภายใตกิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานป5าไม
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การศึกษาวิจัยภายใตกิจกรรมวนวัฒนวิจัย

งานบริการวิชาการ
- เป@นวิทยากรในการจัดอบรมการใชประโยชน-ไมไผ
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- การดูงานของขาราชการกรมปBาไมที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม

งานพัฒนาคุณภาพและป,องกันรักษาเนื้อไม
งานดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพไม ใหมีความทนทานเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
การใชประโยชน-อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรับผิดชอบโครงการวิจัยการปAองกันรักษาเนื้อไม
ดวยเทคนิคการใชความรอน และตรวจประเมินความเสียหาย ของไมที่ผานการปรับปรุงคุณภาพของ
โครงการวิ จัย เดิ ม อยางตอเนื่ อ ง เพื่อ ติ ด ตามขอมู ล การเปลี่ย นแปลงความทนทานของไม สรุ ป ผล
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
โครงการการป,องกันรักษาเนื้อไมดวยเทคนิคการใชความรอน
โครงการการปAองกันรักษาเนื้อไมดวยเทคนิคการใชความรอน เป@นโครงการยอยภายใต
แผนงานการวิจัย และพั ฒนาสวนปB าเชิงเศรษฐกิจและการใชไมสวนปBาเพื่อ ชุ มชนและอุ ตสาหกรรม
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชน-ไมสวนปBาเชิงพาณิชย-และอุตสาหกรรม ซึ่งเป@นโครงการวิจัย
ตอเนื่องระยะเวลา 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559) โดยมีวัตถุประสงค-ของโครงการวิจัย
เพื่อ 1) ศึกษาระดับอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพไมโดยใชความรอน 2)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในดานตางๆของไมภายหลังการผานขบวนการใหความรอน และ 3)
ศึกษาประสิทธิภาพในการตานทานการเขาทําลายของแมลง เชื้อราและความทนทานตามธรรมชาติของไม
ภายหลังการผานขบวนการใหความรอน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป@นปที่ 2 ของการวิจัย
ไดนํ า ไมทดลองที่ ผ านการอบดวยความรอนที่ ส ภาวะตางๆ มาทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ
4 รู ปแบบ และทดสอบความแข็งแรง เปรีย บเทีย บกั บ ไมที่ไ มไดผานการอบดวยความรอน (control)
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
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การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ
การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบ Grave yard

การจัดเตรียมแปลงทดลองเพื่อทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบ Grave yard

การบันทึกภาพของไมทดลองกอนนําลงแปลงทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบ Grave yard

สภาพแปลงทดลองเพื่อการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบ Grave yard

การตรวจประเมินความเสียหายของไมทดลองที่ทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบ grave yard
ภายหลังจากการปbกทดสอบเป@นระยะเวลา 3 เดือน
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การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบฝCงดิน

ไมทดลองและลักษณะแปลงทดลองเพื่อการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบฝbงดิน
การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบสัมผัสดิน

การวางแปลงทดลองเพื่อทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบสัมผัสดิน
การตรวจประเมินความเสียหายของไมทดลองสําหรับโครงการวิจัยเดิม (ตอเนื่อง)

การตรวจประเมินความเสียหายของไมตระกูลอคาเซียในทองที่จังหวัดกาญจนบุรี

การตรวจประเมินความเสียหายของไมตระกูลอคาเซียในทองที่จังหวัดเชียงใหม
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ดานการบริ
การบริการทางวิชาการ
ตอนรับและบรรยายภารกิจของงานพั
ของงานพัฒนาคุณภาพและปAองกันรักษาเนื้อไม ใหแกคณะ
ขาราชการกรมปBาไมที่บรรจุใหม (ชุดที่1) เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

คณะขาราชการกรมปBาไมบรรจุใหมเขาเยี่ยมชมงาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (ชุดที่1)
ตอนรับ และบรรยายภารกิจ ของงานฯ ตลอดจนโครงการวิ
โครงการวิจ ัย ที ่เ กี ่ย วของใหแก
คณะอาจารย-แ ละนิสิต ภาควิช าพฤกษศาสตร- คณะวิท ยาศาสตร- จากจุฬ าลงกรณ-ม หาวิท ยาลัย
เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

คณะอาจารย-และนิสิตจากจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย เขาเยี่ยมชมและศึ
และศึกษาดูงาน
งานพัฒนาคุณภาพและปAองกันรักษาเนื้อไม โดยนางสุวรรณา อ่ําเผือก นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ ไดรับมอบใหเป@
มอบให นพิธีกรในการจัดประชุม APN Project Workshop 2014 Sulfur
Dynamics in East Asian Forests ระหวางวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557

เป@นพิธีกรการประชุม APN Project Workshop 2014 Sulfur Dynamics in East Asian Forests
ระหวางวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557
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ดานการจัดทําผลงานวิจัยและการเผยแพร
งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพและปA อ งกั น รั ก ษาเนื้ อ ไม มี ก ารจั ด ทํ า ผลงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ- ข อง
โครงการวิจัยตางๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อตีพิมพ-เผยแพรประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของ ACQ และ CA ในการยืดอายุความทนทานของไม (ตีพิมพ-เผยแพรในการ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- ครั้งที่ 54)
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพความทนทานของไมยูคาลิปตัส ยูโรฟ|ลลา (รอการตีพิมพ-เผยแพร)
3. การใชประโยชน-ไมไผดานพลังงานโดยการผลิตน้ํามันชีวภาพ (เผยแพรในการประชุมปBาไม
ครั้งที่ 1 วันที่ 22-24 เมษายน 2558)
งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม
1) โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณสมบัติของวัตถุดิบชีวภาพกอนการผลิตแผนวัสดุทดแทนไม
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค-เพื่อศึกษาการผลิตแผนปาร-ติเกิลบอร-ดจากขี้กบไมยางพารา
ผสมกะลามะพราวที่ อั ต ราสวนผสม 3 ระดั บ คื อ 30:70 50:50 และ 70:30 ตามลํา ดั บ
โดยกําหนดสภาวะในการผลิตแผนที่ความหนาแนน 900 กก./ลบ.ม. แรงดันในการอัดแผน 25 กก./ตร.ม.
และอุณหภูมิ 120-130 ◦c โดยกอนการผลิตไดทําการวิเคราะห-ปริมาณและคาสัดสวนความเพรียว
คาความเป@นกรดเป@นดางและความสามารถในการผอนคาความเป@นกรด คุณสมบัติทางกายและกลสมบัติ
ของแผนปาร-ติเกิลบอร-ดเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-2003

รูปแสดงการทดลองขึ้นรูปเป@นผลิตภัณฑ-ตนแบบ จากแผนวัสดุทดแทนไมเศษกะลามะพราว
2) โครงการวิจัยการพัฒนากาวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับผลิตแผนวัสดุทดแทนไม
งานวิจัยนี้เป@นการศึกษาการผลิตกาวสําหรับอัดแผนปาร-ติเกิลชนิดความหนาแนนปานกลางจาก
ชิ้นไมยูคาลิปตัส ใชกาวสังเคราะห-จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนจากเอสเทอร-ที่เตรียมได
จากปฏิกิริยาเอสเทอริฟ|เคชันระหวางกลีเซอรอลและกรดแอซิติก ในอัตราสวน 1:1 โดยโมล และมี
กรดซัลฟ|วริกเป@นตัวเรงปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส โดยแบงกาวเป@น 3 ชนิด คือชนิดที่ไม
ใสสารเชื่อมโยง ชนิดที่ใสกลูตารัลดีไฮด-และชนิดที่ใสกาวไอโซไซยาเนตเป@นสารเชื่อมโยง
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3) โครงการวิจัยวัสดุประกอบจากพลาสติกชีวภาพผสมวัสดุลิกโนเซลลูโลส
งานวิ จั ย นี้ เ ป@ น การศึ ก ษาพอลิ เ มอร- ค อมโพสิ ต จากเสนใยธรรมชาติ ที่ ย อยสลายได
โดยเตรียมจากพอลิแลคติกแอซิด (Poly(lactic acid) ; PLA) ผสมเสนใยธรรมชาติ 3 ชนิด ไดแก เสนใย
หญาแฝก (VM และ VT) เสนใยยูคาลิปตัส (EUT) และเสนใยกระถินคราสซิคาร-ปา (CT) ที่เตรียมไดจาก
กระบวนการเชิงกล (Mechanical pulp ; MP) และกระบวนการความรอนเชิงกล (Thermomechanical
pulp ; TMP) โดยการนํา PLA และเสนใยธรรมชาติมาผสมใหเขากันดวยเครื่องผสมชนิดสองลูกกลิ้ง
(Two-roll mill) และขึ้นรูปดวยเครื่องฉีดขึ้นรูป (Injection molding machine) เพื่อนําชิ้นงานไปศึกษา
สมบัติตางๆ ไดแก สมบั ติเ ชิงกล สมบั ติทางกายภาพ สมบัติทางความรอน สัณฐานวิทยาและศึกษา
ความสามารถในการยอยสลายโดยการฝbงดิน และทําการศึกษาปริมาณของเสนใย (15 30 และ 45 php)
ขนาดของเสนใย (<20 20-50 50-80 และ >80 mesh) ประเภทของเสนใย (MP และ TMP) และ
ชนิดของเสนใยทั้ง 3 ชนิดที่มีผลตอสมบัติของคอมโพสิต
4) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดเหนี่ยวระหวางกาวกับไม
โครงการนี้ เ ป@ นการศึก ษาการจั บ ยึ ด ระหวางไมยางพารากั บ แผนอั ด จากแกลบผสม
พลาสติก โดยทําการผลิตแผนอัดจากแกลบผสมพลาสติกในอัตราสวนแกลบ : พลาสติก คือ 100:0
95:5 90:10 และ 85:15 พลาสติกใชคือ LLDPE จากนั้นนําแผนอัดจากแกลบผสมพลาสติกมาป|ด
ผิวดวยไมยางพารา โดยแบงการใชกาวเป@น 2 ชนิด คือ กาว Vinyl Urethane และกาว One Component
Polyurethane
5) โครงการวิจัย ความคงขนาดและการแตกของไม เพื่อ การผลิต เฟอร* นิเ จอร*
ไมยูคาลิปตัสทอนกลมขนาดเล็ก
การใชประโยชน- ไมทอนกลมขนาดเล็ กนั้ น ยั งมี ข อจํ ากั ดเพราะมั กมี ตํ าหนิ จากตั วเนื้ อไม
เนื่องจากการปลดปลอยแรงเคนจากการเจริญเติบโตออกมา สาเหตุจากหลายประการดวยกัน เชน ความชื้น
ขนาดลํ าตน อายุ ความเคนจากการเติบโตในไมขนาดเล็ ก จึงไดศึกษาการใชเทคนิ คเดือยและรู เดือยเพื่ อ
แกปbญหาดังกลาว ในการผลิตเฟอร-นิเจอร-ไมทอนกลม การศึกษาคาความเปลี่ยนแปลงของไมทอนยูคาลิปตัส
ขนาดเล็กโดยมีจุดประสงค-ในการหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทําเฟอร-นิเจอร- จากการศึกษาความสัมพันธระหวางระยะเวลาหลังการตัดฟbน และการเปลี่ยนแปลงของเดือยและรูเดือยเพื่อสังเกตการหดตัว การขยายตัวรู
เดือยในแตละสัปดาห-เพื่อหาคาที่คงที่ และระยะเวลาที่เหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อการผลิตเฟอร-นิเจอร-ไม
ทอนกลม จากการศึกษา พบวา ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะขึ้นรูปชิ้นงานคือ 31 วั นหรือใชเวลาประมาณ 5
สัปดาห- ซึ่งไมจะมีความชื้นประมาณ39.69% มีการหดตัวของเดือย 0.17% และมีการขยายรูเดือย 0.19%
ซึ่งเป@นคาที่เหมาะสมที่สุดในการทําเฟอร-นิเจอร- เพราะหลังจากขึ้นรูปชิ้นงานจะออกมาพอดี และมีการ
เปลี่ยนแปลงนอยมาก
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6) โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพและเปลี่ยนสีเนื้อไมไผดวยความรอนสูง
โครงการวิ จั ย นี้ เ ป@ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพไมไผโดยการใหความรอนสู ง เพื่ อ ผลิ ต
เฟอร-นิเจอร-เนื่องจากเนื้อไมไผมีลักษณะสีท่ีแตกตางกันในทางอุตสาหกรรมเฟอร-นิเจอร-ไมไมคอยนิยม
นําไมไผมาผานการไสเป|ดเนื้อไมเพื่อผลิตเฟอร-นิเจอร- จึงไดศึกษาการปรับปรุงคุณภาพไมไผดวยความ
รอนสูงเพื่อทราบถึงระยะเวลาและอุณหภูมิในการเปลี่ยนสีไมของไมไผ และชวยในการเลือกใชเวลาและ
อุณหภูมิในการอบไมใหเปลี่ยนสีที่เหมาะสม
7) โครงการวิจัยวัสดุทดแทนไมจากเศษวัสดุรไี ซเคิล
การวิจั ยนี้เป@ นการศึ กษาความเป@ นไปไดในการผลิตแผนวั สดุ ทดแทนไมจากพลาสติกผสม
กระดาษ โดยกอนการผลิตแผนมีการวิเคราะห-ขนาดของชิ้นพลาสติกผสมกระดาษ พบวา ชิ้นที่คางอยูบนตะแกรง
เมซ 12 มีปริมาณโดยน้ําหนักมากที่สุดมีคา 45.83 เปอร-เซ็นต- ซึ่งมีขนาดของพลาสติกผสมกระดาษอัตราสวน
50:50 กวางเฉลี่ย 3.77 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 8.00 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 0.06 มิลลิเมตร และมีสัดสวนความ
เพรียวเทากับ 133.26 และเมื่อนําเศษพลาสติกผสมกระดาษไปทําการผลิตแผนโดยศึกษาระดับความหนาแนนที่
แตกตางกัน 3 ระดับ คือ ที่ความหนาแนน 600 800 และ 1,000 กิโลกรัมตอลูกบาศก-เมตร พบวา เมื่อความ
หนาแนนเพิ่มขึ้นมีผลทําใหคาคุณสมบัติการพองตัวตามความหนาหลังแชน้ํา 1 และ 24 ชั่วโมง การดูดซึมหลัง
แชน้ํา 1 และ 24 ชั่วโมง ความตานทานแรงดัด มอดุลัสยืดหยุน และความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาดีขึ้น และ
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ มาตรฐาน JIS A 5908-2003 : Particleboards (Type 18) และมาตรฐาน
มอก. 876-2547 แผนชิ้นไมอัดชนิดราบ พบวา แผนพลาสติกผสมกระดาษมีคาการพองตัวตามความหนาหลัง
แชน้ํา 1 และ 24 ชั่วโมง ผานมาตรฐานกําหนดทั้ง 2 มาตรฐาน
จากการศึกษาศักยภาพการใชประโยชน-เศษวัสดุไมเหลือทิ้งในประเทศไทย ไดวางแผนการทดลอง
การวิจัย โดยทําการประสานงานในโรงงานไมทั้ง ๔ ภาค ออกศึกษา สํารวจ เก็บขอมูล รวบรวมผลและวิเคราะหขอมูล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 นี้ ไดดําเนินการสํารวจปริมาณเศษไมเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุ ตสาหกรรมไมในภาคเหนื อ โดยคั ดเลื อกผู ประกอบการอุ ตสาหกรรมไมที่ มี ศั ก ยภาพ และ
ดําเนินการสัมภาษณ-ผูประกอบการ สํารวจกระบวนการผลิต การใชเศษวัสดุไมเหลือทิ้งจากการผลิต
การใชประโยชน- และผลรวมโดยการประเมิน และคํานวณ บันทึกขอมูลและถายภาพ
ผลจากการศึกษาการใชประโยชน- ผูประกอบการจํานวน 4 ราย ดังนี้
1. โรงงานผลิตไมตะเกียบของนางผองศรี เศรษฐกุล ตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. โรงงานผลิตโรงศพของนายนพดล หอมนาน ตําบลศรีถอย อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
3. โรงคาไมแปรรูปและผลิตเฟอร-นิเจอร- ของนายอํานาจ รมโพธิช์ ี ตําบลสันสลีอําเภอเวียงปBาเปAา จังหวัดเชียงราย
4. โรงงานแปรรูปไมและไสซอย เชียงรายอาร-ตวู?ด ของนายวรวุฒิ ไชยวรรณ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย
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การสํารวจโรงคาไมแปรรูปและผลิตเฟอร-นิเจอร- ของนายอํานาจ รมโพธิ์ชี
9) โครงการวิจัยการคลี่ไมไผดวยไอน้ําเพื่อผลิตไมไผประสาน
โครงการศึกษาการคลี่ไมไผดวยไอน้ําเพื่อผลิตไมไผประสานนี้ไดเล็งเห็นถึงความจําเป@นในการ
หาแหลงวัตถุดิบใหมที่มีทั้งศักยภาพและคุณภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมในอนาคต ตลอดจนการพัฒนา
ประยุ กต- ใชอี กตอหนึ่ ง หรื อ หาวิ ธี ใหมๆ ซึ่ งเป@ นกระบวนการที่ สามารถนํ าไปใชในการปฏิ บั ติ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมตอไป โดยจะทําการศึกษาขอมูลเบื้องตน ทั้งคุณสมบัติตางๆ และความเป@นไปไดในการนําไมไผตง
มาใช ตลอดจนผลกระทบของปbจจัยที่เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพการใชไมไผตง แลวสรางขั้นตอนและ
สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต เพื่อพั ฒนาไปสู ขบวนการผลิตทางอุ ตสาหกรรม เพื่อยกระดั บขี ด
ความสามารถการผลิตและนําไปสูการเพิ่มผลผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มตอไป โดยทําการศึกษาทดลองโดย
ไมไผตงจากจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป@นไมไผตงอายุประมาณ 3 ป
10) โครงการวิจัยแผนฉนวนความรอนสอดไสเสนใยธรรมชาติเพื่อการกอสรางจาก
ไมสวนปBาโตเร็ว
โครงการวิจัยนี้ เป@นโครงการผลิตแผนฉนวนความรอนสอดไสเสนใยธรรมชาติเพื่อการ
กอสรางจากไมสวนปB า โตเร็ ว เพื่ อ เป@ น การศึ ก ษาและพั ฒ นาการนํ า เศษไมปลายไมที่ เ หลื อ ทิ้ ง จาก
อุตสาหกรรมไมตางๆ มาผลิตเป@นแผนฉนวนกันความรอน ซึ่งเป@นการใชประโยชน-จากเศษเหลือทิ้ง ชวย
ลดการสิ้นเปลืองวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสงผลใหมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทั้งยั้งเป@นแนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
11) โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพไมสักสวนป&าอายุนอยดวยไมโครเวฟ
ในปb จจุ บั น อุ ต สาหกรรมไมและเครื่ อ งเรื อ นภายในประเทศไดมี ก ารพั ฒ นาขึ้ นอยาง
รวดเร็ว เพื่อใหสอดคลองกับการใชประโยชน-หรือบริโภคทั้งภายในประเทศและเพื่อการสงออกไปยัง
ตางประเทศและเนื่องจากเครืองเรื่อนที่ผลิตจากไมสักจะเป@นที่นิยมของผูบริโภคมาก เพราะมีความ
สวยงาม แข็ งแรงและทนทานตอการเขาทํ าลายของแมลงและโรครา แตในปb จจุบั นไมสั ก ที่มีค วาม
สวยงามดังเชนในอดีตเริ่มที่จะขาดแคลนและมีราคาแพงมากขึ้น ผูบริโภคบางรายไดหันมาใชเครื่อง
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เรือนที่ผลิตจากไมสักอายุนอยแทนแตไมสักอายุนอยนี้ จะมีเนื้อไมแกนนอยและมีกระพี้มาก ทําใหมี
ความแข็งแรงและความความทนทานตอการเขาทําลายของแมลงและโรคราต่ํา จึงมีแนวความคิดที่จะ
นําเอาไมสักสวนปBาอายุนอย มาเพิ่มมูลคาใหไดไมสักที่มีคุณภาพเหมือนกับไมสักอายุมาก โดยวิธีการ
การปรับปรุงคุณภาพเนื้อไม
ถายทอดเทคโนโลยีวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม
การเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ* วิทยุ โทรทัศน* และเว็ปไซด*
1) ใหสัมภาษณ-เกี่ยวกับการใชประโยชน-เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร ทางชองสปริง นิวส2) ใหสัมภาษณ-เกี่ยวกับการผลิตและการใชประโยชน-วัสดุทดแทนไม ในรายการ
Green time 360 องศา ชวง Green think
3) เว็ปไซด- https://www.facebook.com/Forest.R.and.

การจัดพิมพ*เอกสารเผยแพรงานวิจัย
1) เทคโนโลยีการใชประโยชน-ไมไผ
2) กรรมวิธีการผลิตแผนกากกฤษณาอัดจากเศษเหลือจากการกลั่นกฤษณา
3) เครื่องมืองานไมพื้นฐาน
4) เทคโนโลยีการใชประโยชน-ไมไผเกาอีไ้ มไผดัดโคง
5) เทคโนโลยีการใชประโยชน-ไมไผโต?ะแทปเล็ตจากไมไผประสาน
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6) แนวทางการปฏิบัติงานตามหลัก 5S

จัดนิทรรศการ และสัมมนา เพือ่ ประชาสัมพันธ*และเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่

วัน/เดือน/ป

1

6 พฤศจิกายน
2557

2

7-9 พฤศจิกายน
2557

3

14 มกราคม 2558

4

22 กันยายน 2558

งาน

สถานที่

การเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานของกรมปBาไม
ของคณะอาจารย-และนายทหารพลเรือน รุนที่ 40 กรม
กิจการพลเรือนทหารบก
นิทรรศการ “เรื่องเลาจากปBา ยอนรอย 20 ป
ปลูกปBา กฟผ.

คลินกิ ปBาไม สํานักวิจัยและพัฒนาการปBา
ไม

การประชุมผูบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เนื่องในงานวันอนุรักษ-ทรัพยากร
ปBาไมแหงชาติ ประจําป 2558
วันอนุรักษ-และพัฒนาแมน้าํ คู คลอง แหงชาติ

หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส
กรมปBาไม

สกายฮอลล- ชั้น 3 ศูนย-การคาเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพราว

วัดกุฎีทอง ตําบลพิตเพียน อําเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ลําดับที่

วัน/เดือน /ป

1

9-11 มิถุนายน
2558

2

30 มิถุนายน –
2 กรกฎาคม 2558

การฝ”กอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อ
ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2558”
รุนที่ 2

ศูนย-วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม
เพื่อชุมชน จังหวัดเชียงใหม

3

14-16 กรกฎาคม
2558

การฝ”กอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อ
ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2558”
รุนที่ 3

ศูนย-วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม
เพื่อชุมชน จังหวัดสงขลา

4

22-24 กรกฎาคม
2558

การฝ”กอบรมโครงการถายทอดเทคโนโลยีการใช
ประโยชน-และการเพิ่มมูลคาไมสวนปBา :
เครื่องเรือนไมทอนกลมยูคาลิปตัส

องค-การบริหารสวนตําบล
พลับพลาไชย อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

5

27-29 กรกฎาคม
2558

การฝ”กอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อ
ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2558”
รุนที่ 4

ศูนย-วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม
เพื่อชุมชน จังหวัดราชบุรี

6

งาน

สถานที่

การฝ”กอบรมหลัก สูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อ ศูนย-วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม
ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2558”
เพือ่ ชุมชน จังหวัดขอนแกน
รุนที่ 1

6-7 สิงหาคม 2558 การฝ”กอบรมหลักสูตร “ระบบการควบคุมการเลื่อยยาย
ไม (CoC) และการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปไม

7

22-24 สิงหาคม
2558

การฝ”กอบรมโครงการถายทอดเทคโนโลยีการใช
ประโยชน-และการเพิ่มมูลคาไมสวนปBา : ผลิตภัณฑ-วัสดุ
ทดแทนไมจากเศษไมไผ

8

14-16 กันยายน
2558

การฝ”กอบรมโครงการถายทอดเทคโนโลยีการใช
ประโยชน-และการเพิ่มมูลคาไมสวนปBา : ผลิตภัณฑ-ไมไผ
ประสาน

โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซา รีสอร-ท และโรงเลือ่ ย สวน
อุตสาหกรรมไมอยุธยา
สํานักอุตสาหกรรมไม องค-การอุตสาหกรรมปBาไม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิสาหกิจชุมชนบานสามัคคีธรรม จังหวัด
กาญจนบุรี
ศาลาหวยคําปู บานดงหวยเย็น ตําบลบาน
โฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
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การใหบริการเยี่ยมชม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหนวยงานภายนอก

การดูงาน/เยี่ยมชมโรงงาน/ประสานงาน/แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับภาคเอกชน
และหนวยงานภายนอก
ปCญหาและอุปสรรค
1. ความไมชัดเจน และลาชาในการจางเหมาบริการเพื่อชวยปฏิบัติงานวิจัยเป@นเหตุให
การปฏิบัติงานตามแผนงานวิจัย และการใชจายเงินงบประมาณไมบรรลุตามเปAาหมาย และกรอบเวลาที่
กําหนดไว
2. พนักงานขับรถยนต-ไมเพียงพอในการปฏิบัติงานภาคสนาม ทําใหไมสามารถปฏิบัติ
งานวิจัยไดตามแผนที่กําหนด
3. ขาราชการประจํางานพัฒนาคุณภาพและปAองกันรักษาเนื้อไมมีจํานวนนอยเกินไป
เนื่องจากปbจจุบันมีขาราชการประจํางานอยูเพียง 1 ราย ทําใหไมมีผูดูแลงานแทนในระหวางไปปฏิบัติ
งานวิจัย ในภาคสนาม จํ าเป@ นตองรองขอใหขาราชการที่เ ป@ นหัว หนางานในกลุ มงานฯ ดู แลงานแทน
ทําใหบางครั้งไมสามารถปฏิบัติงานวิจัยไดตามแผนที่กําหนด
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กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม
งบประมาณที่ไดรับ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจ กรรมอนุ รั ก ษและพั ฒ นาดานความหลากหลายทางชีว ภาพ ไดรั บ งบประมาณประจํ า ป#
2558 จํานวน 3,000,000 บาท
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งานสํารวจความหลากหลายทางชี
รวจความหลากหลาย
วภาพและภูมิป*ญญาทองถิ่น
สํารวจและเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ดาน คือ ดานพืช สัตว แมลง เห็ดรา และ
ไลเคน รวมทั้งรวบรวมภูมิป0ญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของร4วมกับชุมชน บานเขาแหลม บานคลองหวยหวายบาน
บานคลองหวยหวาย
ธารมะยมและตําบลปางสวรรค

เจาหนาที่กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไมรวมกับเจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปา นว.1
นว (แมกะสี)
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ดานพืช พบ 374 ชนิดโดยแบ4งตามลักษณะการใชประโยชน คือ พืชสมุนไพร 12 ชนิด
พืชอาหาร 81 ชนิด พืชที่ใชสรางที่อยู4อาศัย 25 ชนิด พืชที่ใชทําเครื่องใชสอย 50 ชนิด พืชไมดอกไมประดับ
66 ชนิด และพืชที่ไม4มีขอมูลการใชประโยชน 26 ชนิด พืชที่มีสถานภาพถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand
Red Data : Plants (ONEP, 2006)) 8 ชนิด ไดแก4 พืชหายาก 4 ชนิด คือ ปอเกี๋ยน เขือง มะเดาะ และ
Trigonostemon flavidus เปSนทั้งพืชถิ่นเดียวและพืชหายาก 2 ชนิด คือ ล่ําตาควาย และพุดหอมไทย เปSนพืชหา
ยากและพืชใกลสูญพันธุอย4างยิ่ง 1 ชนิด คือ กระบกกรัง และพืชมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 1 ชนิด คือ ปรง
เหลี่ยม และพบพืชชนิดพันธุต4างถิ่นที่รุกรานแลว (รายการ 1) 3 ชนิด คือ สาบเสือ หญายาง และหญาขจรจบ
ดอกเล็ก
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วางแปลงสังคมพืช
โซนปาเขาอีนวย-เขาแหลม
ปาเบญจพรรณ (Mixed Dipterocarp Forest) แปลงตัวอย4างขนาด 40×40 เมตร
จํานวน 3 แปลง มีไมใหญ4 (Tree) 64 ชนิด จํานวน 401 ตน พรรณไมเด4น คือ สวอง (Vitex limonifolia
Wall.) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.var. kerrii (Craib& Hutch.) I.C.Nielsen) ตะแบกแดง
(Largerstroemia calyculata Kurz) ตะครอ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken และประดู4 (Pterocarpus
macrocarpus Kurz) ที่มีค4าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเปSน 29.52 25.31 18.42 16.72 และ
11.16 ตามลําดับ
ปาเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) แปลงตัวอย4างขนาด 40×40 เมตร จํานวน 3
แปลง พบมีไมใหญ4 (Tree) 39 ชนิด จํานวน 482 ตน พรรณไมเด4น คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W.
Theob. var. kerrii (Craib& Hutch.) I.C.Nielsen) รัง (Shorea siamensis Miq.) เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex
Blume) เหมือดจี้ (Memecylon scutellatum (Lour.) Hook.&Arn.var. scutellatum) และมะกอกเกลื้อน
(Canarium subulatum Guillaumin) ที่มีค4าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเปSน 114.60 83.23 54.11
42.05 และ 35.25 ตามลําดับ
โซนปาเขาแมกระทู
ปาเบญจพรรณ (Mixed Dipterocarp Forest) แปลงตัวอย4างขนาด 40×40 เมตร
จํ านวน 3 แปลง พบมีไมใหญ4 (Tree) 56 ชนิด จํ านวน 497 ตน พรรณไมเด4น คือ ประดู4 (Pterocarpus
macrocarpusKurz) เขลง (Dialium cochinchinense Pierre) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) เปลาใหญ4 (Croton
persimilisMÜl . Arg.) และโมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) ที่มีค4าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเปSน
41.92 17.94 17.11 14.69 และ 14.33 ตามลําดับ
ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) แปลงตัวอย4างขนาด 40×40 เมตรจํานวน 3 แปลง
พบมีไมใหญ4 (Tree) 68 ชนิดจํานวน 663 ตนพรรณไมเด4น คือ ชมพู4นก (Syzygium formosum (Wall.)
Masam) โมกมัน (Wrightiaarborea (Dennst.) Mabb.) สวอง (Vitex limonifolia Wall.) พลับพลา (Microcos
tomentosa Sm.) และยางโอน (Monoon viride (Craib) B. Xue & R.M.K. Saunders) ที่มีค4าดัชนีความสําคัญ
ทางนิเวศวิทยาเปSน 29.27 25.38 25.34 23.49 และ 17.49 ตามลําดับ
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ดานสัตวK พบ 249 ชนิด แบ4งเปSน กลุ4มสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 18 ชนิด 12 วงศ กลุ4ม
นก 128 ชนิด 47 วงศ กลุ4มสัตวเลื้อยคลาน 34 ชนิด 12 วงศ กลุ4มสัตวเทินน้ําสะเทินบก 12 ชนิด
4วงศ กลุ4มปลา 22 ชนิด 12 วงศ และกลุ4มสัตวไม4มีกระดูกสันหลัง 35 ชนิด 20 วงศ แบ4งตาม
สถานภาพเปSนสัตวปqาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปqา พ.ศ.2535 จํานวน
154 ชนิดแบ4งตามสถานะภาพถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) 49 ชนิด และแบ4งตาม
สถานภาพถูกคุกคามของสหภาพสากลว4าดวยการอนุรักษ (IUCN) จํานวน 190ชนิด
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ดานแมลงพบ 202 ชนิด แบ4งเปSนแมลงช4วยผสมเกสร 134 ชนิด กลุ4มแมลงตัวห้ําตัวเบียน 27 ชนิด กลุ4มแมลงศัตรูพืชปqาไม 21 ชนิด กลุ4มแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 13
ชนิดกลุ4มแมลงที่เปSนอาหาร 7 ชนิด

-80-

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป 2558

ดานเห็ดรา พบ 91 ชนิด แบ4งเปSนกลุ4มเห็ดกินได 21 ชนิดกลุ4มเห็ดกินไม4ได 69 ชนิด และ
กลุ4มเห็ดพิษจํานวน 1 ชนิด
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ดานไลเคนพบ 51 ชนิด แบ4งออกเปSน กลุ4มฝุqนผง (Crustose) 43 ชนิด และกลุ4มแผ4นใบ (Foliose)
8 ชนิด
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ดานภูมิป*ญญาทองถิ่น มีจํานวน 4 สาขา 18 เรื่องย4อย คือ
1. สาขาประเพณีพิธีกรรม ไดแก4 การบวชปqา
2. สาขาการดํารงชีพ และโภชนาการพื้นบาน ไดแก4 ผูรูการหาอาหารจากปqา
ผูรูการถนอมอาหารจากหน4อไม ผูรูการถนอมอาหารจากเห็ด ผูรูการถนอมอาหารจากกลอย
3. สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบานไดแก4 หมอสมุนไพร ผูรูสมุนไพร 4 เรื่อง
4. สาขาเทคโนโลยีพื้นบาน ไดแก4 จักสานสุ4มไก4 ชะลอม กองหญาแฝก จักสาน
อีจู ผูรูดานการทอเสื่อ ผูรูการยอมสีธรรมชาติ ผูรูการจักสาน 2 เรื่อง
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งานจัดทําฐานขอมูลและองคKความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ
วิเคราะห จัดทํา และลงฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิป0ญญาทองถิ่น ของ
พื้นที่ปqาสงวนแห4งชาติปqาแม4วงก-แม4เปxน จังหวัดนครสวรรค ในเว็บไซตระบบจัดการฐานความรูดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ กรมปqาไม (http://biodiversity.forest.go.th)

http://biodiversity.forest.go.th

งานเผยแพรขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
1. เผยแพร4ขอมูลข4าวสารความหลากหลายทางชีวภาพปqาไม 3 เว็บไซตดังนี้
1.1 เว็บไซตกลุ4มงานความหลากหลายทางชีวภาพ (http://fbd.forest.go.th)

http://fbd.forest.go.th
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1.2 เว็บไซตกลไกการแลกเปลี่ยนขอมูลข4าวสารดานความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมปqาไม
(http://chm.forest.go.th)

http://chm.forest.go.th
ภาคภาษาไทย

ภาคภาษาอังกฤษ

2.เผยแพร4ขอมูลข4าวสารความหลากหลายทางชีวภาพปqาไมทาง Facebook ชื่อ Page :Forest
Biodiversity Division
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กลุมงานเศรษฐกิจปาไม
อัตรากําลังของกลุมงานเศรษฐกิจปาไม
๑. ขาราชการ
จํานวน ๕ คน
๒. พนักงานราชการ จํานวน ๖ คน
รวมทั้งหมด ๑๑ คน
กลุมงานเศรษฐกิจปาไม มีผลการดําเนินงานพรอมรูปภาพกิจกรรมในป$ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
งานเศรษฐกิจดานการผลิตและการจัดการปาไม
ศึกษา วิจัย ดานการผลิต การจัดการป+าเศรษฐกิจ วิเคราะห.การลงทุนผลตอบแทนในการ
จัดการป+าไม และการปลูกสรางสวนป+า

ศึกษาศักยภาพของชนิดไมที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการจัดการสวนป+าเอกชน ป+าชุมชน

งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไม
ศึกษา วิเคราะห.งานเศรษฐกิจการป+าไมในแง5การใชประโยชน.หรือการบริโภค
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ศึกษาเกี่ยวกับแหล5งที่มีการใช ปริมาณ และแนวโนมการใชไมและของป+า ของผูประกอบการ/
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทําการแปรรูป นําไปผ5านกระบวนการผลิต เพื่อเป;นวัตถุดิบในการผลิตสินคา
รวมทั้งที่เ ป; นผลิตภัณ ฑ.สํ าเร็ จรูป เพื่อ นํ าขอมู ล ที่ไ ดไปใชในการวางแผนและกํ าหนดนโยบายในการ
จัดการป+าไมต5อไป

๓. งานเศรษฐกิจการตลาด
๓.๑ ศึกษา วิเคราะห. และติดตามสถานการณ.ดานการตลาดไม ในรูปของไมท5อน ไมแปรรูป
และผลิตภัณฑ.ที่ทําจากไมและของป+า

๓.๒ สํารวจศึกษาแหล5งของตลาด วิธีการ และราคาตลาดทั้งในประเทศและต5างประเทศ
ตลอดจนแนวโนมความตองการไมและของป+า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู5ตลอดเวลา
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แผนงานการศึกษาเชิงเศรษฐกิจดานผลิตผลปาไม
ประกอบดวย ๒ โครงการวิจัย ดังนี้
๑. การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ(ไมและเฟอร(นิเจอร(ในทองที่ภาคเหนือ
๑.๑ สาระสําคัญ :
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ. ไ มและเฟอร. นิ เ จอร. ที่ มี ก ารดํ า เนิ น การในปB จ จุ บั น
นอกจากจะเป;นอุตสาหกรรมที่สรางรายไดจํานวนมหาศาลแลว ยังเป;นการสรางอาชีพใหแก5ชุมชนใน
พื้นที่อีกดวย เช5น การแกะสลักไม การทําเฟอร.นิเจอร.ฯลฯ ซึ่งก5อใหเกิดการสรางงานในพื้นที่ลดการยาย
แรงงานเขาสู5เมืองใหญ5 อย5างไรก็ตาม การผลิตผลิตภัณฑ.ไมและเฟอร.นิเจอร.ต5างๆ เหล5านี้ ยังมีปBญหา
และอุปสรรคอยู5หลายประการ อาทิเช5น ดานการผลิต ไดแก5 ค5าขนส5งวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียน ขาดแคลนแรงงาน และปBญหาดานการกําจัดเศษไมและขี้เลื่อย ส5วนทางดานการตลาด
ไดแก5 ปBญหาดานราคา ดานผลิตภัณฑ. ดานการส5งเสริมการตลาด และดานการจัดจําหน5าย เป;นตน
การศึกษาและคิดหาวิธีการแกปBญหาต5างๆ เหล5านี้ จะทําใหการประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ.จากไมมี
ความมั่นคงยั่งยืน และยังสามารถสรางความมั่นคงใหแก5ชุมชนในพื้นที่อีกดวย
ปBจจุบันในทองที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร5 ตาก ลําปาง ลําพูน และเชียงใหม5มี
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ.ไมและเฟอร.นิเจอร.อยู5เป;นจํานวนมาก การศึกษาวิจัยนี้จึงเป;นการศึกษา
ถึงการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ.ไมและเฟอร.นิเจอร.ในทองที่ภาคเหนือ เพื่อจะไดทราบขอมูล
ทั่วไปของการผลิต ไดแก5 ประเภทของผลิตภัณฑ.ท่ีทําการผลิต แหล5งวัตถุดิบ ราคา และปริมาณการใช
วัตถุ ดิบ ในการผลิต ขอมู ลทั่ ว ไปทางการตลาด ไดแก5 ส5ว นประสมการตลาด โครงสรางตลาด และ
พฤติกรรมตลาด ตลอดจนปBญหาและอุปสรรคในดานการผลิตและการตลาดต5างๆ เพื่อที่จะไดนํามาใช
แกปBญหาและอุปสรรคต5างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งใชเป;นแนวทางสนับสนุนหรือส5งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ.จาก
ไมใหแก5ชุมชนและผูที่สนใจต5อไป
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๑.๒ ผลการดําเนินการ :
เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ.ผูประกอบการผลิตเครื่องเรือนไมและเฟอร.นิเจอร.
ไมสักและไมจามจุรี และผูประกอบการผลิตไมแกะสลักจากไมจามจุรีรวม ๔๖ ราย ในจังหวัดลําปาง
จังหวัด ลําพูน จังหวั ดเชีย งใหม5 และจั งหวัดแพร5 ดํ าเนินการสัมภาษณ.เจาะลึกขอมู ลดานต5างๆ จาก
ผู ประกอบการ ไดแก5 ขอมู ล ทั่ ว ไป ตนทุ น การผลิต การขาย การตลาด ปB ญ หาและอุ ป สรรค และ
ขอเสนอแนะ จากผลการศึกษาพบว5า สามารถจัดกลุ5มผูประกอบการผลิตภัณฑ.ไมตามลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจได ๖ กลุ5ม คือ
๑. กลุ5มแปรรูปไมจากไมท5อน
๒. กลุ5มนําไมแปรรูปไปผลิตผลิตภัณฑ.ไมดิบ
๓. กลุ5มซื้อผลิตภัณฑ.ไมดิบมาทําสี
๔. กลุ5มซื้อผลิตภัณฑ.ไมดิบมาและขายไป
๕. กลุ5มผลิตผลิตภัณฑ.ไมแบบครบวงจร
๖. กลุ5มรับจางผลิตผลิตภัณฑ.ไม
ผลการศึกษาเบื้องตนทางดานการจําหน5ายและการตลาด พบว5า ผูผลิตเครื่องเรือนไม
และเฟอร.นิเจอร.ไมขายส5งใหผูจําหน5ายจะมีกําไรประมาณรอยละ ๑๕ ส5วนผูจําหน5ายเครื่องเรือนไมและ
เฟอร.นิเจอร.ไมขายใหผูบริโภคจะมีกําไรประมาณรอยละ ๒๐ ปBจจัยสําคัญที่มีผลต5อยอดขายสินคาไดแก5
การมีลู ก คาประจํ าและคํ าสั่ งซื้อ ของลู กคา รวมทั้งการรวมกลุ5มของผู ประกอบการในการผลิตและ
จําหน5าย นอกจากนี้ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจในปBจจุบัน ทําใหกําลังซื้อของผูบริโภคลดลงอย5างมาก
งานวิจัยที่ควรศึกษาต5อไป ไดแก5 การศึกษาตนทุนค5าเสียโอกาสในการดําเนินงานขั้นตอนต5าง เช5น การ
ขนส5งวัตถุดิบซึ่งมีราคาสูงขึ้นและระยะทางไกลขึ้น ระยะเวลาในการขอใบอนุญาตประกอบโรงคาและ
สิ่งประดิษฐ. ดานการขาดแคลนแรงงานและค5าแรงงานที่สูงขึ้น และค5าใชจ5ายดานการกําจัดเศษไมและขี้
เลื่อย ขณะนี้อยู5ระหว5างดําเนินการวิเคราะห.ขอมูลดานต5างๆ ของแต5ละกลุ5มผูประกอบการและจัดทํา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ.
ผลผลิตและผลลัพธ(
ผลผลิต (output) อยู5ระหว5างดําเนินการวิเคราะห.ตนทุน-ผลตอบแทน การดําเนินการ การ
จําหน5าย และเสนทางการตลาด ของการประกอบการผลิตภัณฑ.ไมและเฟอร.นิเจอร.ในทองที่ภาคเหนือ
ผลลัพธ( (outcome)
ผูประกอบการที่ผลิตเครื่องเรือนไม หนาต5าง ประตู วงกบ ฯลฯ พบกับปBญหาเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ส5งผลใหจําหน5ายผลิตภัณฑ.ลดลง มีความตองการใหภาครัฐบาลช5วยกระตุนเศรษฐกิจระดับ
ล5าง แต5ไม5พบปBญหาดานการจําหน5ายกับผูผลิตเพื่อส5งออกต5างประเทศ สําหรับผูผลิตเฟอร.นิเจอร.ไมสัก
จากสวนป+า ไมสั ก จากไมเรือ นเก5า ไมจามจุ รีสํ าหรั บ ผลิตโตKะเกาอี้ราคาถู ก ไมจามจุ รี สํ าหรั บ ผลิ ต
เฟอร. นิ เ จอร. ร าคาแพงเพื่ อ การส5 ง ออก จะมี ลู ก คาประจํ า ซึ่ ง เป; น พ5 อ คาคนกลางมารั บ ไปจํ า หน5 า ย
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แต5เนื่องจากขอมูลที่เก็บมาไดยังมีความแตกต5างกันมาก จึงจําเป;นตองดําเนินการเก็บตัวอย5างขอมูล
ผูประกอบการเพิ่มเติม เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองมากขึ้น
๑.๓ ป>ญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
๑.๓.๑ ป>ญหา อุปสรรค
ความแตกต5า งทางดานการผลิต และการตลาดของผู ประกอบการ และ
สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปBจจุบัน ส5งผลใหการเก็บขอมูลมีความแตกต5างกัน
๑.๓.๒ เงื่อนไขความสําเร็จ
ประกอบธุรกิจได 6 กลุ5ม คือ 1) กลุ5มแปรรูปจากไมท5อน 2) กลุ5มนําไมแปรรูปไปผลิตผลิตภัณฑ.ไม
ดิบ 3) กลุ 5ม ซื ้อ ผลิต ภัณ ฑ.ไ มดิบ มาทํ า สี 4) กลุ 5ม ซื ้อ ผลิต ภัณ ฑ.ไ มดิบ มาและขายไป 5) กลุ 5ม
ผลิตภัณฑ.ไมแบบครบวงจร และ 6) กลุ5มรับ จางผลิตผลิตภัณ ฑ.ไ ม อยู5ระหว5างการวิเ คราะห.ข อมูล
ดานต5างๆ ของแต5ละผูประกอบการและการจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ.

๒. การศึกษาเชิงเศรษฐกิจของการใชประโยชน(เศษไผเหลือทิ้งในทองที่ภาคเหนือ
๒.๑ สาระสําคัญ :
ไผ5เป;นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนไทยทั้ง
ดานอุปโภคและบริโภค ไผ5สามารถนํามาใชประโยชน.ไดเกือบทุกส5วนทั้งลําและหน5อ ไดแก5 การก5อสราง
เฟอร.นิเจอร. เครื่องมือเครื่องใชต5างๆ กระดาษ เชื้อเพลิงและเป;นอาหาร โดยเฉพาะในปBจจุบันไมไผ5เป;น
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วัตถุดิบในอุตสาหกรรม เพื่อใชภายในประเทศและต5างประเทศ จึงเป;นพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหแก5
ประเทศที่สําคัญชนิดหนึ่ง
ปB จ จุ บั น ในทองที่ ภาคเหนื อ โดยเฉพาะจั ง หวั ด ลํ า ปาง แพร5 และน5 าน มี ป ริ ม าณความ
ตองการใชไผ5เพื่อนํามาใชเป;นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ทําใหเศษไผ5เหลือทิ้งจากโรงงานและ
กลุ5มประดิษฐกรรมไมไผ5มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นดวย การนําเศษไผ5เหลือทิ้งจากโรงงานและกลุ5มประดิษฐ
กรรมไมไผ5มาใชประโยชน.เพื่อเพิ่มมูลค5าจากเศษไผ5เหลือทิ้ง เช5น นํามาผลิตเป;นกระดาษกล5อง กระดาษ
เพื่องานหัตถกรรม หรือเผาเป;นถ5านเพื่อทําเป;นเชื้อเพลิงอัดแท5ง และผลิตภัณฑ.อื่นๆ อีกหลายชนิด จึงเป;น
การใชทรัพยากรอย5างคุมค5า และยังเป;นการสรางอาชีพและสรางรายไดอย5างต5อเนื่องแก5ชุมชนอีกดวย
อย5างไรก็ตาม การเพิ่มมูลค5าเศษไมไผ5เหลือทิ้งโดยส5งเสริมและพัฒนาการทําผลิตภัณฑ.
ต5างๆ จากเศษไมไผ5เหลือทิ้งใหเป;นอุตสาหกรรมขนาดเล็กของแต5ละชุมชนนั้น จําเป;นตองประเมินหา
ตนทุนและผลตอบแทนจากการใชประโยชน.เศษไผ5เหลือทิ้งจากโรงงานและกลุ5มประดิษฐกรรมไมไผ5 เพื่อ
หาความเหมาะสมของการลงทุ น และนํ า มาใชเป; น แนวทางหรื อ ใหขอมู ล แก5 เ กษตรกร ชุ ม ชนหรื อ
ผูประกอบการโรงงานและกลุ5มประดิษฐกรรมไมไผ5 ไดใชในการประกอบการตัดสินใจประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมจากไมไผ5 โดยเฉพาะอย5างยิ่งการทําผลิตภัณฑ.จากเศษไมไผ5เหลือทิ้ง
๒.๒ ผลการดําเนินการ :
เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ.ผูประกอบการผลิตตะเกียบและไมเสียบอาหาร
และผูผลิตไมเสนสําหรับเป;นวัตถุดิบในการผลิตตะเกียบและไมเสียบอาหารในทองที่จังหวัดแพร5 และ
ลําปางไดขอมูลครบถวนจํานวน๒๓ ราย จากการสัมภาษณ.ผูประกอบการทั้งหมด๓๒รายแบ5งออกเป;น
ผูผลิตไมไผ5เสนจํานวน ๑๓ ราย และผูผลิตผลิตภัณฑ.ไมไผ5จากไมไผ5เสน จํานวน ๑๐ ราย ดําเนินการ
สัมภาษณ.เจาะลึกขอมูลดานต5างๆ จากผูผลิตไมไผ5เสนและผูผลิตผลิตภัณฑ.ไมไผ5จากไมไผ5เสน ไดแก5
กระบวนการผลิตไมไผ5เสน กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ.ไมไผ5จากไมไผ5เสน แนวทางการใชประโยชน.เศษ
ไผ5เหลือทิ้ง, ปBญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะ ไดผลการศึกษาพอจะสรุปได ดังนี้
๒.๒.๑ ผูผลิตไมไผเสน
ปริมาณเศษไผเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไมไผเสน
กระบวนการผลิตไมไผ5เสนประกอบดวยขั้นตอนหลักต5างๆ ไดแก5 การเลื้อยตัด การผ5า
การยิง และการตาก เพื่อผลิตไมเสนตามขนาดของผลิตภัณฑ.ที่ผลิต ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ขอไผ5
และขี้เลื้อย และเศษไมไผ5หลังผ5านขั้นตอนการยิงหรือขี้ยิง เป;นเศษไผ5เหลือทิ้งที่ไม5สามารถนํามาใชผลิต
ผลิตภัณฑ.จากไมไผ5ได คิดเป;น ๒๐ เปอร.เซ็นต. และ ๕๐ เปอร.เซ็นต. โดยประมาณ ของน้ําหนักลําไมไผ5ที่
ใชในการผลิต ตามลําดับ และพบว5า ปริมาณเศษไผ5เหลือทิ้งจะผันแปรตามฤดูกาล โดยฤดูรอนและฤดู
หนาวจะมีปริมาณเศษไผ5เหลือทิ้งมากกว5าฤดูฝน เนื่องจากลําไมไผ5สามารถหาซื้อไดง5ายกว5า เพราะการ
ขนส5งลําไมไผ5ที่ใชในการผลิตไมไผ5เสนซึ่งนําออกมาจากป+าธรรมชาติจะสะดวกกว5าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ฤดูฝน และตลาดผูบริโภคมีความตองการใชผลิตภัณฑ.จากไมไผ5มากกว5าดวย นอกจากนี้ ยังมีปBจจัยอื่นๆ
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มีผลต5อปริมาณเศษไผ5เหลือทิ้ง เช5น ประสิทธิภาพของเครื่องยิง ชนิดและอายุของลําไมไผ5 และความ
ชํานาญของผูยิง เป;นตน
แนวทางการใชประโยชน(เศษไผเหลือทิ้ง
ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ผูผลิตไมไผ5เสนส5วนใหญ5นําขอไมไผ5ขายใหแก5โรงงานผลิต
อาหารกระปVองและโรงงานผลิตกระแสไฟฟWาชีวมวลในพื้นที่จังหวัดลําปาง โดยขายในราคา ๐.๕๐๐.๗๐และ ๐.๙๐บาทต5อกิโลกรัม ตามลําดับ และนําขอไมไผ5ไปเผาเป;นถ5าน และขายถ5านขอไมไผ5ใน
ราคา ๒.๕๐-๓.๐๐บาทต5อกิโลกรัมใหแก5ผูผลิตถ5านอัดแท5ง และใหขี้เลื้อยแก5ผูผลิตถุงเชื้อเพาะเห็ดโดย
ไม5คิดมูลค5า ส5วนเศษไมไผ5หลังผ5านขั้นตอนการยิงหรือขี้ยิง ผูประกอบการส5วนใหญ5นําไปเผาทิ้ง ทั้งใน
พื้นที่ส5วนตั วและพื้นที่สาธารณะโดยเผาในเวลากลางคืนที่มีล มค5อ นขางสงบซึ่งสรางปBญหาการเกิด
หมอกควันในพื้นที่ แต5ผูผลิตไมไผ5เสนบางรายไดนําเศษไมไผ5ส5วนนี้ขายใหกับโรงงานผลิตกระดาษไหวเจา
ในทองที่จังหวัดแพร5 โดยขายในราคา ๐.๔๕-๐.๕๐บาทต5อกิโลกรัม
ป>ญหาและอุปสรรค
ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ผูผลิตไมไผ5เสนมีปBญหาและอุปสรรค ดังนี้
๑. แหล5งรับซื้อเศษไผ5เหลือทิ้งมีนอย
๒. ขาดแคลนลําไมไผ5ซ่งึ เป;นวัตถุดิบในการผลิตไมเสน
๓. เศษไผ5เหลือทิ้งมีปริมาณมากและถูกกําจัดโดยการเผาซึ่งทําใหเกิดปBญหาหมอก
ควันและมลพิษทางอากาศ
ขอเสนอแนะ
ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ผูผลิตไมไผ5เสนมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตองการใหรัฐบาลช5วยหาแหล5งรับซื้อเศษไผ5เหลือทิ้ง
๒. ตองการใหรัฐบาลจัดสรรพื้นที่ในรูปของการเช5าเพื่อใชประโยชน.สําหรับการปลูก
ป+าไผ5
๓. ตองการใหรัฐบาลหาแนวทางแกไขเพื่อนําเศษไผ5เหลือทิ้งมาใชประโยชน.และทํา
ใหเกิดรายได
๒.๒.๒ผูผลิตผลิตภัณฑ(ไมไผจากไมไผเสน
ปริมาณเศษไผเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ(ไมไผจากไมไผเสน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ.ไมไผ5จากไมไผ5เสนประกอบดวยขั้นตอนหลักต5างๆ ไดแก5
การเขย5าขั ด เสี้ย น การตั ด ปลายและเหลาแหลม การขั ด ละเอีย ด และการคั ด คุ ณ ภาพ ผลจากการ
สัมภาษณ. พบว5า เศษไมไผ5ที่ไดจากการขัดเสี้ยน การตัดปลายและเหลาแหลม และการคัดคุณภาพ เป;น
เศษไผ5เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตขั้นตอนนี้ คิดเป;น ๕ เปอร.เซ็นต. ๒.๘๕ เปอร.เซ็นต. และ ๔.๖๑
เปอร.เซ็นต. โดยประมาณ ของน้ําหนักไมไผ5เสนที่ใชในกระบวนการผลิต ตามลําดับ นอกจากนี้ปBจจัยอื่นๆ
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ที่มีผลต5อปริมาณเศษไผ5เหลือทิ้ง ไดแก5 คุณภาพของไมไผ5เสน ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และความ
ชํานาญของผูคัดคุณภาพผลิตภัณฑ. เป;นตน
แนวทางการใชประโยชน(เศษไผเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ(ไมไผ
ผลจากการสัมภาษณ. พบว5าเศษไผ5เหลือทิ้งในขั้นตอนนี้ส5วนใหญ5ถูกนําไปเผาทิ้งและหรือใชเป;น
เชื้อเพลิงสําหรับการก5อไฟหุงตมในครัวเรือน และพบว5า ผูประกอบการกําลังทดลองการผลิตถ5านไมไผ5
จากเศษไผ5เหลือทิ้งที่ไดจากขั้นตอนการคัดคุณภาพ
ป>ญหาและอุปสรรค
ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ผูผลิตผลิตภัณฑ.ไมไผ5จากไมไผ5เสนมีปBญหาและอุปสรรค ดังนี้
๑. ไมไผ5เสนมีปริมาณไม5เพียงพอต5อการผลิตในฤดูฝน
๒. มีความจําเป;นในการซื้อไมเสนทุกขนาดแต5ผลิตภัณฑ.ไมไผ5บางขนาดขายไดยาก
๓. วัตถุดิบเป;นไมไผ5เสนที่มีอายุนอยทําใหมีปริมาณเศษไผ5เหลือทิ้งมากและถูกทําลาย
โดยมอด
๔. ขาดแคลนแรงงาน
๕. ราคาผลิตภัณฑ.ไมไผ5ต่ํา
ขอเสนอแนะ
ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ผูผลิตผลิตภัณฑ.ไมไผ5จากไมไผ5เสนมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหช5วยกันปลูกไมไผ5 เนื่องจากปริมาณลําไมไผ5ซ่งึ เป;นวัตถุดิบในการผลิตมีไม5
เพียงพอ
๒. ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนขอมูลและเงินทุนในการผลิตถ5านอัดแท5ง
๓. การรวมกลุ5มเพื่อสรางอํานาจต5อรองในการกําหนดราคาขาย
ผลผลิตและผลลัพธ(
ผลผลิต (output) อยู5ระหว5างดําเนินการวิเคราะห.ตนทุน-ผลตอบแทน และการวิเคราะห.การ
ดําเนินการ การจําหน5าย และเสนทางการตลาด ของการใชประโยชน.เพื่อเพิ่มมูลค5าจากเศษไผ5เหลือทิ้ง
ผลลัพธ( (outcome) ผูประกอบการทั้งหมดใหความสําคัญกับการใชประโยชน.จากเศษไผ5
เหลือทิ้ง ทั้งนี้เนื่องจากปBจจุบันผูประกอบการทําการเผาเศษไผ5เหลือทิ้งที่มีอยู5ปริมาณมากในเวลากลางคืน
ซึ่งก5อใหเกิดมลภาวะ และมีการต5อตานจากชุมชนในพื้นที่การนําเศษไผ5เหลือทิ้งมาใชประโยชน.เพื่อเพิ่มมูลค5า
จากเศษไผ5เหลือทิ้ง จะเป;นการใชทรัพยากรอย5างคุมค5า และยังเป;นการสรางอาชีพและสรางรายไดอย5าง
ต5อเนื่องแก5ชุมชนอีกดวย
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๒.๓ ป>ญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
๒.๓.๑ ป>ญหา อุปสรรค
ขาดความร5ว มมือ จากผู ประกอบการบางรายทํา ใหไดรับ ขอมูล ไม5ถูก ตอง
เนื่องจากผูผลิตไมไผ5เสนใชไมไผ5จากป+าธรรมชาติจึงไม5ใหความร5วมมือเท5าที่ควร
๒.๓.๒ เงื่อนไขความสําเร็จ
ตองสรางความตระหนักถึงการใชทรัพ ยากรธรรมชาติที่มีอ ยู5อ ย5างประหยัด
และมีการปลูกทดแทนจากการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช

ขั้นตอนกระบวนการผลิตไมเสน : ไผ5ซาง (ก.) ตัดขอกับปลองออกจากกัน (ข.) ขอ (ค.) ขี้เลื่อย (ง.)
ปลองผ5าซีก (จ.) ปลองไผ5เขาเครื่องยิง (ฉ.) เศษไมไผ5เหลือทิ้งเมื่อผ5านเครื่องยิง (ช.) ไมเสนตากแหง (ซ.)
ไมเสนที่ตากแลว (ฌ.)
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การเผาเศษไมไผ5หลังผ5านขั้นตอนการยิง

การผลิตถานอัดแทง : นําถ5านขอไมไผ5และถ5านกะลามะพราวในสัดส5วน ๙๕:๕ กิโลกรัมมาบดเขา
ดวยกันผสมถ5านที่บดแลวกับแปWงมันแลวคลุกเคลาใหเขากันโดยใชแปWงมันรอยละ ๕-๗ ของน้ําหนักถ5าน
(ก.) แลวค5อยๆ เติมน้ําผสมเขาใหทั่ว (ทดสอบปริมาณน้ําโดยการนําถ5านมากําในมือแลวอยู5เป;นกอนได)
(ข.) นําถ5านที่ผสมไดไปใส5ในเครื่องอัดรีดเพื่อผลิตเป;นถ5านอัดแท5งจากนั้นตัดขนาดถ5านความยาวตาม
ตองการ (ค.) นําถ5านที่อัดแท5งที่ผลิตไดไปตากแดด (ง.)
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การผลิตกระดาษไหวเจา: เศษไผ5เหลือทิ้ง (ก.) หมักเศษไผ5เหลือทิ้ง (ข.) นําเศษไผ5เหลือทิ้งไปบด (ค.)
บดเศษไผ5เหลือทิ้ง (ง.) บ5อเยื่อไมไผ5 (จ.) การรีดแผ5นกระดาษ (ฉ.) การปB]มลาย (ช.) การตัด (ซ.)
การตัดใหไดขนาดผลิตภัณฑ. (ฌ.) ผลิตภัณฑ. (ญ.)
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วิเคราะห( สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย
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กลุมงานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจําป!
กิจกรรมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
งบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี

2553

2554

3,150,000

3,347,700

ป!งบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2,661,400

2557

2558

2,800,000 2,645,000 2,404,500

งานทะเบียนทรัพย.สินทางป/ญญา
งานด1านการบริหารจัดการทรัพย.สินทางป/ญญา
1. การขอรับความคุ1มครองทรัพย.สินทางป/ญญา
ดําเนินการรวบรวมเป&นฐานข)อมูลในการติดตามผลการตรวจสอบทรัพย/สินทางป1ญญาแตละ
ประเภทจากกรมทรัพย/สินทางป1ญญา และประสานงานกับนักวิจัยที่ประดิษฐ/ หรือเขียนผลงานวิจัย
ตอมามีนักวิจัยที่มีผลงานประดิษฐ/ และงานด)านวรรณกรรม เชน เอกสารเผยแพรตางๆ ได)มาแจ)งขอรับ
ความคุ)มครองทรัพย/สินทางป1ญญาที่งานทะเบียนทรัพย/สินทางป1ญญาบ)างแตไมมาก เนื่องจากนักวิจัย
สวนใหญยังขาดความรู) ความเข)าใจ และความสําคัญของการขอรับความคุ)มครองทรัพย/สินทางป1ญญา
อีกทั้งยังเห็นวาเป&นเรื่องที่ยุงยาก มีขั้นตอน กฎเกณฑ/มากมายในการขอรับความคุ)มครองและตรวจสอบ
ซึ่ ง ต) อ งให) ร ะยะเวลานาน สํ า หรั บ การขอรั บ ความคุ) ม ครองทรั พ ย/ สิ น ทางป1 ญ ญาทุ ก ประเภทให) ใ ช)
แบบฟอร/มของกรมทรัพย/สินทางป1ญญา โดยสามารถดาวน/โหลดแบบฟอร/มได)จากเว็บไซต/ของกรม
ทรัพย/สินทางป1ญญา เพื่อนํามากรอกข)อมูล และรายละเอียดของทรัพย/สินทางป1ญญาที่จะขอรับความ
คุ)มครอง และนํ าเอกสารตางๆ ไปยื่นขอรั บ ความคุ) มครองทรั พ ย/สิน ทางป1 ญ ญาแตละประเภทได) ที่
กรมทรัพย/สินทางป1ญญาตอไป
ผลงานวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาการป5าไม1 กรมป5าไม1 ได1รับการคุ1มครอง
ทรัพย.สินทางป/ญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร จํานวน 4 รายการ
กลองตั้งเครื่องทําบัวเพื่อทําเดือยของหัวไม1
ประเภท
อนุสิทธิบัตร

ชื่อสิ่งประดิษฐ.

เลขที่คําขอ

กลองตัง้ เครื่องทําบัว
เพื่อทําเดือยของหัวไม)

1103000593

วันที่ยื่นคําขอ
14 มิถุนายน
2554

หมายเหตุ
ได)รับหนังสือสําคัญการจดทะเบียน
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6987 แล)วเมื่อ
19 มีนาคม 2555

กลองตั้งเครื่องทําบัวเพื่อทําเดือยของหัวไม)มีประโยชน/ในการทําเดือยที่มีขนาดตามความ
ต)องการ มีความปลอดภัย รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และเป&นกลองที่สามารถทําได)งายไมต)องลงทุนสูง
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สําหรับการใช)งานกลองนี้จะต)องใช)รวมกับเร)าเตอร/ โดยกลองนี้จะทําการยึดตัวเร)าเตอร/และไม)ทอนกลม
เพื่อเข)าสูกระบวนการทําเดือย สวนการทํารูเดือยจะใช)สวานแทนและดอกเจาะเพื่อทํารูเดือยให)มีขนาด
พอดีกับเดือย จึงจะสามารถนําไม)ทอนที่มีเดือยและรูเดือยมายึดติดกันโดยที่ไมมีการใช)วัสดุอื่นๆ เชน
ตะปู หรือตะปูเกลียว
น้ํามันนวด
ประเภท
อนุสิทธิบัตร

ชื่อสิ่งประดิษฐ.
น้ํามันนวด

เลขที่คําขอ
1303000763

วันที่ยื่นคําขอ

หมายเหตุ

10 กรกฏาคม 2556

ได)รับหนังสือสําคัญการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตรเลขที่
9013 แล)วเมื่อ
24 กรกฏาคม 2557

ผลิตภัณฑ/น้ํามันนวดมีน้ํามันหอมระเหยเทพทาโรที่กลั่นจากรากไม)อยูในสวนประกอบ 1.5 % ตอ
น้ําหนัก เลือกน้ํามันที่ได)จากธรรมชาติหลาย ๆ ชนิดที่มีสรรพคุณในการบํารุงผิว ดูดซึมได)ดี มาผสมกัน
เป&นหัวน้ํามัน และเติมน้ํามันจากดอกลาเวนเดอร/ซ่งึ มีสรรพคุณชวยผอนคลายลงไปด)วย จะได)น้ํามันนวด
เทพทาโรเพื่อใช)ในสปาและใช)กับการนวดทั่วๆ ไป
โลชั่นกันยุง
ประเภท
อนุสิทธิบัตร

ชื่อสิ่งประดิษฐ.
โลชั่นทากันยุง

เลขที่คําขอ
1303000769

วันที่ยื่นคําขอ
11 กรกฏาคม
2556

หมายเหตุ
ได)รับหนังสือสําคัญการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 9014
แล)ว
เมื่อ 24 กรกฏาคม 2557

ผลิตภัณฑ/โลชั่นทากันยุง จะเลือกใช)นํา้ มันหอมระเหยเทพทาโรที่มีกลิ่นคล)ายตะไคร)ผสม กลิ่น
ส)ม 3 % ตอน้ําหนัก และเลือกใช)น้ํามันมะกอกเป&นน้ํามันในการผลิตเนื้อโลชั่น ไมมีการใช)สารกันเสีย
จะได)โลชั่นทากันยุงเทพทาโรที่มีคุณภาพทาผิวหนังเพื่อปJองกันยุงกัดได)
กรรมวิธีการผลิตแผนกากกฤษณาอัดจากเศษเหลือจากการกลั่นกฤษณา
ประเภท
อนุสิทธิบัตร

ชื่อสิ่งประดิษฐ.
กรรมวิธีการผลิตแผนกาก
กฤษณาอัดจากเศษเหลือ
จากการกลั่นกฤษณา

เลขที่คําขอ
1103000449

วันที่ยื่นคําขอ
15 ตุลาคม 2554

หมายเหตุ
ได)รับหนังสือสําคัญการ
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9015 แล)วเมื่อ
24 กรกฏาคม 2557

ในกระบวนการกลั่นกฤษณา จะมีเศษเหลือกาก และในกากยังคงมีน้ํามันเหลืออยู ซึ่งเป&น
อุปสรรคในการยึดติด แตยังคงมีกลิ่นหอม เพื่อนํากากกฤษณามาผลิตเป&นแผนไม)อัด จะได)เป&นแผนไม)
อัดที่มีกลิ่นหอมเฉพาะ มีความแตกตางจากแผนไม)อัดจากวัสดุอื่นๆ
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2. การจดทะเบียนพันธุ.พืชใหม
2.1 การจดทะเบียนยูคาลิปตัสสายพันธุ.ใหมของกรมป5าไม1
กรมปNาไม) ได)ยื่นขอจดทะเบียนคุ)มครองพันธุ/พืชยูคาลิปตัสสายพันธุ/ใหม 6 สายพันธุ/ เมื่อ
ปO พ.ศ. 2552 ตอกรมวิชาการเกษตร ได)แก สายพันธุ/ ปม 2-1 ปม 2-2 ปม 2-3 ปม 2-4 ปม 2-5
และ ปม 2-6 (ยูโรฟQลลา 5 สายพันธุ/ และลูกผสมระหวางยูโรฟQลลากับคามาลดูเลนซีส 1 สายพันธุ/)
โดยที ม งานนั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ/ ข องสํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการปN า ไม) และทํ า การปลู ก ทดสอบเพื่ อ
เปรียบเทียบสายพันธุ/เพื่อพิสูจน/ความเป&นสายพันธุ/ใหม เมื่อปO พ.ศ.2553 ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแก
ราช จังหวัดนครราชสีมา ป1จจุบันกรมปNาไม)ได)รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ/พืชใหมจาก
กรมวิชาการเกษตรแล)ว เมื่อวันที 11 พฤศจิกายน 2557 ให)ใช)ได)ถึง 10 พฤศจิกายน 2584 (27 ปO)
ยูคาลิปตัสสายพันธุ/ใหม 6 สายพันธุ/ มีลักษณะเดนคือ มีรูปทรงลําต)นเปลาตรง มีความ
ต)านทานแมลงฝอยปม (Leptocybe invasa) และมีการเจริญเติบโตดีกวาพันธุ/พอแมและพันธุ/ทั่วไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และการจัดการพื้นที่สวนปNา
2.2 จดทะเบียนไม1กระถินณรงค.สายพันธุ.ใหมของกรมป5าไม1
1) กรมปN า ไม) ได) ดํ า เนิ น การยื่ น ขอจดทะเบี ย นกระถิ น ณรงค/ ส ายพั น ธุ/ ใ หม
จํานวน 5 สายพันธุ/ ได)แก ปม 3-1 ปม 3-2 ปม 3-3 ปม 3-4 และ ปม 3-5 ตอกรมวิชาการเกษตร
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555
2) การตรวจลักษณะสําคั ญของกระถินณรงค/สายพั นธุ/ใหมกั บเจ)าหน)าที่กรมวิชาการ
เกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ ในระยะกล)า ณ แปลงปลูกทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ/ สถานี
วนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
3) ปลูกทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ/กระถินณรงค/สายพันธุ/ใหมของกรมปNาไม)ที่สถานี
วนวัฒนวิจัยสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เพื่อให)
พนักงานเจ)าหน)าที่ของกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ
4) เก็ บ ข)อ มู ล การเจริญ เติบ โตของกระถินณรงค/ส ายพั นธุ/ใ หม ณ แปลงปลู ก ทดสอบ
เปรียบเทียบสายพันธุ/ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา เป&นประจําทุก 2 เดือน
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2.3 จดทะเบียนไม1สักสายพันธุ.ใหมของกรมป5าไม1
1) กรมปNาไม)ได)ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ/พืชใหมตอกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556
ได)แก สายพันธุ ปม 1-1 ปม 1-2 ปม 1-3 ปม 1-4 ปม 1-5 ปม 1-6 ปม 1-7 ปม 1-8 ปม 1-9 และ ปม 1-10
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2) ตรวจสอบลักษณะสําคัญประจําพันธุ/และศึกษาการเติบโตของสักสายพันธุ/ใหมที่แปลง
ปลูก ทดสอบสายพันธุ/เพื่อคั ดเลือ กพันธุ/ท่ีจะยื่นจดคุ)มครองพืชสายพันธุ/ใหม ที่อ ายุ 8 ปO ของสถานี
วนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแกน และสถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แปลงสักสายพันธุ/ใหมที่สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อายุ 8 ปO

แปลงสักสายพันธุ/ใหมที่สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อายุ 8 ปO

แปลงสักสายพันธุ/ใหมที่สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแกน อายุ 8 ปO
3) การติดตามผลการขยายพันธุ/กล)าไม)สักสายพันธุ/ใหม 10 สายพันธุ/และพันธุ/พอแม 10
สายพันธุ/ สําหรับปลูกทดสอบเพื่อเปรียบทียบสายพันธุ/ ที่สถานวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง ทั้งนี้ได)
ประชุ มปรึก ษาหารือ แนวทางแก)ไ ขป1 ญ หาการขยายพั นธุ/ก ล)าสั ก สายพั นธุ/ใ หม และการเตรีย มพื้นที่
สําหรับปลูกสักสายพันธุ/ รวมกับผู)เชี่ยวชาญเฉพาะด)านการจัดการปNาไม) (นายธิติ วิสารัตน/) หัวหน)า
สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จ.ลําปาง (นายสาโรจน/ วัฒนสุขสกุล) และคณะ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จ.ลําปาง
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งานถายทอดเทคโนโลยี
ถายทอดเทคโนโลยีด1านป5าไม1
1. การสงเสริ ม อาชี พ ของกลุ มเปC า หมาย คั ด เลื อ กผลงานวิ จั ย ที่ นํ า ไปสงเสริ ม
ให)เกษตรกร วิสาหกิชชุมชน และชุมชนตางๆ ตลอดจนเจ)าหน)าที่ภาครัฐ เอกชน ที่ทําหน)าที่เกี่ยวข)อง
กับการสงเสริมการปลูกปNา และการใช)ประโยชน/จากทรัพยากรปNาไม) เพื่อใช)ในการประกอบอาชีพหลัก/
อาชีพเสริม
1.1 ศู นย/ ส งเสริ มพั ฒนาและถายทอดเทคโนโลยีก ารใช) ป ระโยชน/ ไ ม) ข นาดเล็ ก และ
ของปNา จังหวัดราชบุรี ได)จัดการฝUกอบรมปฏิบัติการเพาะกล)าไม) ให)กับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11
สํานั ก งานพั ฒนาภาค 1 หนวยบั ญ ชาการทหารพั ฒนา กองบัญ ชาการกองทั พ ไทย เพื่อ สงเสริมให)
เจ)าหน)าที่มีความรู) และทักษะการเพาะกล)าไม) เพื่อนําไปปฏิบัติการเพาะกล)าไม) ภายในศูนย/การเรียนรู)
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ณ ศู น ย/ ส งเสริ ม พั ฒ นาและถายทอดเทคโนโลยี ก ารใช) ป ระโยชน/ ไ ม) ข นาดเล็ ก
และของปNา จังหวัดราชบุรี วันที่ 9-11 กุมภาพันธ/ 2558
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1.2 ศู นย/ ส งเสริ มพั ฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การใช) ป ระโยชน/ ไ ม) ข นาดเล็ ก และ
ของปNา จังหวัดราชบุรี ออกพื้นที่สงเสริมกลุมเปJาหมาย ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ตอเนื่อง
จากที่ได)จัดฝUกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการใช)ประโยชน/จากเถาวัลย/แดง วันที่ 18 มีนาคม 2558
1.3 ศู น ย/ถ ายทอดเทคโนโลยีด) า นวิ จั ย ปN า ไม) จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ได) ส งเสริม กลุ ม
ผลิตภัณฑ/จักสานหมวกจากไม)ไผในการทําเดคูพาจ เพื่อชวยเพิ่มมูลคาสินค)าให)แกราษฎรบ)านนาหว)า
ตําบลกระเดียน อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 21 เมษายน 2558
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1.4 ศูนย/วิจัยผลิตผลปNาไม) จังหวัดนครราชสีมา กลุมงานพัฒนาผลิตผลปNาไม) จัดการ
ฝUกอบรมการทําเฟอร/นิเจอร/ไม)ไผให)กับชาวบ)านโปNงก)อนเส)า ตําบลทามะปราง อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
2. การจัดฝEกอบรม จัดฝUกอบรมให)แกเจ)าหน)าที่ของกรมปNาไม) หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป จํานวน 16 หลักสูตร ประกอบด)วย
โครงการฝEกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมป5าไม1
จํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้
การฝEกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเก็บเมล็ดโดยการป!นต1นไม1ขั้นสูง”
ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง วันที่ 23-28 พฤศจิกายน ๒๕๕7 มีผู)เข)ารวมฝUกอบรมทั้งสิ้น
20 คน

การฝEกอบรมหลักสูตร “การประมาณมวลชีวภาพและการเก็บกักคาร.บอนในสวนป5า” ณ ศูนย/
วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ และสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-19 ธันวาคม ๒๕๕7
มีผู)เข)ารวมฝUกอบรมทั้งสิ้น 33 คน
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การฝEกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเจ1าหน1าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ.ในการสงเสริมและ
พัฒนาการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็กและของป5า” ณ ศูนย/สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการ
ใช)ป ระโยชน/ไ ม)ข นาดเล็ ก และของปNา จั งหวั ด ราชบุ รี วั นที่ 22-25 ธั นวาคม 2557 มีผู)เ ข)ารวม
ฝUกอบรมทั้งสิ้น 42 คน

การฝEกอบรมหลักสูตร “การตรวจพิสูจน.เนื้อไม1 รุนที่ ๖๕” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 18-29 พฤษภาคม ๒๕๕8 มีผู)เข)ารวมฝUกอบรมทั้งสิ้น 31 คน

การฝEกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเชื่อมตอทอลําเลียงน้ําและอาหารของต1นไม1 (Bypass) รุนที่
1” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว ว จังหวัดลําปาง วันที่ 15-16 มิถุนายน ๒๕๕8 มีผู)เข)ารวมฝUกอบรม
ทั้งสิ้น 33 คน
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การฝEกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเชื่อมตอทอลําเลียงน้ําและอาหารของต1นไม1 (Bypass) รุนที่
2” ณ สถานีวนวัฒนสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4-5 สิงหาคม ๒๕๕8 มีผู)เข)ารวมฝUกอบรม
ทั้งสิ้น 32 คน

โครงการฝEกอบรมถายทอดเทคโนโลยีด1านวิจัยป5าไม1สูบุคคลภายนอก
จํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้
การฝEกอบรมหลักสูตร “การสงเสริมการปลูกและการใช1ประโยชน.
ไม1ไผอยางยั่งยืน” ณ ศูนย/ถายทอดเทคโนโลยีด)านวิจัยปNาไม)ภาคใต) จังหวัดสงขลา วันที่ 17-20
กุมภาพันธ/ 2558 มีผู)เข)ารวมฝUกอบรมทั้งสิ้น 33 คน

การฝEกอบรมหลักสูตร “การจัดการสวนป5าเพื่อเพิ่มมูลคาไม1ขนาดเล็ก” ณ ศูนย/สงเสริมพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัดขอนแกน และบ)านสวนกรีนวิว รี
สอร/ทแอนด/สปา จังหวัดขอนแกน วันที่ 8-12 ธันวาคม ๒๕๕7 มีผู)เข)ารวมฝUกอบรมทั้งสิ้น 31 คน
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การฝEกอบรมหลักสูตร การใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็ก และของป5า
รุนที่ 44 “เทคนิคการใช1เครื่องมืองานไม1เพื่อทําประดิษฐกรรม” ณ ศูนย/สงเสริมพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีไม)ขนาดเล็ กและของปNา จังหวั ดขอนแกน วันที่ 22-25 ธั นวาคม ๒๕๕7 มีผู)เ ข)ารวม
ฝUกอบรมทั้งสิ้น 30 คน

รุนที่ 45 “เทคโนโลยีการผลิตถานและน้ําส1มควันไม1” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย
จังหวัดเชียงราย วันที่ 20-23 มกราคม 2558 มีผู)เข)ารวมฝUกอบรมทั้งสิ้น 35 คน

รุนที่ 46 “การเพิ่มมูลคาของป5าในชุมชนของคนรุนใหม”
ณ ศูนย/สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ/ 2558 มีผู)เข)ารวมฝUกอบรมทั้งสิ้น 44 คน
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- การฝEกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม1เพื่อชุมชน” ประจําป!งบประมาณ
พ.ศ. 2558 รุนที่ 1 ณ ศูนย/วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม)เพื่อชุมชน จังหวัดขอนแกน
วันที่ 8-11 มิถุนายน 2558 มีผู)เข)ารวมฝUกอบรมทั้งสิ้น 30 คน
- การฝEกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม1เพื่อชุมชน” ประจําป!งบประมาณ
พ.ศ. 2558 รุนที่ 2 ณ ศูนย/วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม)เพื่อชุมชน จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558 มีผู)เข)ารับการฝUกอบรมทั้งสิ้น 30 คน
- การฝEกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม1เพื่อชุมชน” ประจําป!งบประมาณ
พ.ศ. 2558 รุนที่ 3 ณ ศูนย/วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม)เพื่อชุมชน จังหวัดสงขลา
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558 มีผู)เข)ารวมฝUกอบรมทั้งสิ้น 30 คน
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การให1บริการทางวิชาการด1านป5าไม1 ในรูปแบบตางๆ ดังนี้
การประชุม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด1านการปลูกและการใช1ประโยชน.ทรัพยากรป5าไม1
การประชุมการป5าไม1ประจําป! พ.ศ. 2558
สํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการปN า ไม) เ ข) า รวมนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ในการประชุ ม
การปNาไม)ประจําปO พ.ศ. 2558 ณ คณะวนศาสตร/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ กรุงเทพฯ ระหวางวันที่
22-26 เมษายน 2558
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3.1 เปVนวิทยากรให1หนวยงานตางๆ ของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน
และกลุมเกษตรกร
1. ศูนย/วิจัยพลังงานจากไม) จังหวัดสระบุรี เป&นวิทยากรสาธิตการสร)างเตาเผา
ถานให)แกองค/การบริหารสวนตําบลบ)านหนองจอกน)อย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได)สอน
วิธีก ารสร)างเตาอิฐ กอกรมปNาไม) เตาถั งเดี่ย ว และเตาถั งนอน พร)อ มทั้งแนะนํ าเทคนิค การเผาถาน
เพื่อให)ได)ผลผลิตถานสูงและมีคุณภาพดี วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2558
..............................................................
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3.2 บริการเมล็ดไม1คุณภาพดี
สํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการปN า ไม) ใ ห)บ ริ ก ารและจํ า หนายเมล็ ด พั น ธุ/ ไ ม) คุ ณ ภาพดี
ซึ่งเมล็ดไม)ที่นํามาให)บริการได)มาจากแหลงเมล็ดที่ได)รับการคัดเลือกและพัฒนาแหลงเมล็ดไม) พร)อมทั้ง
มีการจัดหาและจัดการเมล็ดพันธุ/ไม)ตามหลักวิชาการ มีผู)มาใช)บริการทั้งสิ้นจํานวน 61 ชนิด ปริมาณ
เมล็ดไม) 1,208.139 กิโลกรัม ซึ่งผู)รับบริการนําเมล็ดไปใช)เพื่อวัตถุประสงค/ตางๆ เชน เพื่อใช)ปลูก
ในพื้นที่หนวยจัดการต)นน้ํา เพาะเพื่อแจกจาย ปลูกในหนวยงานเพื่อฟZ[นฟูสภาพปNา เป&นต)น
- บริการการรับรองเกี่ยวกับป5าไม1
การบริการตรวจพิสูจน/ชนิดและคุณภาพไม) มีผู)ขอรับบริการทั้งสิ้น 190 ราย
3.3 การให1บริการความรู1ทางวิชาการโดยสื่อรูปแบบตางๆ เชน
- แผนพับ : 3 เรื่อง ดังนี้
1. เถาวัลย/แดง
2. การเพาะเห็ดหลินจือ
3. พลังงานจากไม)
- เอกสารเผยแพร : 2 เรื่อง
1. คูมือปฏิบัติการปJองกันเห็ดราทําลายไม)
2. แนวทางการตัดขยายระยะสวนปNาเชิงพาณิชย/
การจัดนิทรรศการ
นิทรรศการ "ป/จจุบัน...อนาคต ของไม1พะยูง" ในงานวันอนุรักษ/ทรัพยากรปNาไม)ของชาติ ณ
กรมปNาไม) วันที่ 14 มกราคม 2558

นิทรรศการ วันพื้นที่ชุมน้ําโลก ประจําป! 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดล)อมนานาชาติสิรินธร
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 1-3 กุมภาพันธ/ 2558
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นิทรรศการ งานเฉลิมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ ในหัวข)อ "อนุรักษ/รัก...อนุรักษ/ศิลป]ไทย"ณ อุทยานสิ่งแวดล)อม
นานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2 – 3 เมษายน 2558

นิทรรศการวันต1นไม1ประจําป!ของชาติ ประจําป! พ.ศ. 2558
ณ บริเวณปNาสงวนแหงชาติปNาแควระบมและปNาสียัด ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วันที่ 10 มิถุนายน 2558

วิดิทัศน. : การผลิตวิดิทัศน.ทางวิชาการ 19 ตอน ดังนี้
1. Biomass
11. อนุรักษ/รัก อนุรักษ/ศิลป]ไทย
2. เมล็ดพันธุ/คุณภาพดี
12. โครงการศึกษาและพัฒนาไม)รักใหญ
3. เทพทาโร ไม)มงคล สูไม)เศรศฐกิจ
13. กeาซชีวภาพ
4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม)สัก 1
14. ศูนย/วิจัยพลังงานจากไม) จังหวัดสระบุรี
5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม)สัก 2
15. ปลูกเพกาสงออก
6. การติดตาไม)สัก
16. ครั่งฉบับ Upgrade
7. การพัฒนาพันธุ/ไม)สัก
17. ครั่ง อาชีพที่ถูกมองข)าม
8. เครื่องเขิน ทรงคุณคา ภูมิป1ญญา
18. ดอกไม)ประดิษฐ/จากเมล็ดไม)ประดู
9. ถานอัดแทง
19. กระดาษรีไซเคิล
10. เตาถังเดี่ยวกรมปNาไม)

-113-

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป 2558

เว็บไซด.
- FACEBOOK สํานักวิจัยและพัฒนาการป5าไม1

ชองทางการให1บริการ
ผู)รับการถายทอดเทคโนโลยีด)านวิจัยปNาไม)สามารถขอรับบริการได) ดังนี้
1. ติดตอด1วยตนเอง ณ จุดบริการ : คลีนิกปNาไม) สํานักวิจัยและพัฒนาการปNาไม)
อาคารสุรัสวดี กรมปNาไม)
โทรศัพท. : 02-5614292-3 9 ตอ 5474
เว็บไซด. : http://new.forest.go.th/research/th/

โครงการสงเสริมและพัฒนาการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็กและของป5า
1. กรอบภารกิจของโครงการสงเสริมและพัฒนาการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็กและของป5า
“ ป5าไม1เชิงรุก กระตุกอาชีพเสริม เพิ่มรายได1เมื่อจําหนาย ลดรายจายเมื่อใช1สอย ”
โครงการสงเสริมและพัฒนาการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNาเป&นโครงการหนึ่ง
ที่นําผลงานวิจัยที่ได)จากการศึกษา ค)นคว)า วิจัย มาใช)ประโยชน/ โดยการขยายผลเชิงรุกสูกลุมเปJาหมายที่ชัดเจน
ได)แก เกษตรกรและผู)สนใจทั่วไป
จากการพัฒนาและการใช)ประโยชน/ที่ดินของประเทศสงผลให)พื้นที่ปNาไม)ลดลงและมี
สภาพเสื่อ มโทรมลงทุกขณะ ขณะที่ความต)องการในการใช)ไม)และผลิตผลจากไม)มากขึ้น ทําให)มีการลักลอบ
ตัดไม)ทําลายปNา เก็บหาของปNา เพื่อการยังชีพและรายได)อยางตอเนื่องกันมา กอให)เกิดป1ญหาการขาดแคลนไม)
และของปNาเพื่อการใช)สอย กรมปNาไม)จึงได)ดําเนินการปรับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรปNาไม)
โดยมุงเน)นการอนุรักษ/ควบคูการพัฒนาให)เป&นไปอยางสมดุลตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระแส
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ความต)องการของประชาชนในประเทศ กรมปNาไม)จึงได)ดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาการใช)ประโยชน/
ไม)ขนาดเล็กและของปNา โดยมีสํานักวิจัยและพัฒนาการปNาไม)เป&นหนวยงานรับผิดชอบและมีหนวยปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ได)แก ศูนย/สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา ๒ ศูนย/
ซึ่งเป& นหนวยงานหลั ก และหนวยงานสนั บ สนุ น ได)แก ศู นย/วิจัย ผลิตผลปNาไม) ๖ ศูนย/ ศู นย/ถ ายทอด
เทคโนโลยีด)านวิจัยปNาไม) ๒ ศูนย/ สถานีวนวัฒนวิจัย ทั่วประเทศ

ศูนย/สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา
จังหวัดขอนแกน

ศูนย/สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNาจังหวัด
ราชบุรี

สรุปผลการดําเนินงานประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 (พร1อมภาพกิจกรรม)
โครงการสงเสริมและพัฒนาการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จํานวน ๑ แหง หมายถึง
๑ โครงการ เป&นการสงเสริมการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา โดยการฝUกอบรม การเผยแพร
แนะนําและแก)ไ ขป1ญ หา ตลอดจนให)ก ารสนับ สนุนกล)าของปNา และการถายทอดความรู)เ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ได)มาตรฐานและเหมาะสมให)กับราษฎรในพื้นที่เปJาหมาย เพื่อให)ทราบถึงการใช)ประโยชน/
ไม)ขนาดเล็ก และของปNา จากสวนปNา และปNา ชุม ชน ในรูป แบบของผลิต ภัณ ฑ/ต างๆ อยางครบวงจร
และเกิดประโยชน/สูงสุด เพื่อเพิ่มรายได) เมื่อนําไปจําหนายหรือลดรายจายเมื่อนําไปใช)สอยในครัวเรือน
ทั้งนี้ เป&นการสร)างงานและอาชีพให)แกราษฎรในท)องถิ่นให)มีสภาพความเป&นอยูที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป&น
การชวยสงเสริมและพัฒนา การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNาอยางมีศักยภาพ
1. สํารวจและสงเสริมการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็กและของป5า เป&นการสํารวจ
ข)อมูลพื้นฐานทางด)านไม)ขนาดเล็กและของปNา เพื่อประเมินศักยภาพ โดยเริ่มดําเนินการสํารวจแหลง ชนิด
ปริมาณไม)และของปNา พร)อมทั้งสงเสริมเผยแพรการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา ตัวอยาง เชน
- การสงเสริมการทํากระดาษและดอกไม)จากเถาวัลย/แดง (ศูนย/สงเสริมพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัดราชบุรี)
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-2- สงเสริมการทําตะกร)าจากเถาวัลย/แดง (ศูนย/สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัดราชบุรี)

- สงเสริมการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กโดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบายพร)อมเครื่องมือ
งานไม)) กลุมทําผลิตภัณฑ/จากไม) ณ เทศบาลตําบลบ)านฝาง อําเภอบ)านฝาง จังหวัดขอนแกน ป1จจุบัน
เทศบาลตําบลบ)านฝางได)สนับสนุนการจัดตั้งกลุมผู)ทําผลิตภัณฑ/จากไม)ประจําตําบลบ)านฝางและได)ดําเนินการ
กอสร)างอาคารไว)เรียบร)อย (ศูนย/สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็ก
และของปNา จังหวัดขอนแกน)
- สงเสริมการใช)ประโยชน/จากฝาง สถานีได)เข)าไปสงเสริมการใช)ประโยชน/จากฝาง โดยทําเป&น
น้ําสมุ นไพรเน)นที่วั ด โรงเรียน ศูนย/สามวั ย และได)นําน้ําสมุ นไพรไปแจกให)เด็ กนั กเรียนโรงเรียนวั ดพั งงอน
อําเภอโปNงน้ําร)อน จังหวัดจันทบุรีดื่มแทนน้ําอัดลม รวมถึงได)พูดคุยกับราษฎร ผู)อํานวยการโรงเรียนพังงอน
และผู)ใหญบ)าน ซึ่งให)ความสนใจอยางมาก (สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี)

- สงเสริมการทําผลิตภัณฑ/การทําดอกไม)จากเมล็ดประดู รวมถึงได)พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ/
เป&นดอกไม)จันทน/จากเมล็ดประดูอีกด)วย (ศูนย/วิจัยผลิตผลปNาไม)จังหวัดสุโขทัย)

-116-

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป 2558

- การสงเสริมการเผาถานจากกิ่งไม)มะมวง ตํ าบลปQงโค)ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
(ศูนย/วิจัยผลิตผลปNาไม)จังหวัดเชียงใหม)

2. จัดตั้งศูนย.สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็ก
และของป5า ป1จจุบันได)ดําเนินการจัดตั้งศูนย/ฯ ในท)องที่จังหวัดขอนแกนและจังหวัดราชบุรี เพื่อเป&นศูนย/ข)อมูล
ทางวิชาการ รวมทั้งเป&นแหลงสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา
ศูนย.สงเสริมพัฒนาการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็ก และของป5า จังหวัดขอนแกน
ได)ดําเนินการ ดังนี้
- จัดนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธ/ภายในศูนย/ฯ และนอกสถานที่ เชน การปฏิบัติ
การเคลื่อนที่รถโมบายรวมกับสํานักจัดการทรัพยากรปNาไม)ที่ 7 (ขอนแกน) และโรงเรียน
- การบํารุงรักษาอาคารและสถานที่ ดําเนินการบํารุงรักษาอาคารสํานักงานของศูนย/ฯ
หลังคาอาคารฝUกอบรม ซอมแอร/ในห)องประชุมอาคารฝUกอบรม อาคารปฏิบัติการวิจัยไม)ขนาดเล็ก
บ)านไม)ยูคา รักษาความสะอาดภายในศูนย/ฯ ปรับปรุงทัศนียภาพในศูนย/ฯ
- การบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ/ ดําเนินการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ/ให)อยูในสภาพที่สามารถ
ใช)งานได)อยางมีประสิทธิภาพ ซอมแซมเครื่องจักรกลภายในโรงงาน เชน ใบเลื่อย อุปกรณ/ตางๆ ในโรงงาน
ศูน ย.ส งเสริม พัฒ นาการใช1ป ระโยชน.ไ ม1ข นาดเล็ก และของป5า จัง หวัด ราชบุรี
ได)ดําเนินการ ดังนี้
- จัดนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธ/ภายในศูนย/ฯ และนอกสถานที่ สํานักจัดการ
ทรัพยากรปNาไม)ที่ 10 (ราชบุรี) และโรงเรียน
- จัดฝUกอบรมหลักสูตรตางๆ เกี่ยวกับการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา
- การบํารุงรักษาอาคารและสถานที่ ดําเนินการบํารุงรักษาอาคารสํานักงานของศูนย/ฯ
อาคารฝUก อบรม ปรั บปรุงเรือนเพาะชํ า อาคารปฏิบัติการวิจัย ไม)ขนาดเล็ก ทาสีอาคาร ปู กระเบี้อ ง
รักษาความสะอาดภายในศูนย/ฯ ปรับปรุงทัศนียภาพในศูนย/ฯ
- การบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ/ ดําเนินการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ/ให)อยูในสภาพที่สามารถ
ใช)งานได)อยางมีประสิทธิภาพ ผลิตสื่อวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ/และรวบรวมข)อมูลพัฒนาผลิตภัณฑ/
จากไม)ขนาดเล็กและของปNา
- การบริการสนับสนุนงานวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาการปNาไม)
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3. เพาะชํากล1าของป5า โดยคัดเลือกของปNาที่อยูในความต)องการเป&นอยางมาก หรือของปNา
ที่มีคุณคา หายาก หรือของปNาที่มีแนวโน)มใกล)จะสูญพันธุ/หรือของปNาที่มีคาทางเศรษฐกิจมาเพาะขยายพันธุ/
เพื่อแจกจายแกเกษตรกรและผู)สนใจนําไปปลูกในพื้นที่สวนปNา ปNาปลูกในลักษณะตางๆ และปNาชุมชนทั่วประเทศ
ตลอดจนจัดทําแปลงสาธิต ทั้งนี้ เพื่อเป&นการฟZ[นฟูสภาพปNา โดยอาศัยหลักการคืนของปNาสูปNาธรรมชาติ
เป&นแนวทางปฏิบัติ ทําให)มีของปNาใช)อยางยั่งยืน
การฝEกอบรมบุคคลภายนอก : (จํานวน ๓ ครั้ง)
หลักสูตรที่ ๑ การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา รุนที่ 44
(เทคนิคการใช)เครื่องมืองานไม)เพื่อทําประดิษฐกรรม) วันที่ 16 - 19 ธันวาคม ๒๕๕7
ณ ศูนย/สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัด
ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวนผู)เข)าฝUกอบรม 30 คน

หลักสูตรที่ 2 การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา รุนที่ 45
(เทคโนโลยีการผลิตถานและน้ําส)มควันไม)) วันที่ 20 - 23 มกราคม ๒๕๕8
ณ สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวนผู)เข)าฝUกอบรม 35 คน
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หลักสูตรที่ 3 การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา รุนที่ 46
(การเพิ
การเพิ่มมูลคาของปNาในชุมชนของคนรุนใหม)
นใหม วันที่ ๒4 - 27 กุมภาพันธ/ ๒๕๕8
ณ ศูนย/สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัด
ราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวนผู)เข)าฝUกอบรม 44 คน

7. สงเสริมให1มีการจัดตั้งกลุม การรวมกลุม ในการดําเนินกิจกรรมการใช)ประโยชน/
ไม)ขนาดเล็กและของปNา เพื่อให)การสนับสนุนและสงเสริมทางด)านวิชาการแกกลุมเปJาหมายดังกลาว
เป&นไปอยางสะดวก คลองตัวและตอเนื่อง เชน
- กลุมเกษตรกรปลูกกล)าของปNา (หวายดง) บ)านโนนสําราญ ตําบลสร)างค)อ อําเภอภู
พาน จังหวัดสกลนคร และบ)านยางโล)น ตําบลห)วยทราย อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ป1จจุบัน
เกษตรกรรวมตัวกันเป&นผู)ปลูกกล)า (หวายดง) จนทําให)เกิดรายได)สามารถดํารงชีพอยูได)แตละครอบครัว
มีรายได) 4,000 บาท/ไร/เดื
เดือน

8. จัดประชุมสัมมนาเจ1าหน1าที่เพื่อกําหนดแผนและแนวทางปฏิบัติงานสงเสริ
าน
มพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยี
ถายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา โดยคณะทํางานของโครงการเพื่อให)เข)าใจถึงวิธีการ
วัตถุประสงค/ และเปJาหมายของโครงการ สามารถสํารวจข)อมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ/ ตลอดจน
เป&นกําลังสนับสนุน การดําเนินโครงการให)เป&นไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค/และเป&นไป
ในแนวทางเดียวกัน
การสัมมนาฯ เจ1าหน1าที่ป5าไม1 : (จํานวน ๑ ครั้ง)
หลักสูตร
การสัมมนาและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสงเสริมและพัฒนาการใช)
ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕8 วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2558
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สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป 2558

ณ ห)องรวยป1ญญา 2 โรงแรมมารวย การ/เด)น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จํานวนผู)เข)ารวมสัมมนา 46 คน

9. การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ.ไม1ขนาดเล็กและของป5าในรูปแบบตางๆ โดยอาศัย
หลัก วิชาการเพื่อ ให)ไ ด)ผลิตภัณ ฑ/ไ ม)หรือ ของปNาในรูป แบบตางๆ เชน การนําไม)มาผลิตเฟอร/นิเ จอร/
การเผาไม)เพื่อผลิตถานอยางคุ)มคาและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําของปNา เชน หนอไม) หนอหวาย ครั่ง
ชัน ยาง เป&นต)น มาแปรรูป เพื่อเป&นการเพิ่มมูลคาแกผลิตภัณฑ/ดังกลาว จนถึงขั้นเป&นอุตสาหกรรมท)องถิ่นได)
5. ป/ญหาและอุปสรรค
1. การดําเนินงานโครงการฯ ต)องอาศัยผลงานวิจัยตางๆ มาบูรณาการใช)ประโยชน/ให)
เข)ากับสภาพพื้นที่และความต)องการของชุมชน แตในการสงเสริมและถายทอด จําเป&นต)องอาศัยอุปกรณ/
เครื่องมือ ตลอดจนยานพาหนะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเป&นการปฏิบัติงานภาคสนามครุภัณ ฑ/ดังกลาว
จึงเป&นป1จจัยที่มีความสําคัญเป&นอยางยิ่ง ซึ่งจนถึงป1จจุบันครุภัณฑ/ดังกลาวยังมีไมเพียงพอที่จะสนับสนุน
การดําเนินงานโครงการฯ ให)บรรลุเปJาหมายอยางมีประสิทธิภาพกวานี้
2. การดําเนินงานที่ผานมา กิจกรรมการเพาะชํากล)าของปNาในแตละปOจะมีปริมาณไมเพียงพอ
กับความต)องการของเกษตรกร เนื่องจากได)รับงบประมาณจํากัด
3. การดําเนินงานกิจกรรมบํ ารุ งรั กษาแปลงสาธิตไมคอยจะประสบความสําเร็ จเทาที่ควร
เนื่องจาก
- ชาวบ)านบริเวณใกล)เคียงนําวัวเข)าไปเลี้ยง
- มีการบุกรุกพื้นที่ทํากิน
- งบประมาณในการดูแลไมเพียงพอไมสามารถปฏิบัติงานได)อยางเต็มประสิทธิภาพ
4. มีการปรับเปลี่ยนหนวยปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแตสํานักงานปNาไม)เขต สํานักงานปNาไม)
จังหวัด สํานักงานปNาไม)สาขา
กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ด)านปNาไม))
จนถึงป1 จจุ บั นได)มอบให)ศูนย/ / สถานีวนวั ฒนวิจัย ดู แลรั บผิดชอบ จึงทํ าให)การปฏิบั ติงานเป& นไปอยางไม
ตอเนื่อง เกิดป1ญหาและอุปสรรคตางๆ เป&นจํานวนมาก
5. งบประมาณที่ได)รับจัดสรรไมเพียงพอกับแผนการปฏิบัติงานของโครงการฯ ซึ่งเป&นอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงาน เพื่อให)บรรลุวัตถุประสงค/ตามเปJาหมาย
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