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สวนอํานวยการ
กรอบภารกิจของกลุมงาน
สวนอํานวยการ
1) ปฏิบัติงานทางดานธุรการ การเจาหนาที่ การเงิน บัญชีและพัสดุ ของสํานัก
2) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก
3) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดมอบหมาย
สวนอํานวยการ ประกอบดวย 4 ฝาย มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ฝายธุรการ
ปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ และปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดทําทะเบียนรับ-สง
– สงหนังสือราชการ จําแนกแจกจายหนังสือราชการ
- เวียนหนังสือราชการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหขาราชการและพนักงานในสังกัด
- ราง โตตอบ พิมพหนังสือ คัดสําเนา โรเนียว ถายเอกสาร ปรุกระดาษ
- เก็บรักษาและคนหาเอกสารในสวนที่จัดเก็บ
- จัดทําทะเบียนเอกสารลับ และดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารราชการ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.2 ฝายการเจาหนาที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํากรอบโครงสราง อัตรากําลัง และการพัฒนาบุคลากร โดยขอบเขตการเจาหนาที่
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ตรวจสอบ รวบรวมรายงานงบเวลาทําการของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการ
- พิจารณาจัดทํากรอบโครงสราง วิเคราะหอัตรากําลัง และการพัฒนาบุคลากร
- เก็บรักษาและจัดทําทะเบียนประวัติ การขอความดีความชอบเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคา จางและ
คาตอบแทน การขอรับบําเหน็จ บํานาญ เครื่องราชอิสริยาภรณ
- งานตางๆ ที่เกี่ยวกับการเจาหนาที่ และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 ฝายการเงิน บัญชี และพัสดุ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน และการพัส ดุ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งงาน
ทางดานสวัสดิการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ตรวจสอบใบสําคัญคูจา ย และหลักฐานเอกสารทางการเงิน
- ควบคุมการเบิกจาย เงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดในความรับผิดชอบ
- เก็บเอกสารทางการเงิน เอกสารค้าํ ประกัน และนําเงินสงคลัง
- ตรวจสอบ จัด ทํา เอกสารเพื่อเบิ กจ า ยเงิน สวัส ดิ ก ารต า งๆ เช น ค า รั ก ษาพยาบาล ค า เล า เรี ย นบุ ต ร
และเงินฌาปนกิจ เปนตน
- จัดทํารายงานจัดซื้อจัดจาง เพื่อจัดหาพัสดุและจําหนายพัสดุที่ชํารุด
- จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ บัญชีวัสดุ ขอหมายเลขครุภัณฑ ตลอดจนกระทั่งตรวจสอบพัสดุประจําป
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- ดูแล ควบคุมการใช เก็บรักษา และซอมแซม รถยนตราชการสวนกลาง
- จัดทําทะเบียนและควบคุมการใชโทรศัพททางไกล
- ดูแล บํ า รุง รักษาอุ ปกรณ เครื่ องใชสํา นั กงานที่ ตองใชร ว มกัน ซอมแซมอาคาร ระบบสาธารณูป โภค
ตลอดจนบริเวณโดยรอบที่อยูติดอาคาร และลานจอดรถ
1.4 ฝายแผนและติดตามประเมินผล
ปฏิ บั ติง านเกี่ ยวกับ การวางแผน การเสนอขอเงิน งบประมาณประจํ า ป ห รื อเงิ นอื่ น ใดเพื่ อ มาใช ในการ
ปฏิบัติงาน และวางแผนการใชจายเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพทั้งแผนงานปกติและ แผนงานวิจัย พรอมทั้ง
ติดตาม และประเมินผลการใชจายเงินเพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดทําและวางแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ
- วิเคราะห ประมาณการขอตั้งงบประมาณและควบคุมการใชจา ยเงิน
- ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดลําดับความสําคัญ และกําหนดวงเงินที่เหมาะสม
- จัดทําคําของบประมาณ รวมทั้งรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ทางราชการกําหนด
- จัดทําสรุปแผนและงบประมาณ การเพิ่มลดหรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะหปญหาในการดําเนินงานและแนวทางในการแกไขปญหา
- ติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งงานปกติ งานวิจัยรวมกับทุกกลุมงาน ตลอดจนกระทั่งการจัดทํารายงานประจําป
วันสถาปนากรมปาไมครบรอบ 120 ป

วันที่ 18 กันยายน 2559 สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม นําโดยนายสุชาติ กัลยาวงศา ผูอาํ นวยการ
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม และบุคลากร รวมตักบาตรพระสงฆ จํานวน 121 รูป เนื่องในวันสถาปนา
กรมปาไมครบรอบ 120 ป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว และ
รวมพิธสี ดุดวี ีรชนปาไมและวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียช นปาไม

สํานักวิจ ัยและพัฒนาการปาไม
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กลุมงานวนวัฒนวิจัย
1. กรอบภารกิจของกลุมงานวนวัฒนวิจัย ดังนี้
1. กําหนดแนวทางขอบเขตรวมถึงจัดทําแผนงานโดยบูรณาการกลยุทธ มาตรการตัวชี้วัดและ
รูป แบบของการวิจัยดานวนวัฒ นวิท ยารวมถึงการวิจัยทางดานปาไมที่เ กี่ยวของ โดยใหส อดคลองกับแผน
ระดับชาติและนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ศึ ก ษาวิจั ยและพั ฒ นาการจั ดการเมล็ ดพั นธุไ มป า พั นธุ ศาสตร การปรับ ปรุ ง พัน ธุไ มป า
ปฐพีวิทยาปาไมการปลูกและจัดการสวนปารวมถึงไผและหวายในระยะเรงดวน ระยะกลาง และระยะยาว
3. ศึกษาวิจัยนิเวศวิทยาปาไมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปาไมตามสภาพการณ
ปจจุบัน
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและใหคําแนะนําแกหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบทั้งที่เปน
หนวยงานกลุมงานกลางและที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
5. บริการวิชาการดานวนวัฒนวิทยาและที่เกี่ยวของ
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมและกรมปาไม
2. โครงสรางกลุมงานวนวัฒนวิจัยและบุคลากร

กลุมงานวนวัฒนวิจัย ประกอบดวย 7 งาน และศูนยวนวัฒนวิจัยกลุมงานภูมิภาค จํานวน 4 แหง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. หนวยงานกลุมงานกลาง ประกอบดวย 7 งาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 งานขอมูลดานวนวัฒนวิจัย
 รวบรวมขอมูลกิจกรรมของงานวิจัยดานปาไม
 รวบรวมและเผยแพรผลงานวิจัยดานปาไม
 รวบรวมขอมูลเนื้อที่แปลงทดลองและอื่นๆ รวมถึงปจจัยสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาคสนาม
 จัดทําฐานขอมูลอัตรากําลังของเจาหนาที่ เงินงบประมาณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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โทร. 02561 4292 ถึง 3 ตอ 5442
1.2 งานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุไมปา
 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดไม การเก็บรักษา การขยายพันธุไมปา เพื่ออนุรักษและ
จัดสรางแหลงเมล็ดพันธุ
 จัดการธนาคารเมล็ดพันธุและบริการเมล็ดพันธุ
 บริการวิชาการดานการจัดการเมล็ดพันธุปา
โทร. 02561 4292 ถึง 3 ตอ 5429,5430
1.3 งานวิจัยการปรับปรุงพันธุไม
 วิจัยและพัฒนาดานพันธุกรรมไม
 วิจัยและพัฒนาการสรางสวนผลิตเมล็ดพันธุไม
 วิจัยชนิดพันธุไม สายพันธุ และสายตน
 วิจัยการอนุรักษพันธุกรรมไม
 บริการวิชาการดานการปรับปรุงพันธุไม
โทร. 02561 4292 ถึง 3 ตอ 5444,5445
1.4 งานวิจัยปฐพีวิทยาปาไม
 วิจัยคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
 วิจัยปริมาณธาตุอาหารที่จําเปนตอการพัฒนาของพันธุไม
 วิจัยการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนปา
 วิจัยผลกระทบของสวนปาตอคุณภาพดิน
 บริการวิชาการดานปฐพีวิทยาปาไม
โทร. 02561 4292 ถึง 3 ตอ 5423,5424
1.5 งานวิจัยการปลูกสรางสวนปา
 วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะชําและผลิตกลาไม
 วิจัยการปลูก บํารุงรักษา และจัดการสวนปา
 วิจัยการเติบโตและผลผลิตของสวนปาเศรษฐกิจ
 วิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรและไรนาปาผสม
 วิจัยและพัฒนาการปลูกและจัดการไมเพื่อพลังงาน
 วิจัยผลกระทบของสวนปาตอสิ่งแวดลอม
 บริการวิชาการดานการปลูกสรางสวนปา
โทร. 02561 4292 ถึง 3 ตอ 5408
1.6 งานวิจัยนิเวศสรีรวิทยาปาไม
 วิจัยกระบวนการดานสรีรวิทยาของพันธุไมปา
 วิจัยการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารของพันธุไมปา
 วิจัยและพัฒนาพันธุไมกับปจจัยสิ่งแวดลอม
 บริการวิชาการดานนิเวศสรีรวิทยาปาไม
โทร. 02561 4292 ถึง 3 ตอ 5442
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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1.7 งานวิจัยการพัฒนาปาไมกับสังคม
 วิจัยการมีกลุมงานรวมในการพัฒนาปาไม
 วิจัยการใชดินดานปาไมกับชุมชน
 วิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตอการปาไม
 วิจัยปญหาการใชที่ดินปาไม
โทร. 02561 4292 ถึง 3 ตอ 5444,5445
2. ศูนยวนวัฒนวิจัย จํานวน 4 ภาค มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 บริหารควบคุมกํากับแนะนําหนวยงานและบุคลากรในสังกัดใหปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
 วางแผนการศึกษาและวิจัยดานการจัดการเมล็ดพันธุ การปรับปรุงพันธุไม ปฐพีวิทยาปาไม
การปลูกสรางสวนปา และนิเวศสรีรวิทยาปาไม
 ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานของกรมปาไมและที่เกี่ยวของ
รวมถึงประชาชนทั่วไป
 บริการดานวิชาการดานวิจัยการปาไม
2.1 ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ประกอบดวย 1 ศูนยเมล็ดพันธุไม และ 13 สถานีวนวัฒนวิจัย
 ศูนยเมล็ดพันธุไมภาคเหนือ ตําบลบานหวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง
 สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
 สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
 สถานีวนวัฒนวิจัยแมสะนาม ตําบลบอสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
 สถานีวนวัฒนวิจัยหนองกระทิงตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
 สถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
 สถานีวนวัฒนวิจัยบอแกว ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
 สถานีวนวัฒนวิจัยแมกา ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 สถานีวนวัฒนวิจัยงาว ตําบลบานหวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง
 สถานีวนวัฒนวิจัยแมทะ ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
 สถานีวนวัฒนวิจัยแมหวด ตําบลบานหวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง
 สถานีวนวัฒนวิจัยลานสาง ตําบลแมทอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
 สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก ตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 สถานีวนวัฒนวิจัยกําแพงเพชร ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
2.2 ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคกลาง ตําบลทาลอ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบดวย 1 ศูนยเมล็ดพันธุไม และ 6 สถานีวนวัฒนวิจัย
 ศูนยเมล็ดพันธุไมภาคกลาง ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 สถานีวนวัฒนวิจัยลําเภา-ลําทราย ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ ตําบลหนองกุม อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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 สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี ตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2.3 ศู นย วนวัฒ นวิ จัย ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ตํ า บลอุ ดมทรั พย อํา เภอวั งน้ํ า เขีย ว
จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบดวย 1 ศูนยเมล็ดพันธุไมและ 10 สถานีวนวัฒนวิจัย
 ศูนยเมล็ดพันธุไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จ.ขอนแกน
 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังน้าํ เขียว จ.นครราชสีมา
 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (หนวยยอย) ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี ตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
 สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู ตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร
 สถานีวนวัฒนวิจัยทาตูม ตําบลหนองบัว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
 สถานีวนวัฒนวิจัยหวยทา ตําบลรุงระวี อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานีวนวัฒนวิจัยโขงเจียม ตําบลหวยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
 สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
 สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเคา ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
2.4 ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคใต ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ประกอบดวย 1 ศูนยเมล็ดพันธุไม และ 6 สถานีวนวัฒนวิจัย
 ศูนยเมล็ดพันธุไมภาคใต ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
 สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
 สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎรธานี ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
 สถานีวนวัฒนวิจัยบานตาขุน ตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
 สถานีวนวัฒนวิจัยในชอง ตําบลเขาทอง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 สถานีวนวัฒนวิจัยกันตัง ตําบลในชอง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 สถานีวนวัฒนวิจัยพิกุลทอง ตําบลปรูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
อัตรากําลังของกลุมงานวนวัฒนวิจัย
1. ขาราชการ ที่ปฏิบัติงานจริงตามตําแหนง จํานวน 50 อัตรา
ที่มาชวยราชการ
จํานวน 17 อัตรา
2. ลูกจางประจํา
จํานวน 100 อัตรา
3. พนักงานราชการ
จํานวน 361 อัตรา
รวมทั้งหมด 528 อัตรา

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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3. งบประมาณที่ไดรับ ประจําป พ.ศ. 2559 กิจกรรมวนวัฒนวิจัย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานปา
ไมและกิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปาไม
กิจกรรม/งบประมาณ

งบดําเนินงาน
(บาท)

กิจกรรมวนวัฒนวิจัย

10,025,000

กิจกรรมศักยภาพงานวิจัยดานปาไม

10,349,500

กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาคปาไม

4,394,900

งบลงทุน (บาท)
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1,809,900
1,809,900
16,169,100
821,000
15,348,100
-

รวม

11,834,900
26,518,600
4,394,900

4. สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมวนวัฒนวิจัย
กิจกรรมวนวัฒนวิจัยมีโครงการวิจัยและกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. การวิจัยดานปาไม จํานวน 7 แผนงาน รวมโครงการวิจัยทั้งหมด 18 เรื่อง ดังนี้
1.1 แผนงานการจัดการสวนปาสักอยางยั่งยืนเพื่อเกษตรกรจํานวน 2 เรื่อง ไดแก
1.1.1 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสําหรับการปลูกสรางสวนปาไมสัก
1.1.2 เทคนิคการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก ปริมาณไม และบทบาทการเก็บ
กักคารบอนของสวนปาไมสัก
1.2 การพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุไมใหยางรัก จํานวน 1 เรื่อง ไดแก
1.2.1 การคัดเลือกแมไมเพื่อจัดสรางสวนรวมพันธุไมรักใหญ รักน้ําเกลี้ยงและแกนมอ
1.3 การวิจัยและพัฒนาไผตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรคจํานวน 7 เรื่อง ไดแก
1.3.1 การศึกษาผลผลิตจากหนอและลําของไมไผเศรษฐกิจในทองที่ภาคใตของประเทศ
1.3.2 ความผันแปรทางพันธุกรรมของกลาไผมันหมูและไผบงหวาน
1.3.3 โครงการวิจัยบทบาทของสวนปาไมไผตอการกักเก็บคารบอนและการดูดซับ
กาซคารบอนไดออกไซด
1.3.4 คุณสมบัติทางเคมีของไผ
1.3.5 คุณคาทางโภชนาการและสารพิษในหนอไม
1.3.6 ไมไผแปรรูป
1.3.7 การวิจัยใชประโยชนไมไผดานพลังงาน การผลิตน้ํามันชีวภาพ และการสราง
มูลคาเพิ่ม
1.4 การปรับปรุงพันธุไมสนประดิพัทธ (Casuarina junghuhniana) ระยะที่ 2 สําหรับการ
ปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจจํานวน 2 เรื่อง ไดแก
1.4.1 การผสมเกสรไมสนประดิพัทธเพื่อผลิตสายพันธุดี
1.4.2 การทดสอบสายพันธุไมสนประดิพัทธ ชุดที่ 2 เพื่อการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ
1.5 การวิจัยและพัฒ นาพันธุไมพะยูงเพื่อการปลูก ปาและการใชประโยชน จํานวน 4 เรื่อง
ไดแก
1.5.1 การทดสอบสายพันธุและถิ่นกําเนิดไมพะยูงเพื่อการปลูกปาเชิงเศรษฐกิจ ระยะที่ 2
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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1.5.2 การศึกษาสวนผลิตเมล็ดพันธุไมพะยูงโดยวิธีเสียบยอด
1.5.3 การทดสอบความแตกตางของกลาไมพะยูงระหวางการขยายพันธุแบบอาศัยเพศ
และไมอาศัยเพศสําหรับการปลูกสรางสวนปา
1.5.4 การประเมินปริมาณแกนไมของสวนปาพะยูง
1.6 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการจัดการเมล็ดพันธุไมปา
1.7 การพัฒนาสายพันธุลูกผสมพันธุไมสกุลอะเคเซียเพื่อสวนปาและอุตสาหกรรมจํานวน 2
เรื่อง ไดแก
1.7.1 การควบคุมผสมเกสรแบบขามของพันธุไมสกุลอะเคเซีย
1.7.2 การทดสอบสายพันธุไมอะเคเซียลูกผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุดี
2. สรางแหลงเมล็ดพันธุไมปาจากปาปลูก จํานวน 360 ไร
3. บํารุงรักษาปาปที่ 2-6 จํานวน 656 ไร
4. บํารุงรักษาปาปที่ 7-10 จํานวน 1,279 ไร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานปาไม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานปาไมมโี ครงการวิจัยและกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1.การวิจัยดานปาไม จํานวน 2 แผนงาน รวมโครงการวิจัยทั้งหมด 11 เรื่อง ดังนี้
1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมวงศอบเชยในภาวะโลกรอน จํานวน 2 เรื่อง
ไดแก
1.1.1 ความผันแปรของน้ํามันหอมระเหยเทพทาโรจากสวนพันธุกรรม
1.1.2 กายวิภาคของไมบางชนิดในวงศไมอบเชย
1.2 การเพิ่มมูลคาเชิงเศรษฐกิจของไมสนประดิพัทธในอนาคต จํานวน 9 เรื่อง ไดแก
1.2.1 คุณสมบัติของไมสนประดิพัทธ
1.2.2 การแปรรูป และเพิ่มมูลคาไมสนประดิพัทธ
1.2.3 การใชสารสกัดธรรมชาติในการปองกันแมลงทําลายไมสนประดิพัทธ
1.2.4 ประสิทธิภาพความทนทานของไมสนประดิ พัทธตอการเขาทําลายของปลวกใตดิน
และแนวทางการพัฒนาการยืดอายุการใชงาน
1.2.5 อิทธิพลของเชื้อราทําลายไมตอความทนทานตามธรรมชาติของไมสนประดิพัทธ
1.2.6 ศึกษาประสิทธิภาพไมสนประดิพัทธในการวิจัยทําเยื่อกระดาษโดยกรรมวิธีโซดา
1.2.7 การวิจัยและพัฒนาแผนซีเมนตเสริมเสนใยจากไมสนประดิพัทธ
1.2.8 การศึก ษาความเหมาะสมของไมส นประดิ พัท ธ ตอการผลิ ตแผ นใยไมอัด ความ
หนาแนนสูง
1.2.9 การผลิตถานไมสนประดิพัทธและการเพิ่มมูลคาเศษเหลือไมสนประดิพัทธโดยการ
ทําถานอัดแทง
2. บํารุงแหลงผลิตเมล็ดพันธุไมปาอายุมากกวา 10 ป จํานวน 24,523 ไร
3. จัดทํากลาไมขนาดใหญจํานวน 50,000 กลา
4. จัดทําแนวกันไฟ จํานวน 200 กิโลเมตร
5. จัดเก็บเมล็ดไมสายพันธุดี จํานวน 5,000 กิโลกรัม
6. สรุปผลการบริการเมล็ดไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2558กันยายน 2559)
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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งานบริการทางวิชาการในการบริการและแจกเมล็ดไม มีผูรับบริการตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น
211 ราย บางรายแสดงความจํานงในการใชบริการมากกวา 1 หัวขอตอครั้ง ผลสรุปความพึงพอใจในแตละ
ประเด็น ผูรับบริการกลุมงานใหญมีความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับพอใจมากภาพรวมเฉลี่ยได 98.87% คะแนน
เฉลี่ย 3.95 (คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.99)
6.1 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
6.1.1 เจาหนาที่/บุลากรที่ใหบริการเปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมี
จิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ สามารถบริการใหไดรับความสะดวก เรียบรอย รวดเร็วทําใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
6.1.2 มีความพรอมของเอกสารเผยแพร อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งสนับสนุน
การใหบริการอยางเพียงพอ
6.2 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
ในการสํารวจความพึ ง พอใจของผูรับ บริก ารไมส ามารถเก็บ ขอมูล ได 100% โดยเฉพาะการ
ใหบริการทางโทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย หนังสือราชการ หรือผูรับบริการแทน
6.3 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานตอไป:
การพั ฒ นาแบบสอบถามให ทั น สมั ย ไม ซ้ํ า ซ อ นกั น และให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ผูรับบริการของแตละงาน
7. การสัมมนาและฝกอบรม จํานวน 2 หลักสูตรโดยใชงบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยดานปาไมไดแก
7.1 การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการประมาณมวลชี ว ภาพและการกั ก เก็ บ คาร บ อน
ในสวนปารุนที่ 2 ระหวางวันที่ 14-18 ธันวาคม 2559 ณ ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคเหนือ และสถานีวนวัฒนวิจัย
อินทขิล จังหวัดเชียงใหม
7.2 การฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเก็บเมล็ดโดยการปนตนไม รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 22-25
กุมภาพันธ 2559 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง
กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปาไม
กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปาไมมีจาํ นวน 2 แผนงาน รวมโครงการวิจัย
ทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้
1.แผนงานการวิจัยคารบอนในสวนปาของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการแกไขภาวะโลกรอน
1.1 การกักเก็บคารบอนของไมสักชั้นอายุตางกัน
1.2 การกักเก็บคารบอนของไมสกุลยูคาลิปตัสชั้นอายุตางกัน
1.3 การกักเก็บคารบอนของไมสกุลสนเขาชั้นอายุตางกัน
1.4 การกักเก็บคารบอนของไมสกุลอะคาเซียชั้นอายุตางกัน
2. การกักเก็บคารบอนของไผเศรษฐกิจบางชนิด
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ภาพผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุมงานวนวัฒนวิจัย ไดดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. กิจกรรมวนวัฒนวิจัย
แผนงานการจัดการสวนปาสักอยางยั่งยืนเพื่อเกษตรกร

การสํารวจการเติบโตของตนสักและสภาพพื้นที่ในภาคสนามโครงการเทคนิคการเพิ่มผลผลิต
สําหรับการปลูกสรางสวนปาไมสัก

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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โครงการเทคนิคการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก ปริมาณไมและบทบาท
การเก็บกักคารบอนของสวนปาไมสัก
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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แผนงานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุไมใหยางรัก

โครงการการคัดเลือกแมไมเพื่อจัดสรางสวนรวมพันธุไมรักใหญ รักน้ําเกลี้ยง และแกนมอ

สรางแหลงเมล็ดพันธุไมปาจากปาปลูก

สวนผลิตเมล็ดพันธุไมยูคาลิปตัส ณ สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแกน

สวนผลิตเมล็ดพันธุไมประดู ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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บํารุงรักษาปาปที่ 2-6

ลิดกิ่งไมสัก และแผวถางวัชพืชในแปลงปลูกไมสกั ณ สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แปลงปลูกไมสกุลสน ปลูกป พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง
จังหวัดเชียงใหม

บํารุงรักษาปาปที่ 7-10

แปลงปลูกสัก ภายหลังการแผวถางวัชพืช สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเคา จังหวัดขอนแกน

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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แปลงไมมะขามปอม ปลูกป พ.ศ. 2551 และแปลงไมสัก ปลูกป พ.ศ. 2551
ภายหลังการแผวถางวัชพืช ณ สถานีวนวัฒนวิจัยแมทะ จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานปาไม
บํารุงแหลงผลิตเมล็ดพันธุไมปาอายุมากกวา 10 ป

แผวถางวัชพืช ลิดกิ่ง และเก็บขอมูลการเติบโตของตนไมในแปลงทดสอบไมสัก
ณ ศูนยเมล็ดพันธุไมภาคเหนือจังหวัดลําปาง

จัดทําแนวกันไฟ

การจัดทําแนวกันไฟรอบแปลงทดลอง ณ สถานีวนวัฒนวิจัยในชอง จังหวัดกระบี่
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จัดทํากลาไมขนาดใหญจํานวน 50,000 กลา

การจัดทํากลาไมขนาดใหญ และการแจกจายกลาไม สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จัดทํากลาไมขนาดใหญ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
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การสัมมนาและฝกอบรม

การฝกอบรมหลักสูตรการประมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนในสวนปารุนที่ 2
ระหวางวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคเหนือ
และสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม
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การฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเก็บเมล็ดโดยการปนตนไม รุนที่ 2 ระหวางวันที่
22– 25 กุมภาพันธ 2559 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559

-18-

กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปาไม
แผนงานการวิจัยคารบอนในสวนปาของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการแกไขภาวะโลกรอน

การวัดการเติบโตและการตัดตนไมตัวแทนเพื่อศึกษามวลชีวภาพแปลงไมสัก
ในโครงการการกักเก็บคารบอนของไมสักชั้นอายุตางกัน
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การวัดการเติบโตและการตัดตนไมตัวแทนเพือ่ ศึกษามวลชีวภาพของไมยูคาลิปตัส
ในโครงการการกักเก็บคารบอนของไมสกุลยูคาลิปตัสชั้นอายุตางกัน

การตัดโคนตน วัดมิติตางๆ ชั่งน้ําหนักสดแบบแยกกลุมงานและนําตัวอยางไปอบเพือ่ หา
น้ําหนักแหงเพื่อศึกษามวลชีวภาพของไมสนคาริเบียณ สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู
จังหวัดสุรินทร ในโครงการการกักเก็บคารบอนของไมสนเขาชั้นอายุตางกัน
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมงานวนวัฒนวิจัย
โครงการ "ปลูกปารักษโลกกับลามินา 9 ติดฟลมใหโลก"ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสีอําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
นายสุ ชาติ กัล ยาวงศา ผู อํา นวยการสํา นัก วิ จัย และพั ฒ นาการปา ไม เปน ประธานเป ดงาน
โครงการ "ปลูกปารักษโลกกับลามินา 9 : ติดฟลมใหโลก" ปลูกปาเพื่อการวิจัยในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี
จํานวน 50 ไร ซึ่งจะมุงเนนการปลูกฟนฟูปาโดยปลูกพันธุไมเดนในปาธรรมชาติเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาใหมีความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
ไดรับความรวมมือจากพนักงานบริษัท เทคโนเซล (เฟรย) จํากัดประชาชนในพื้นที่ นักเรียน และเจ าหนาที่ทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน มารวมปลูกปาอีกดวย

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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การฝก อบรมหลัก สูตร การขยายพันธุและการปลูกผักหวานปาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงรุนที่ 4
ระหวางวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนยเมล็ดพันธุไมภาคเหนือ จังหวัดลําปาง

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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นักวิจัยในกลุม งานวนวัฒนวิจัย ไดทําวิจัยดานปาไมรวมกับ JAPAN INTERNATIONAL
RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURAL SCIENCES (JIRCAS) ประเทศญีป่ ุน

จัดฝกอบรม หัวขอเรื่อง Evaluation of community forest in Yangtone village- Carbon storage
and income from non-timber forest productsชุมชนบานยางโทน ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค
จังวัดกาญจนบุรีวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559

จัดฝกอบรม หัวขอเรื่องTechniques for Sustainable Forestry on Teak Plantation
ใหความรูตอเกษตรกรสวนปาไมสัก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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การศึกษารวมกับนักวิจัยชาวญี่ปนุ ของ JIRCAS การศึกษาสภาพดินและการปรับปรุงดิน
ที่ศูนยเมล็ดพันธุไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

กรมปาไม จัดงาน "พลิกฟนผืนปา ประชารัฐพิทักษปานาน”ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 โดยมี
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเ กียรติเปน
ประธาน นําประชาชนจังหวัดนานและพื้นที่ใกลเคียง รวมปลูกปาแบบ "วนประชารัฐ” และใชหนังสติ๊กยิงเมล็ด
พันธุไมอีกทั้งใชอากาศยานขนาดเล็ก (พารามอเตอร) โปรยเมล็ดพันธุไมในพื้นที่เขาสูงชันที่มีสภาพเสื่อมโทรม
และเปนภูเขาหัวโลน รวมพื้นที่กวา 300 ไร ณ ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําวา – ปาหวยสาลี่ ตําบลบานขึ่ง อําเภอ
เมือง จังหวัดนาน ซึ่งกลุมงานวนวัฒนวิจัย โดยศูนยเมล็ดพันธุไมภาคเหนือไดชวยจัดเตรียมกลาไมและเมล็ดไม
เพื่อนําไปยิงและโปรยในทองที่ดังกลาว นอกจากนี้ ประชาชนและเยาวชนกลุมละออนฮักปานาน รวมสรางฝาย
ประชารัฐ เพื่อสรางความชุมชื้นและฟนฟูปาตนน้ํานาน จํานวน 9 ฝาย ณ ปาชุมชนลานสบยาว ตําบลเมืองจัง
อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
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กรมปาไมไดจัดฝกอบรมหลักสูตร“รุกขกร” ระหวางวันที่ 9-13 กันยายน 2559 ณ หองประชุม 1
อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน” รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ให
เกียรติเปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเปดตัว “รุกขกร” เพื่อเพิ่มองคความรูในการตัดแตงตนไม
การบํารุงดูแลรักษาตนไมโดยเฉพาะตนไมใหญในเมืองใหเกิดความรูความชํา นาญ เพื่อจะไดจัดตั้งหนวยงาน
รุกขกร ไวใหคําปรึกษาทางวิชาการในการดูแลรักษาและการตัดแตงตนไมใหญในเมือง

4.6 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มอบรางวัลโครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง”
บุคคลตนแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป พ.ศ. 2558 ใหแกขาราชการและ
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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พนักงานในสังกัดกระทรวงฯ พรอมทั้งกลาวแสดงความยินดีกับผูไดรับรางวัลและเนนย้ําใหเจาหนาที่ทุกคนมุง
ทําความดีเพื่อแผนดินอยางเต็มกําลังความสามารถทั้งนี้ขาราชการกลุมงานวนวัฒนวิจัยไดรับรางวัลในโครงการ
ดังกลาว ไดแก นางอําไพ พรลีแสงสุวรรณ นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ

4.7 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี ไดเปนตัวแทน มอบเกียรติบัตรและ
เข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งรางวัลดังกลาวเปนรางวัลที่แสดงใหเห็นวาบุคคลผูไดรับรางวัลไดปฏิบัติงานดวยความมุง มัน่ ตัง้ ใจมีความ
เพียรพยายามเสียสละเพื่อใหเกิดผลสูงสุดตอราชการจนเปนที่ประจักษและเปนเกียรติแกวงศตระกูล แกหนวยงานทีส่ งั กัดที่
ไดปฏิบัติหนาที่ตอบแทนประเทศชาติ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ พระบิดาแหงการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งนี้ขาราชการและลูกจางประจํา กลุมงานวนวัฒนวิจัยไดรับรางวัลในโครงการดังกลาว
ไดแก นางอําไพ พรลีแสงวุวรรณ นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ และนายสนธยา ชมพูรัตน พนักงานขับรถยนต ส2
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กลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม
1. กรอบภารกิจของกลุมงาน
1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม การใชประโยชนไม วัสดุทดแทนไม วัสดุเหลือใช
2.. ศึกษาวิจัย และพัฒนาการแปรรูป อบ และทําผลิตภัณฑไมอยางมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ
3. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และการปองกันรักษาไม รวมทั้งอุปกรณที่ใช
4. ใหบริการทางวิชาการในสวนที่เกี่ยวของตามมาตรฐาน
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
2. โครงสรางหนวยงานและบุคลากร
หนวยงานในสังกัดกลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม
1. งานแปรรูปและผลิตภัณฑไม
2. งานอุตสาหกรรมแผนไมประกอบ
3. งานพัฒนาคุณภาพและปองกันรักษาเนื้อไม
4. งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม
5. ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน จํานวน 4 ศูนย ไดแก จังหวัดลําปาง จัง หวัด
ขอนแกน จังหวัดราชบุรี จังหวัดสงขลา

บุคลากร
ขาราชการ

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ

8

2

18

ลูกจางชั่วคราว /
จางเหมาบริการ
10

รวม
38
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3. งบประมาณที่ไดรับ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น
6,516,100 บาท (หกลานหาแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึง่ รอยบาทถวน)
4. สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2559 (พรอมภาพกิจกรรม)
4.1 งานแปรรูปและผลิตภัณฑไม
โครงการการใชประโยชนไมพะยูงตัดขยายระยะจากสวนปาปลูก
4.1.1 สํารวจไมพะยูงจากแปลงทดลองสวนอนุรักษพันธุไมพะยูงที่ปลูกเมื่อป พ.ศ. 2542 เนื้อ ที่
ทั้ง หมด 35 ไร ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแกน

4.1.2 ทําการคัดเลือกทอนไมพะยูงตัดขยายระยะ อายุ 12 ป ที่ไดทําการตัดขยายระยะไวเปนจํานวน 343 ตน
ตั้งแตป 2555 จากแปลงทดลองสวนอนุรักษพันธุไมพะยูงทีป่ ลูกเมื่อป พ.ศ. 2542 โดยคัดเลือกได จํานวน 80
ทอน เพื่อนํามาใชในการศึกษาตามแผนงานวิจัย “การใชประโยชนและการเพิม่ มูลคาไมพะยูงขนาดเล็ก”
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4.1.3 ทําการวัดขนาดทอนไมพะยูงตัดขยายระยะ ที่มคี วามยาวเฉลีย่ 2 เมตร จํานวน 80 ทอน
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4.1.4 นําไมพะยูงทอนจากสถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแกน มาที่สํานักวิจัย และพัฒนาการปาไม
กรมปาไม เพื่อคัดแยกไมใหแตละโครงการนําไปทดลอง ศึกษา วิจัย

4.1.5 ดําเนินการจัดแบงไมพะยูงทอนใหแตละโครงการวิจัยที่กําหนดไว จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
1) การใชประโยชนไมพะยูงตัดขยายระยะจากสวนปาปลูก จํานวน 35 ทอน
2) การวิจัยไมประกับจากไมพะยูงตัดขยายระยะจากสวนปา จํานวน 20 ทอน
3) ความทนทานตามธรรมชาติของไมพะยูงจากสวนปาปลูกและเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ จํานวน 20 ทอน
4) การผลิตวัสดุทดแทนไมจากเศษไมเหลือทิ้งของไมพะยูงปาปลูก จํานวน 5 ทอน

4.1.6 นําไมพะยูง จํานวน 35 ทอน ของโครงการการใชประโยชนไมพะยูงตัดขยายระยะจากสวนปาปลูก ไปแปรรูปที่ศูนยสงเสริม
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา จังหวัดขอนแกน เนื่องจากเครื่องเลื่อยของงาน
แปรรูปและผลิตภัณฑไม ไมสามารถทําการแปรรูปไมขนาดใหญได
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4.2 งานที่ไดรับมอบหมาย
- แปรรูปและทําผลิตภัณฑจากไมในวัง
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- จัดทําผลิตภัณฑตนแบบ
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- จัดทําและซอมแซมปายตนไมทรงปลูก

- จัดทําปายปลูกตนไมสําหรับผูบริหาร

- จัดทําปายหนวยงานในสังกัดกรมปาไม
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- ตัดชิ้นไมทดสอบสําหรับโครงการตางๆ ทีม่ าขอใชบริการ เพื่อทําการทดลอง ศึกษา วิจัย
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4.7 จัดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑจากไม
4.7.1 รวมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใต
แนวคิด “ทส. ตลาดสรางสรรค ของขวัญจากธรรมชาติ” ระหวางวันที่ 4 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณริม
คลองผดุงกรุงเกษม
4.7.2 รวมจัดนิทรรศการ วันครบรอบ 120 ป กรมปาไม ระหวางวันที่ 14-18 กันยายน 2559

ปญหาและอุปสรรค
-
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4.2 งานอุตสาหกรรมแผนไมประกอบ
งานมี หน า ที่ ห ลั กรั บ ผิ ดชอ บใน การศึ กษา วิ จั ย ภายใ ต กิ จ กรร มวิ จั ย และ พั ฒ น า
การใชประโยชนไมและผลิตผลปาไม จํานวน 3 โครงการ คือ การวิจัยและพัฒนาวัสดุซีเมนตเสริมเสนใยเพื่อ
ผลิตวัสดุกอสราง การวิจัยและพัฒนาแผนฉนวนกันความรอนจากเสนใยผสมน้ํายางธรรมชาติ และการวิจัยไม
ประกับจากไมพะยูงตัดขยายระยะจากสวนปา ภายใตกิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานปาไม จํานวน 4
โครงการ คือ การแปรรูปและการเพิ่มมูลคาไมสนประดิพัทธ การศึกษาประสิทธิภาพไมสนประดิพัทธในการทํา
วิจัยเยื่อกระดาษโดยกรรมวิธีโซดา การศึกษาความเหมาะสมของไมสนประดิพัทธ และกิจกรรมวนวัฒนวิจัย
จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการไมไผแปรรูป
หนา ที่รอง งานอุตสาหกรรมแผนไมป ระกอบไดรับ มอบหมายใหจัดแสดงผลงานและความรู
ทางดานอุตสาหกรรมแผนไมประกอบ เชน
 ให ค วามรู แ ก ผู เ ข า เยี่ ย มชมดู ง านจากต า งประเทศ ที่ สํ า นั ก ส ง เสริ ม และฝ ก อบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ”Sustainable Forests Management” จาก the
Ministry of Environment, Forests and Climate Change รัฐบาลอินเดีย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
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การศึกษาวิจัยภายใตกิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมและผลิตผลปาไม

1

2

4

5

3

1 ไผซางหมน

2 การทําชิ้นไมไผสับ

4 การแยกเยื่อ

5 การบดเยื่อ

3 ชิ้นไมไผสับ

1
3

2
4

1 ไมพะยูง
2 การแปรรูป
3 ไมพะยูงที่แปรรูปแลว
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การศึกษาวิจัยภายใตกิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานปาไม

1
4

2
5

3

1 ไมสนประดิพัทธที่แหงแลว
2 การนับจํานวนตาใตเปลือก
3 การแปรรูปไมที่แหงแลว
4 ไมสนประดิพัทธแปรรูป
5 การหาตําหนิไมแปรรูปที่กองผึ่งแหงแลว

1

2

1 แชชิ้นไมสับในน้ํา
2 การแยกเยื่อไมสนประดิพัทธ

๑

1 การตมเยื่อโดยกรรมวิธีโซดา

๒

2 การลางเยื่อ

3

4

3 การกระจาย

4 เยื่อกระดาษ
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การศึกษาวิจัยภายใตกิจกรรมวนวัฒนวิจัย

1

2

3

1 – 3 ไผตงดํา และการตัดฟน

การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําผูเ ขารับการฝกอบรมหลักสูตร
”Sustainable Forests Management” จาก the Ministry of Environment, Forests and Climate
Change รัฐบาลอินเดีย จํานวน 12 ราย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ปญหาและอุปสรรค
ความไมชัดเจน และลาชาในการจางเหมาบริการเพื่อชวยปฏิบัติงานวิจัยเปนเหตุใหการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานวิจัย และการใชจายเงินงบประมาณไมบรรลุตามเปาหมาย และกรอบเวลาที่กําหนดไว
4.3 งานพัฒนาคุณภาพและปองกันรักษาเนื้อไม
งานดําเนินการดําเนินการศึกษา วิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพไม ใหมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
การใชประโยชนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยรับผิดชอบ 1) โครงการวิจัยการปองกันรักษาเนื้อ
ไมดวยเทคนิคการใชความรอน 2) โครงการความทนทานตามธรรมชาติของไมพะยูง จากสวนปาปลูกและ
เทคนิ ค การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ และตรวจประเมิ น ความเสี ยหายของไม ที่ ผ า นการปรับ ปรุ ง คุ ณภาพของ
โครงการวิจัยเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงความทนทานของไม สรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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1.1 โครงการการปองกันรักษาเนื้อไมดวยเทคนิคการใชความรอน
โครงการการปอ งกันรัก ษาเนื้อไมดวยเทคนิคการใชความรอน เปนโครงการยอยภายใต
แผนงานการวิจัยและพัฒนาสวนปาเชิงเศรษฐกิจและการใชไมสวนปาเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม กิจกรรมวิจัย
และพัฒนาการใชประโยชนไมสวนปาเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม ซึ่งเปนโครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา 3 ป
(ปง บประมาณ พ.ศ. 2557-2559) โดยมีวัตถุป ระสงคของโครงการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาระดับ อุณหภูมิและ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพไมโดยใชความรอน 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในดาน
ตางๆของไมภายหลังการผานขบวนการใหความรอน และ 3) ศึกษาประสิทธิภาพในการตานทานการเขาทําลาย
ของแมลง เชื้อราและความทนทานตามธรรมชาติของไมภายหลังการผานขบวนการใหความรอน สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนปที่ 3 ของการวิจัย ไดนําไมทดลองที่ผานการอบดวยความรอนที่สภาวะตางๆ มา
ทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ 4 รูปแบบ เปรียบเทียบกับไมที่ไมไดผานการอบดวยความรอน (control) โดยมี
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1.1.1 การทดสอบความทนทานตอเชื้อราทําลายไม
นําไมทดลองซึ่งผานขบวนการใหความรอนในรูปแบบตางๆ มาทดสอบความทนทานตอเชื้อราทําลาย
ไมเปรียบเทียบกับไมที่ไมผานการใหความรอน ใชระยะเวลาในการทดสอบนาน 4 เดือน โดยทดสอบกับเชื้อรา
ทําลายไม 4 ชนิด คือ 1) Pycnoporus sanguineus 2) Loweporus medulae-panis 3) Gloeophyllum
sepiarium 4) Gloeophyllum striatum
ผลการทดสอบในเบื้องตน พบวา ไมที่ผานการใหความรอนภายใตสภาวะแรงดันไอน้ํานั้น ถูกเชื้อราทั้ง
4 ชนิด เขาทําลายเสียหายมากกวาไมที่ใหความรอนโดยระบบเตาอบ และไมที่ไมไดผานการใหความรอน
(ไมเปรียบเทียบ) แตอยางไรก็ตามตองนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหผลทางสถิติ ตามแผนการทดลองที่วางไว
และรายงานผลในรายงานฉบับสมบูรณตอไป
1.1.2 การทดสอบทางเคมี
จากการนําไมทดลองซึ่งผานขบวนการใหความรอนในรูปแบบตางๆ มาวิเคราะหคุณสมบัติดานการละลายใน
สภาวะ 1) การละลายในน้ํารอน 2) การละลายในน้ําเย็น 3) 1%NaOH เปรียบเทียบกับไมที่ไมผานการใหความรอน ผล
แสดงในตารางดานลาง ซึ่งตองนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหผลทางสถิติและรายงานผลในรายงานฉบับสมบูรณตอไป
ระบบการใหความรอน
ระบบแรงดันไอน้ํา
ระบบเตาอบ
ไมผานการใหความรอน (Control)

คาเฉลี่ยความสามารถในการละลาย (%)
Hot - Water
Cold - Water
1% NaOH
18.50
17.44
33.86
12.37
8.35
26.24
12.92
12.05
24.47

1.1.3 การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบปกลงดินกลางแจง (Grave yard)
จากการนําไมทดลองที่ผานการใหความรอนในรูปแบบตางๆ มาทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ
แบบปกลงดินกลางแจง (Grave yard) เปรียบเทียบกับไมที่ไมผานการใหความรอนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
และทําการตรวจติดตามความเสียหายของไมทดลองอยางตอเนื่อง โดยถอนไมทดลองขึ้นจากหลุมและประเมิน
คาความเสียหายเปนเปอรเซ็นต จากนั้นนําไมใสก ลับ ที่เดิม และปรับสภาพใหเ หมือนเดิมเพื่อรอการตรวจ
ประเมินในคราวตอไป
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ผลจากการตรวจประเมินความเสียหาย พบวาไมทดลองถูกปลวกใตดินและเชื้อราเขาทําลาย ไมหักผุ
พัง เสี ย หายแตกต างกั น โดยมี ค า เฉลี่ย ความเสีย หายแสดงในตารางด า นลา ง ซึ่ ง ต องนํ า ข อ มูล ดั ง กล า ว
มาวิเคราะหผลทางสถิติตามแผนการทดลองที่วางไวและรายงานผลในรายงานฉบับสมบูรณตอไป
4

ความเสียหาย (%) / ระยะเวลา (เดือน)
7
9
12 16 18 21

Process

เริ่ม

24

26

ระบบเตาอบ

0

32.30 51.87 57.60 71.53 90.17 96.33 98.05 98.17 98.17

ระบบแรงดันไอน้ํา
ไมผานการใหความรอน
(Control)

0

62.23 89.53 93.33 93.40 90.17 90.17 96.73 96.73 96.83

0

11.97 16.27 19.30 25.67 35.70 44.70 49.20 54.37 58.17

1.1.4 การทดสอบความทนทานแบบสัมผัสดิน
จากการที่นําไมทดลองซึ่งผานขบวนการใหความรอนในรูปแบบตางๆ ไปทดสอบความทนทานแบบ
สัมผัสดินเปรียบเทียบกับไมที่ไมผานการใหความรอนโดยวางแปลงทดสอบใน 2 ทองที่ คือ สถานีวิจัยพันธุไม
ไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และสถานีทดลองปลูกพรรณไมพุแค อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีนั้น
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการทดสอบ 30 วัน ไดนําไมทดลองดังกลาวขึ้นจากแปลงทดสอบและประเมินความ
เสียหายในเบื้องตนของไมทุกชิ้น ทําความสะอาด อบแหง เพื่ อหาน้ําหนักที่สูญ หายของไมท ดลองแตละชิ้น
พรอมวิเคราะหผลทางสถิติและรายงานผลในรายงานฉบับสมบูรณตอไป

ภาพประกอบการปฏิบตั ิงาน
โครงการ การปองกันรักษาเนื้อไมดวยเทคนิคการใชความรอน
1. การทดสอบความทนทานตอเชื้อราทําลายไม (ตัวอยางของชวงระยะเวลา 3 เดือน)
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2. การทดสอบทางเคมี

3. การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบปกลงดินกลางแจง (Grave yard)
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4. การทดสอบความทนทานแบบสัมผัสดิน

1.2 โครงการความทนทานตามธรรมชาติของไมพะยูงจากสวนปาปลูกและเทคนิค การปรับปรุง
คุณภาพ
โครงการความทนทานตามธรรมชาติของไมพะยูงจากสวนปาปลูกและเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ
เปนโครงการยอยภายใตแผนงาน กิจ กรรมหลัก พัฒ นางานวิจัยดานปาไม กิจ กรรมวิจัยและพัฒ นาการใช
ประโยชนไมและผลิตผลปาไม ซึ่งเปนโครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560)
โดยมีวัตถุประสงคของโครงการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาอายุความทนทานตามธรรมชาติของไมพะยูงจากสวนปาปลูก
2) ศึกษาเทคโนโลยีที่เ หมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อยืดอายุความทนทานของไมพะยูงจากสวนปา
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนปที่ 1 ของการวิจัย โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1.2.1 เก็บขอมูลและคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2.2 สํารวจพื้นที่เพื่อการทดสอบความทนทานจํานวน 2 แหง
1.2.3 จัดเตรียมอุปกรณเพื่อการทดลอง
1.2.4 สํารวจและเก็บขอมูลไมทดลอง ซึ่งเปนไมพะยูงอายุ 13 ป ที่ไดจากการตัดขยายระยะเมื่อป พ.ศ.
2555 จากแปลงทดลองอนุรักษพันธุไมพะยูงในทองที่สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน ตําบล นาหนองทุม อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแกน
1.2.5 ขนย า ยไม ท ดลองเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ที่ สํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการป า ไม กรมป า ไม
กรุงเทพมหานคร
1.2.6 ตรวจสภาพโดยละเอียดของไมทดลอง พบวาไมพะยูงทดลองที่ไดจากการตัดขยายระยะนั้น มี
ขนาดเล็กและมีลักษณะคดงอ มีความโตประมาณ 9.87 เซนติเมตร ตรวจพบความเสียหายของเนื้อไมจากการ
เขาทําลายของปลวก มอดและเชื้อราทําลายไม พบวาเนื้อไมสวนใหญผุและขึ้นรา เนื่องจากไมไดผานการตัดฟน
และทิ้งไวเปนเวลานาน 4 ป โดยไมมีการปองกันรักษาเนื้อไมในเบื้องตนกอน
1.2.7 วางแผนการแปรรูปไมทดลองและคัดเลือกชิ้นสวนไมที่ไมเสียหายเพื่อวางแผนการทดลองตอไป
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ภาพประกอบการปฏิบตั ิงาน
โครงการ ความทนทานตามธรรมชาติของไมพะยูงจากสวนปาปลูกและเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ
ลักษณะของไมทดลองที่ได

คัดเลือกตรวจสอบไมทดลอง

การเขาทําลายของมอด

การเขาทําลายของปลวก
การเขาทําลายของเชื้อรา
1.3 การตรวจประเมินความเสียหายของไมทดลองสําหรับโครงการวิจัยเดิม (ตอเนื่อง)
ติดตามและตรวจประเมินความเสียหายไมทดลองตระกูลอคาเซียที่วางแปลงทดสอบความทนทานตาม
ธรรมชาติแบบ Grave yard ในทองที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเชียงใหม โดยพบวาไมทดลองหักเสียหาย
ผุพังรอยละ 47.62 และ 36.39 ตามลําดับ

พื้นที่แปลงทดลองไมตระกูลอคาเซียในทองทีจ่ ังหวัดกาญจนบุรี
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พื้นที่แปลงทดลองไมตระกูลอคาเซียในทองทีจ่ ังหวัดเชียงใหม
2. ดานการบริการทางวิชาการ
2.1 สงผลงานวิจัยเขารวมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 54
วันที่ 2 กุ มภาพันธ 2559 นางสุ วรรณา อ่ําเผื อก นั กวิ ทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ กลุมงานพัฒนา
อุตสาหกรรมไม ไดรับรางวัลชมเชยผลงานวิจัยภาคโปสเตอร จากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 54 ในหัวขอเรื่อง ประสิทธิภาพของ ACQ และCA ในการยืดอายุความทนทานของไมโดยมีโปสเตอรที่
ไดรับรางวัลครั้งนี้ จํานวน 6 รางวัล จากโปสเตอรทั้งสิ้น 164 เรื่อง

รับรางวัลชมเชยผลงานวิจัยภาคโปสเตอร จากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2 สงผลงานวิจัยเขารวมงาน การประชุมการปาไม ประจําป 2559 เพื่อรวมเฉลิมฉลอง 120 ป การปาไม
และ 80 ป วนศาสตร วันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2559 คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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2.3 จัดนิทรรศการและบรรยายในงานสัมมนาเรื่อง “สวนปาเชิงพาณิชย สรางเศรษฐกิจเพื่อชุมชน” ที่
จัดขึ้น ณ หองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม

3. ดานการจัดทําผลงานวิจัยและการเผยแพร
งานพัฒนาคุณภาพและปองกันรักษาเนื้อไม มีการจัดทําผลงานวิจัยฉบับสมบูรณของโครงการวิจัยตางๆ
ที่รับผิดชอบ เพื่อตีพิมพเผยแพรประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
3.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพความทนทานของไมยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา (รอการตีพิมพเผยแพร)
3.2 ประสิทธิภาพของ ACQ และ CA ในการยืดอายุความทนทานของไม (รอการตีพิมพเผยแพร)
3.3 การพัฒนาคุณภาพความทนทานของไมสนคาริเบียเพือ่ การเพิ่มมูลคา (รอการตีพิมพเผยแพร)
4. ดานการพัฒนาบุคลากร
4.1 เขาเยี่ยมชมและสํารวจพื้นที่เพื่อวางแปลงทดสอบงานวิจัยดานการปองกันรักษาเนื้อไม ณ ศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีดานวิจัยปาไมภาคใต และสถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา อ. รัตภูมิ จ. สงขลา กลุมงานวนวัฒนวิจัย
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม ไดรับเกียรติจาก นายสมบูรณ บุญยืน นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ ทําหนาที่
หัวหนาศูนยวนวัฒนวิจัยภาคใต ใหการตอนรับพาเยี่ยมชม และใหขอมูลทางวิชาการ

4.2 สํารวจพื้นที่ ณ ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคใต ต. ฉลุง อ. หาดใหญ จ. สงขลา มีเนื้อที่ทงั้ หมด จํานวน 129 ไร โดยมี
นายสมนึก อันวารีย เจาหนาที่ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคใต เปนผูใหคําแนะนําในสวนดังกลาว
พื้นที่สํารวจวางแปลงทดลอง
พื้นที่หนาสํานักงาน

พื้นที่สวนปากระถินเทพา

พื้นที่หลังบานพักคนงาน
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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พื้นที่สวนปาเทพทาโร

5. ดานงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
5.1 งานพัฒนาคุณภาพและปองกันรักษาเนื้อไม โดยนางสุวรรณา อ่ําเผือก นักวิทยาศาสตรชํานาญ
การพิเศษ ไดรับมอบเปนตัวแทนกรมปาไม เชิญพานพุมและรวมถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบิดา
แหงเทคโนโลยีของไทย” ประจําป 2558 ในวันจันทรที่ 19 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 07.00-08.30 น. ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุ สาวรี ย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล าเจ าอยูหั ว กระทรวงวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
กรุงเทพมหานคร
5.2 งานพัฒนาคุณภาพและปองกันรักษาเนื้อไม โดยนางสุวรรณา อ่ําเผือก นักวิทยาศาสตรชํานาญ
การพิเศษ ไดรับมอบใหเปนวิทยากรบรรยายการฝกอบรม กลัดสูตร Forestry Reserve Management
5.3 งานพัฒนาคุณภาพและปองกันรักษาเนื้อไม โดยนางสุวรรณา อ่ําเผือก นักวิทยาศาสตร ชํานาญการ
พิเศษ เขารวมการประชุมนานาชาติวาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
บริการของระบบนิเวศ ที่มุงสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระหวางวันที่ 27 - 29 มิถุนายน
2559 ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
5.4 งานพัฒนาคุณภาพและปองกันรักษาเนื้อไม โดยนางสุวรรณา อ่ําเผือก นักวิทยาศาสตรชํานาญ
การพิเศษ ไดรับมอบใหเปนคณะกรรมการสอบสัมภาษณเพื่อเลือกพนักงานราชการทั่วไป ของสํานักวิจัย
และพัฒนาการปาไม ในอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ระหวางเวลา 09.00-16.30 น.
5.5 งานพัฒนาคุณภาพและปองกันรักษาเนื้อไม โดยนางสุวรรณา อ่ําเผือก นักวิทยาศาสตรชํานาญ
การพิเศษ ไดรับมอบใหเปนคณะทํางานและบรรยายผลงานในการจัดการสัมมนา เรื่องสวนปาเชิงพาณิชย สราง
เศรษฐกิจเพื่อชุมชน ในระหวางวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม
5.6 งานพัฒนาคุณภาพและปองกันรักษาเนื้อไม ไดดําเนินการจัดทําบันทึกโตตอบหนังสือราชการที่
เกี่ยวของกับงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนทั้งสิ้น 213 เรื่อง
5.ปญหาและอุปสรรค
-พนักงานขับรถยนตไมเพียงพอในการปฏิบัติงานภาคสนาม
4.4 งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม
สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2559
4.1 ผลงานการศึกษาวิจัยที่แลวเสร็จประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.1.1 การคลี่ไมไผดวยไอน้ําเพือ่ ผลิตไมไผประสาน
1.1.2 แผนฉนวนความรอนสอดไสเสนใยธรรมชาติเพือ่ การกอสรางจากไมสวนปาโตเร็ว
1.1.3 การปรับปรุงคุณภาพไมสกั สวนปาอายุนอยดวยไมโครเวฟ
1.1.4ความคงขนาดและการแตกของไมเพื่อการผลิตเฟอรนิเจอรไมยูคาลิปตัสทอนกลมขนาดเล็ก
1.1.5 การปรับปรุงคุณภาพไมไผโดยการใหความรอนสูงเพื่อผลิตเฟอรนิเจอร
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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1.1.6 วัสดุทดแทนไมจากเศษวัสดุรีไซเคิล
1.1.7 การศึกษาศักยภาพการใชประโยชนเศษวัสดุไมเหลือทิง้ ในประเทศไทย
4.2 ผลงานการศึกษาวิจัยที่อยูในความรับผิดชอบของงานฯประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.2.1 การศึกษาความเปนไปไดในการดัดโคงผลิตภัณฑวัสดุทดแทนไมดวยคลื่นความถี่สูง
4.2.2 การศึกษาคุณภาพของกาวสังเคราะหฟนอลฟอรมัลดีไฮดในน้ําหนักโมเลกุลที่แตกตางเพือ่ การผลิตแผน
วัสดุทดแทนไม
4.2.3การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของแผ น วั ส ดุ ท ดแทนไม ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ค วามหนาแน น ลดหลั่ น
ทางความหนา
4.2.4 การศึกษาความทนทานของแผนวัสดุทดแทนไมในการเรงสภาวะอากาศเพื่อการใชงานภายในและ
ภายนอกอาคาร
4.2.5 การผลิตวัสดุทดแทนไมจากเศษเหลือทิง้ ของไมพะยูงจาปาปลูก
4.3 การเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุโทรทัศนและเว็บไซต
4.3.1 สารคดีกระจกหกดาน ตอน “ไมรักษโลก”ซึ่งในสารคดีจะนําเสนอถึงการนําเศษเหลือทิ้งทาง
การเกษตรมาสรางมูลคาดวยการผลิตเปนแผนและผลิตภัณฑจากวัสดุทดแทนไมทเี่ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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4.3.2 บทความหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก ฉบับที่ 5404 วันเสารที่ 6 สิงหาคม 2559

4.3.3 เว็บไซต https://www.facebook.com/Forest.R.and.D การจัดทํา Facebook เผยแพรขอมูลขาวสารและ
วิชาการในดานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม

4.4 การจัดพิมพเอกสารเผยแพรงานวิจัย
4.4.1 หนังสือ เอกสารทางวิชาการ
4.4.1.1.การใชประโยชนไมสวนปาเพื่อชุมชนเปนผลิตภัณฑไมทอนกลม (กรณีไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส)

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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4.4.2 แผนโปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธทางวิชาการ
4.4.2.1. การคลี่ไมไผดวยไอน้ําเพื่อผลิตไมไผประสาน(แบบวิชาการและแบบอินโฟกราฟ)

4.4.2.2 แผนฉนวนกันความรอนสอดไสเสนใยธรรมชาติเพื่อการกอสรางจากไมสวนปาโตเร็ว(แบบ
วิชาการและแบบอินโฟกราฟ)

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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4.4.2.3 การปรับปรุงคุณภาพไมสักสวนปาอายุนอยดวยไมโครเวฟ (แบบวิชาการและแบบอินโฟกราฟ)

4.5 การประชาสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเผยแพรผลงานและความรูทางดานอุตสาหกรรม
วัสดุทดแทนไมและกาวติดไม
4.5.1 รวมจัดนิทรรศการ สัมมนา เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ลําดับ
ที่
1

วัน/เดือน/ป

งาน

สถานที่

8 ธันวาคม 2558

วันสิ่งแวดลอมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ
ณ หองประชุมสนามกีฬากลาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) แหงชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2

23-24 มิถุนายน
2559

งานสัมมนาเรื่อง “สวนปาเชิงพาณิชย สรางเศรษฐกิจเพื่อ
ชุมชน”

ณ หองประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส กรมปาไม กรุงเทพฯ

3

29 มิถุนายน 2559

งานประชุมกระทรวงทรัพยากรฯ ในการจัดงาน
“ทส.ตลาดสรางสรรค ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ”

4

1 กรกฎาคม 2559

5

5 กรกฎาคม 2559

6

5-24 กรกฎาคม
2559

งานแถลงขาว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในการจัดงาน "ทส. ตลาดสรางสรรค ของขวัญจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ"
นําเสนอผลงานวิจัย “การใชประโยชนไมทอนกลมขนาดเล็ก
ดวยกลองทําเดือยหัวไมอนุสิทธิบัตรกรมปาไม และวัสดุทดแทน
ไม”ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
งาน “ทส. ตลาดสรางสรรค ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ”

ณ หองประชุมชั้น 20 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ
ณ ศูนยแถลงขาว ตึกนารีสโมสร
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

7

4-6 สิงหาคม 2559

นิทรรศการ จัดแสดงผลงาน และแนะนําผลิตภัณฑรักษ
สิ่งแวดลอม

ณ อุทยานเบญจสิริ ถ.สุขุมวิท
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

8

21 กันยายน 2559

วันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ

ณ เรือนรับรอง โครงการสงน้ํา
และบํารุงปาสักใต (เขื่อนพระราม
หก) อําเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ณ บริเวณหนาตึกบัญชาการ 1
ทําเนียบรัฐบาลกรุงเทพฯ
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ขางทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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4.5.2 จัดฝกอบรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยีความรูทางดานวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม
ลําดับ
ที่
1

วัน/เดือน /ป

งาน

สถานที่

21-24
ธันวาคม 2558

การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาวั ส ดุ ท ดแทนไม เ พื่ อ ศู นย วิ จั ยและพั ฒนาวั สดุ ทดแทนไม
ชุมชน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (การผลิตวัสดุ เพือ่ ชุมชน จังหวัดราชบุรี
ทดแทนไมจากเศษเถาวัลยแดงและเศษไมไผ)

2

25-28
เมษายน 2559

3

24-26
สิงหาคม 2559

การฝก อบรมหลัก สูต ร“การพั ฒนาวั สดุ ทดแทนไม เพื่ อ
ชุมชน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(การผลิ ต แผ น วั ส ดุ ท ดแทนไม จ ากทางปาล ม น้ํ า มั น
เปลือกเมล็ดกระถิน และชานออย)
โครง การถ ายทอ ดเทค โนโล ยี ก าร ใช ป ร ะโยช น
และเพิ่มมูลคาไมสักสวนปา

4

6-9
กันยายน 2559

ศู นย วิ จั ยและพั ฒนาวั สดุ ทดแทนไม
เพื่อชุมชน จังหวัดสงขลา
องคการอุตสาหกรรมปาไม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสวน
วิจัยงานไมสาคร

การฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่ อ ศู นย วิ จั ยและพั ฒนาวั สดุ ทดแทนไม
ชุมชน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพือ่ ชุมชน จังหวัดลําปาง
(การสงเสริมการผลิตและการใชประโยชนวัสดุทดแทน
ไมสําหรับชุมชน)

4.5.3 การดูงาน/เยี่ยมชมโรงงาน/ประสานงาน/แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับภาคเอกชนและ
หนวยงานภายนอก
ลําดับ
ที่
1

2

วัน/เดือน/ป
28 มกราคม 2559

การดูงาน เยี่ยมชมและประสานงาน

เยี่ยมชมและติดตามผล การตอยอดองค
ความรูจากการฝกอบรมและถายทอด
เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช
ประโยชนและการเพิ่มมูลคาไมสวนปา :
เครื่องเรือนไมทอนกลมยูคาลิปตัส”
3-4 กุมภาพันธ 2559 การปฏิบัติงานของโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง
มูลนิธิชัยพัฒนา

ที่อยูภาคเอกชนและหนวยงานภายนอก
นางยุภา โพธิ์ทอง นักวิชาการเกษตร (ผูประสานงาน)
- องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไชย
อ.อูทอง จ. สุพรรณบุรี
- โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบน
พื้นที่สูงมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม

4.5.4 การใหบริการเยี่ยมชม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหนวยงานภายนอก
ลําดับ
ที่
1

วัน/เดือน/ป
28 ตุลาคม 2558

การใหบริการ เยี่ยมชม งาน และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
บรรยายและสาธิตเชิงปฏิบัติ ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม
คือ 1. การใชประโยชนเศษเหลือทางการเกษตร
เปนวัสดุทดแทนไม 2. การใชประโยชนและการ
เพิ่มมูลคาไมไผเปนผลิตภัณฑไมไผประสาน 3. การใช
ประโยชนไมทอนกลมขนาดเล็กเปนเครื่องเรือน
ชุมชน

ผูขอรับบริการ/เขาเยี่ยมชม
- คณะผูบริหารและเจาหนาที่กรมการพัฒนา
ชุมชน จํานวน 60 คน (นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนจังหวัดและประจําอําเภอจํานวน 37
จังหวัด)

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
ลําดับที่
2

3

4

5
6
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การใหบริการ เยี่ยมชม งาน และแลกเปลี่ยน
ผูขอรับบริการ/เขาเยี่ยมชม
ความคิดเห็น
12 พฤศจิกายน แลกเปลี่ยนความรูและใหคําแนะนําดานการพัฒนา - คุณอัศวิน แกวกิติณรงค
2558
กาวที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไม เชน กาวฟนอ
คุณรุทโรฒ วัชรสิทธิโชค และคุณวรวุธ ชะลอ
ลิก และกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด
กลาง เจาหนาที่จากบริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็
อป จํากัด บริษัทผูผลิตเรซิ่น
ชนิดฟนอลิก ภายใตชื่อตราสินคาเรซิท็อป
(RESITOP)
- คุณวรเทพ คงวิวัฒนากุล
และคุณณัฐพล คงวิวัฒนากุล บริษัท ไทยวนา
สิน รับเบอรวูด จํากัด
(บริษัทไทย ที.เจ. พาราวูด จํากัด)
เปนบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑจากไมยางพารา
15 ธันวาคม 2558 ประชุมปรึกษา หารือ เรื่องการจัดทําปายสมาคม - นายประยุทธ หลอสุวรรณศิริ
ศิษยเกาวนศาสตร ณ งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทน นายกสมาคมศิษยเกาวนศาสตร
ไมและกาวติดไม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- นายสมบูรณ สงวนสุข นักวิชาการปาไม
สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
27 มกราคม 2559 เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่งานอุตสาหกรรมวัสดุ
- คุณSilvia ten Houtenประธาน
ทดแทนไมและกาวติดไม
กรรมการบริหาร บริษัท Goodwood
- คุณจิราพัชร ศรีสิทธิรักษ เจาหนาที่ประจํา
สถานเอกอัครราชทูตเนเธอรแลนด
3 มีนาคม 2559 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ
- นายประสาน สุขสิทธิ์ หัวหนากลุมสงเสริม
เครื่องเรือนไมไผประสาน
และพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด
สระแกว พรอมคณะเจาหนาที่และเกษตรกร
9 มีนาคม 2559 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "การพัฒนาวัสดุทดแทน - คุณSilvia ten Houten ประธานกรรมการ
ไมจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร"
บริษัท GOODHOUT
- คุณNicola Donato ตําแหนง technical
director บริษัท GOODHOUT
- คุณจินตหรา นัทปราสาท ผูจัดการแผนก
การเงิน บริษัท DSA-Global
วัน/เดือน/ป

4.6 การพัฒนากําลังดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม
4.6.1 สนับสนุนงานผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตางๆ
ลําดับที่
1

วัน/เดือน/ป
2 ตุลาคม 2559

2

19 พฤศจิกายน
2558

การใหบริการ สนับสนุนงานผลิตบัณฑิต
ใหความรูและคําแนะนําในการตัดชิ้นทดสอบไมอัด
ยางพาราดวยเครื่องเลื่อยวงเดือน และทดสอบ
คุณสมบัติของไม เชน ความชื้น ความหนาแนน
ความแข็งแรง โมดูลัสยืดหยุน โมดูลัสแตกหัก และการ
ติดกาว
ขอรับคําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
พัฒนาวัสดุทดแทนไม และขอรับเอกสาร ขอมูลทาง
วิชาการดานเทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุทดแทนไม

ผูขอรับบริการ/เขาเยี่ยมชม
- นักศึกษาชัน้ ปที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

- นายจักรสิน นอยไรภูมิ นิสิตระดับปริญญาเอก
คณะสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตรสิ่งแวดลอม
สรรคสราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
ลําดับที่
3

วัน/เดือน/ป
3 พฤศจิกายน
2558

4

9 พฤศจิกายน
2558

5
6

7
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การใหบริการ สนับสนุนงานผลิตบัณฑิต
ขอใชบริการเครื่องมือเพื่อการศึกษาคุณสมบัติเสนใย
ทลายปาลมเปลา ในการทําวิทยานิพนธ โครงการ
การศึกษาคอมโพสิตชีวภาพชนิดยอยสลายไดจากพอลิ
บิวทิลีนซักซิเนตผสมเสนใยทลายปาลมเปลา
ขอใชบริการเครื่องตะแกรงเขยารอนเศษไม
เพื่อทดสอบคุณสมบัติเสนใยมะพราว ในการทํา
ปริญญานิพนธ โครงการ ศึกษาการเพิ่มอายุการใชงาน
ของกระถางตนไมจากใยมะพราว

29 ธันวาคม 2558 ขอรับคําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
พัฒนาวัสดุทดแทนไม และขอความรวมมือในการ
ทดลองพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม
และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
16 กุมภาพันธ ขอใชบริการเครื่องแกะสลักวัสดุทดแทนไม
2559
ดวยแสงเลเซอรเพื่อทดสอบวัสดุคอมพอสิท
เสนใยจากสับปะรด ในการทําวิทยานิพนธโครงการ
Mechanical properties of water-based acrylic
resin reinforced with pineapple leaf
materials
กันยายน 2559 ใหความรูและคําแนะนําในการตัดชิ้นทดสอบไมอัด
ยางพาราดวยเครื่องเลื่อยวงเดือน และทดสอบ
คุณสมบัติของไม เชน ความชื้น ความหนาแนน
ความแข็งแรง โมดูลัสยืดหยุน โมดูลัสแตกหัก และการ
ติดกาว

ผูขอรับบริการ/เขาเยี่ยมชม
- นายนิติวุฒ บุญหนุน นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
- นายนครชัย คนผิวเลิศ
และนายณัฐพงษ สุพรนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปที่ 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
- นางสาวธัญญา ธุวานนท นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นางสาวจารุวรรณ น้ําใจเย็น นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ชั้นปที่ 3 คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร
มหาวิทยาลัยมหิดล
- นักศึกษาชัน้ ปที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

4.7 การพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
ทดแทนไมและกาวติดไม
4.7.1 การใหคําแนะนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม
ลําดับที่
1

วัน/เดือน/ป
26 มกราคม
2559

2

21-22
มีนาคม
2559

3

1 เมษายน
2559

4

พฤษภาคม
2559

เรื่องที่ใหคําแนะนํา
ขอรับคําปรึกษาและขอรับคําแนะนํา ในการใชประโยชน
และพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษไมสัก
ขอรั บคํ าปรึก ษาและใชห องปฏิบั ติก ารเพื่ อพั ฒนาทั กษะ
ฝมือในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ ดวยเครื่องเราทเตอรสําหรับทํา
แบบแพ็คเกจ และการพัฒนาคุณภาพแผนวัสดุทดแทนไม
จากเศษไมไผ
รับคําปรึกษาการใชกาวกับงานไมการพัฒนาการใชฟน
อลิกเรซินกับงานไม และเรี ยนรูกระบวนการผลิตแผนไม
อัดดวยกาวฟนอลิก
ขอรั บ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ตลอดจนขอความอนุ เคราะห
วิธีการทดสอบคุณสมบัติเบื้องตนดานความแข็งแรงของแผน
ใยไมอัดความหนาแนนสูง (HDF) บานประตูแผนไมประกอบ
แบบเรียบและแบบลูกฟ ก เพื่อใช งานภายนอกตามมาตรฐาน
EN 310 EN 320 EN 317 EN 1087-1 และมาตรฐาน มอก.
192-2549 มอก. 966-2547

ผูรับบริการ
- นางสาวธิดา หอมศิล หัวหนางาน
ผลิตภัณฑ และคณะเจาหนาที่จากสวน
อุตสาหกรรมบางโพสํานักอุตสาหกรรมไม
องคการอุตสาหกรรมปาไม
- คุณลาวัลย มะเจียกจร ประธานกลุม
วิสาหกิจชุมชนตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี และคณะสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนฯ
- คณะเจาหนาที่ บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป
จํากัด
- นายอนันต โคกออน ผูจัดการฝายประกัน
คุณภาพและคณะเจาหนาที่บริษัท วูดแลนด
จํากัด เครือบริษัท วนชัย กรุป (มหาชน)
จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตประตูแผนไมประกอบ

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
ลําดับที่
5

6

7
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วัน/เดือน/ป
เรื่องที่ใหคําแนะนํา
1 มิถุนายน ขอรับคําปรึกษา แนะนําเรื่องการใชประโยชนไมและเศษ
วัสดุไมในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการออกแบบโครงสราง
2559
ไม จ ริ ง ขนาดใหญ และไม ประกั บ (Glulam) เพื่ อก อสร าง
โรงแรม
8 มิถุนายน ขอรับคําปรึกษา แนะนํา เรื่อง การใชกาวในการผลิตแผน
2559
ใยไมอัดความหนาแนนสูง (HDF) ตลอดจนการหามาตรฐานที่
เหมาะสมในการทดสอบคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ด า นความ
แข็งแรงของแผนใยไมอัดความหนาแนนสูง (HDF)
1 กันยายน
2559

ขอรับคําปรึกษาในการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม

ผูรับบริการ
- นายปกฤต กรรณสูต สถาปนิกออกแบบ
โครงสราง พรอมคณะ
- นายภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ ผูช วยกรรมการ
ผูจัดการ บริษัท วนชัย กรุป จํากัดและคณะ
เจาหนาที่บริษัท วนชัย กรุป (มหาชน)
จํากัด และบริษัท วูดแลนด จํากัด เครือ
บริษัท วนชัย กรุป (มหาชน) จํากัด
- ดร.เจริญ ปานันร ที่ปรึกษาอิสระ สํานัก
ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และคณะ

4.7.2 การใหความอนุเคราะหแกะสลักดวยแสงเลเซอรและการใหความอนุเคราะหผลิตภัณฑ
แกะสลักดวยแสงเลเซอร
ลําดับที่
1

หนังสือ
ทส1607.31/110

วัน /เดือน/ป
29
กุมภาพันธ
2559

ผูที่ติดตอ
กลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม

2

ทส 1400/209

11
มีนาคม
2559

องคการอุตสาหกรรมปาไม

3

ทส1607.31/467

25
สํานักสํานักสงเสริมการปลูกปา
มีนาคม2559

4

ทส1607.8/215

11
พฤษภาคม
2559

กลุมงานพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี

5

-

25
พฤษภาคม
2559

งานพัฒนาคุณภาพและปองกัน
รักษาเนื้อไม

6

-

26
พฤษภาคม
2559

สํานักปองกันรักษาและควบคุมไฟ
ปา

26
พฤษภาคม
2559

สมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7

ส.วน64/2559

รายการ
1.ปายชื่อ ตนจันทร
กะพอ

เพื่อประโยชน
เพื่อใชในพิธีปลูกตนไมใน
วันที่4 มีนาคม2559
บริเวณคณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. กระบอกไมสักพรอม เพื่อมอบเปนของที่ระลึก
สลักขอความและโลโก ใหกับคณะผูแทนทางการ
ทูตที่มาเขาพบ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1. ปายสํานักสงเสริมการ เพื่อใชเปนปายประจํา
ปลูกปา
สํานักสงเสริมการปลูกปา
1. ยิงเลเซอรปาย
ขอความวา
รักษโลกกับลามินา 9

เพื่อเปนของที่ระลึกใหกับ
บริษัทเทคโนเซล จํากัด
ในงานรักษโลกกับลามินา
9
1.พวงกุญแจรูปยีราฟ
เพื่อเปนตัวอยางผลิตภัณฑ
ไมในงานวิจัยจากไม
จากไมกระถินเทพา
2.พวงกุญแจรูปปลาวาฬ กระถินเทพาที่ผานการให
ความรอน
จาก
ไมกระถินเทพา
1. สมุดโนตจากใบหญา เพื่อมอบเปนของที่ระลึก
ใหกับแขกที่มาเยี่ยมชม
แฝก
กรมปาไม
2.สมุดโนตจากกากใบ
ตะไคร
1. ปายตราสมาคมศิษย
เกามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

เพื่อซอมแซมปายและ
ตราสมาคมที่ทรุดโทรม
บริเวณคณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
ลําดับที่ หนังสือ
8
-

วัน /เดือน/ป
3
มิถุนายน
2559
4 มิถุนายน
2559
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ผูที่ติดตอ
ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลปาไม
จังหวัดสุโขทัย
ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลปาไม
จังหวัดแมฮองสอน

รายการ
1. ยิงเลเซอรกลอง
หมากรุกจาก
ไมจามจุรี
1. ยิงเลเซอรที่วาง
โทรศัพทจากไมสัก

เพื่อประโยชน
เพื่อเปนของที่ระลึกใหกับ
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไม
จังหวัดสุโขทัย
เพื่อเปนตัวอยางผลิตภัณฑ
ในงานวิจัยจากไมสัก
เพื่อจัดทําปายชื่อนามวีร
ชนขององคการ
อุตสาหกรรม
ปาไม
เพื่อนําไปรวมงานตลาด
คลองผดุงกรุงเกษมของ
องคการอุตสาหกรรมปา
ไม
เพื่อจัดทําปายชื่อนาม
วีรชนขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม

9

-

10

-

15
มิถุนายน
2559

องคการอุตสาหกรรมปาไม

1.ปายชื่อ นามวีรชน
ขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม

11

-

1
กรกฎาคม
2559

องคการอุตสาหกรรมปาไม

1.ถาดจากไมสัก
2.กระเชาจากไมสัก

12

-

องคการอุตสาหกรรมปาไม

13

ทส1400/574

10
กรกฎาคม
2559
28
กรกฎาคม
2559
28
กรกฎาคม
2559
19
สิงหาคม
2559
3
กันยายน
2559

1.ปายชื่อ นามวีรชน
ของ องคการ
อุตสาหกรรมปาไม
1.พวงกุญแจรูปวงกลม
จากไมสัก

องคการอุตสาหกรรมปาไม

14

-

ผูอํานวยการสวนอํานวยการกรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ
พืช
องคการอุตสาหกรรมปาไม

15

-

16

-

16

-

3
กันยายน
2559

งานคุณสมบัติและวิศวกรรม
โครงสรางไม กลุมงานพัฒนา
ผลิตผลปาไม

17

ทส 1610.126
/3307

22
กันยายน
2559

สํานักโครงการพระราชดําริและ
กิจการพิเศษ สวนอนุรักษและ
ฟนฟูพันธุไมในเขตพระราชฐาน
และพื้นที่พิเศษ

งานคุณสมบัติและวิศวกรรม
โครงสรางไม กลุมงานพัฒนา
ผลิตผลปาไม

เพื่อมอบเปนของที่ระลึก

1.ปายชื่อ ศาสตราจารย เพื่อใชเปนปายประจําหอง
ดร.เต็มสมิตินันทน
ศาสตราจารย
ดร.เต็มสมิตินันทน
1. ปายโครงการ
เพื่อจัดทําปายประจํา
พันธุกรรมพืช
โครงการพันธุกรรมพืช
1.ปายชื่อ ดานปาไมจะ
นะ
2. ปายชื่อ ดานปาไมสุ
ไหงโกลก
1.ปายชื่อ ดานปาไมจะ
นะ
2. ปายชื่อ ดานปาไมสุ
ไหงโกลก
1.ปายชื่อ ตนยางนา

เพื่อจัดทําปายประจํา
ดานปาไมจะนะและ
ดานปาไมสุไหงโกลก
เพื่อจัดทําปายประจํา
ดานปาไมจะนะและ
ดานปาไมสุไหงโกลก
เพื่อใชเปนปายชื่อสําหรับ
ตนไมที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกที่
สวนสาธารณะและสวน
พฤกษชาติศรีนครเขื่อน
ขันธ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 27 กันยายน 2559

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
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4.8 การพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศและทันสมัย
การเขารวมประชุม สัมมนา และรวมกิจกรรมกับหนวยงานตางๆ
ลําดับ
ที่
1

หนังสือเลขที่

ชื่อเรื่อง

สถานที่

ศธ
0524.02.10/021

ขอเรียนเชิญเขารวมการสัมมนาแถลงผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558 โครงการบริหารศูนย
งานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
และพิธีลงนามในบันทึกความรวมมือทาง
วิชาการรวมกับสถาบันการศึกษา

หองแกรนดฮอลล 2
โรงแรมรามาการเดน

ภาพกิจกรรม

คณะเจาหนาที่จากสวนอุตสาหกรรมบางโพ
สํานักอุตสาหกรรมไม องคการอุตสาหกรรมปาไม
เขาขอรับคําปรึกษาและขอรับคําแนะนํา
ในการใชประโยชนและพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษไมสัก

กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลลุมสุม พรอมดวย เจาหนาที่จาก
มูลนิธิรักษไทย ไดเขาขอรับคําปรึกษา
ในการ ขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยเครื่องเราทเตอร และการพัฒนา
คุณภาพแผนวัสดุทดแทนไมจากเศษไมไผ

คณะเจาหนาที่บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป จํากัด
คณะเจาหนาที่บริษัท วูดแลนด จํากัด เขาขอรับคําปรึกษา
ขอรับคําปรึกษาการใชกาวกับงานไม และเรียนรูกระบวนการ แนะนํา ตลอดจนขอความอนุเคราะหวิธีการทดสอบคุณสมบัติ
ผลิตแผนไมอัดดวยกาวฟนอลิก
ของแผนใยไมอัดความหนาแนนสูง (HDF)

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559

นายปกฤต กรรณสูต สถาปนิกออกแบบโครงสราง พรอม
คณะ เขาเยี่ยมชมงานวิจัยฯ เครื่องมือ และขอรับคําปรึกษา
แนะนําเรื่องการใชประโยชนไมและเศษวัสดุไม
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คณะเจาหนาที่บริษัท วนชัย กรุป (มหาชน) จํากัด และ
บริษัท วูดแลนด จํากัด เขาขอรับคําปรึกษา แนะนํา เรื่อง
การใชกาวในการผลิตแผนใยไมอัดความหนาแนนสูง (HDF)

ดร.เจริญ ปานันร ที่ปรึกษาอิสระ สํานักที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และคณะ
เขาเยี่ยมชมและขอรับคําปรึกษาในการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม

ผูบริหารและเจาหนาที่กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย (นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
ประจําอําเภอ) เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟง
การบรรยายและสาธิตเชิงปฏิบัติ

ใหคําแนะนําดานการพัฒนากาวที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไม
แก เจาหนาที่จากบริษัท ไทย จีซีไอ
เรซิท็อป จํากัด และบริษัท ไทยวนาสิน รับเบอรวูด จํากัด
(บริษัทไทย ที.เจ. พาราวูด จํากัด)

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
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นายประยุทธ หลอสุวรรณศิริ นายกสมาคมศิษยเกา
คุณSilvia ten Houtenประธานกรรมการบริหาร บริษัท
วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นายสมบูรณ สงวนสุข
Goodwoodและคุณจิราพัชร ศรีสิทธิรักษ เจาหนาที่ประจํา
นักวิชาการปาไม สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา กรมอุทยาน สถานเอกอัครราชฑูตเนเธอรแลนด ไดเขาเยี่ยมชมและศึกษาดู
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เขาประชุมปรึกษา เขาหารือ
งานทีง่ านอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม
เรื่องการจัดทําปายสมาคมศิษยเกาวนศาสตร

นายประสาน สุขสิทธิ์ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว พรอมคณะเจาหนาที่และ
เกษตรกร เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องเรือนไมไผประสาน

คุณ Silvia ten Houtenประธานกรรมการ บริษัท GOODHOUT
คุณNicola Donato technical director บริษัท
GOODHOUT และคุณจินตหรา นัทปราสาท ผูจัดการแผนก
การเงิน บริษัท DSA-Global เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
"การพัฒนาวัสดุทดแทนไมจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร"

รวมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)
แหงชาติ ณ หองประชุมสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
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รวมจัดนิทรรศการ นําเสนอผลงานวิจัย “การใชประโยชนไมทอนกลมขนาดเล็ก ดวยกลองทําเดือยหัวไมอนุสิทธิบัตรกรมปาไม
และวัสดุทดแทนไม” แก พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เนื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ประจําวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไมและกาวติดไม รวมจัดนิทรรศการเนื่องในงาน “ทส. ตลาดสรางสรรค ของขวัญจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ” ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ขางทําเนียบรัฐบาล

รวมจัดนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติณ บริเวณเรือนรับรอง โครงการสงน้ําและบํารุงปาสักใต
(เขื่อนพระรามหก) อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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การฝกหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (การผลิตวัสดุทดแทนไมจากเศษ
เถาวัลยแดงและเศษไมไผ) ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชนจังหวัด ราชบุรี

โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (การผลิตแผนวัสดุ
ทดแทนไมจากทางปาลมน้ํามัน เปลือกเมล็ดกระถิน และชานออย) ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน จังหวัดสงขลา

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาไมสักสวนปา ณ องคการอุตสาหกรรมปาไม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสวนวิจัยงานไมสาครจังหวัดปทุมธานี
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โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (การสงเสริมการผลิตและการใช
ประโยชนวัสดุทดแทนไมสําหรับชุมชน) ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน จังหวัดลําปาง

เยี่ยมชมและติดตามผล การตอยอดองคความรูจากการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชประโยชนและการ
เพิ่มมูลคาไมสวนปา: เครื่องเรือนไมทอนกลมยูคาลิปตัส” สถานที่และการปฏิบัติงานของกลุมเฟอรนิเจอรจากไมทอนกลมตําบล
พลับพลาไชย

เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโครงการพรอมประเมินศักยภาพของเศษเหลือทางการเกษตรจากการเพาะเห็ด และเกษตรกรรม
ตางๆ ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑวัสดุทดแทนไม ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง
มูลนิธิชัยพัฒนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม
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ตัวอยางการแกะสลักปายดวยเลเซอร
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กลุมงานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม
1. กรอบภารกิจของกลุมงาน
1) ศึกษา วิจัย ชีววิทยา นิเวศวิทยา จําแนกชนิดแมลง และจุลินทรียปาไมในพื้นที่สวนปา
และอุตสาหกรรมแปรรูปไม
2) ศึกษา วิจัย ปจจัยที่เปนสาเหตุการเสื่อมสภาพของไมและผลิตผลปาไม และพัฒนา
ระบบการควบคุม กําจัดศัตรูพืชปาไม
3) ศึกษา วิจัย ความทนทานตามธรรมชาติของไมสวนปา และไมเศรษฐกิจตอโรค
และแมลงศัตรูพืชปาไม
4) ศึกษา วิจัย เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงและเห็ดปาเพื่อสรางรายไดแกชุมชนปาไม
5) ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันโรคและแมลงศัตรูทําลายไม และผลิตภัณฑไม
โดยเนนเทคโนโลยีสะอาด
6) จัดทําฐานขอมูลดานแมลงและจุลินทรียปาไม
7) ใหบริการทางวิชาการ
2. โครงสรางหนวยงาน และบุคลากร
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3. งบประมาณที่ไดรับ ประจําป 2559
รวม 4 กิจกรรม 10 โครงการ ไดรับงบประมาณรวมทั้งหมด 1,266,400 บาท
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมและผลิตผลปาไม
1.) โครงการการศึกษาชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงแมลงแคง
งบประมาณที่ไดรับ 110,000 บาท
2.) โครงการการพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิต
งบประมาณที่ไดรับ 110,000 บาท
3.) โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
เขาทําลายของปลวกใตดิน
งบประมาณที่ไดรับ 110,000 บาท
4.) โครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหนอนรถดวน
งบประมาณที่ไดรับ 110,000 บาท
5.) โครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแมลงทับ
งบประมาณที่ไดรับ 100,000 บาท
6.) โครงการการใชประโยชนขี้เลื่อยไมไผเปนวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย
งบประมาณที่ไดรับ 110,000 บาท
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานปาไม
7.) โครงการประสิทธิภาพความทนทานของไมสนประดิพัทธตอการเขาทําลายของปลวกใตดิน
และแนวทางการพัฒนาการยืดอายุการใชงาน งบประมาณที่ไดรับ 96,000 บาท
8.) โครงการอิทธิพลของเชื้อราทําลายไมตอความทนทานตามธรรมชาติของไมสนประดิพัทธ
งบประมาณที่ไดรับ 96,000 บาท
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมสวนปาเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
9.) โครงการการเพิ่มมูลคาขี้เลื่อยไมสวนปาเปนวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย
งบประมาณที่ไดรับ 301,100 บาท
กิจกรรมพัฒนาการใชวัสดุทดแทนไม
10.)โครงการการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไมจากวัสดุชีวภาพตอการเขา
ทําลายปลวกใตดิน งบประมาณที่ไดรับ 123,300 บาท
1.1 โครงการการศึกษาชีววิทยาและการเพาะเลีย้ งแมลงแคง
Study on Biology and Rearing of Stink Bug (Tessaratoma sp.)
หัวหนาโครงการ นางสาวกฤษณา ชายกวด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
วัตถุประสงค : ศึกษาชีววิทยาของแมลงแคง พืชอาหารของแมลงแคง และวิธีเพาะเลี้ยงแมลงแคง
การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559
1.สํ า รวจและเก็ บ แมลงแคงคร อ (Tessaratoma papillosa) และแมลงแคงจิ ก
(Pyconathus lunatus) ในพื้ นที่ปาเต็ง รัง จัง หวัดสกลนคร เพื่อนํามาเปนพอแมพันธุสํา หรับการศึก ษา
ชีววิทยาและทดลองเลี้ยงในหองปฏิบัติการ (ภาพที่ 1)
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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2. เตรียมตนกลาพืชอาหารของแมลงแคง ไดแก เต็ง รัง และตะครอเพื่อเปนแหลงอาหาร
สําหรับการเลี้ยงแมลงแคง
3. ศึกษาชีววิทยาแมลงแคงครอ (T. papillosa)
ศึกษาชีววิทยาแมลงแคงตั้งแตระยะไขของแมลงแคงที่ อายุ 1วัน จนถึงระยะตัวเต็มวัยผสม
พันธุ และเริ่มวางไข ทําการบันทึกจํานวนไขที่วาง ขนาด และระยะเวลาฟกไขเปนตัวออนวัยที่ 1 และวัดการ
เจริญเติบโตโดยวัดขนาด ความกวาง ความยาวลําตัว และขนาดความยาวของขาคูหลังใน แตละวัยของแมลง
แคง
จากการสํ า รวจแมลงแคงคร อ ในป ง บประมาณนี้ ส ว นใหญ พ บเป น แมลงแคงคร อ
วัยออนที่ยังไมพัฒนาเปนตัวเต็มวัยจึงนํามาเลี้ยงไวในกรงทดลองที่มีตนพืชอาหาร ทําการติดตามจนกวาจะเปน
ตัวเต็มวัยเพื่อทําการศึกษาชีววิทยาตอไป อยางไรก็ดี มีแมลงแคงครอตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตัว มีการวางไข โดย
วางไขเปนกลุม จํานวน 8 ฟอง ขนาดไขเฉลี่ย 3 มิลลิเมตร จึงนําไขนั้นมาศึกษาชีววิทยาตอโดยติดตามระยะไข
พบวามีระยะไข 11-12 วัน หลังจากนั้นแยกแมลงแคงครอวัยออนใสในกลองที่มีฝาปดบุดวยตาขายกลองละ 1
ตัว ใหพืชอาหารทุกวัน และติดตามการเจริญเติบโตในหองปฏิบัติการ พบวาแมลงแคงมีชีวิตอยูไดประมาณ 1314 วัน ยังไมสามารถเจริญเติบโตไปสูระยะตัวเต็มวัยได (ภาพที่ 2)
4. ศึกษาชีววิทยาแมลงแคงจิก (P. lunatus)
ทํ า การศึ ก ษาชี ว วิ ท ยาแมลงแคงจิ ก เช น เดี ย วกั บ แมลงแคงคร อ ซึ่ ง จากการสํ า รวจ
ครั้งนี้ พบทั้งแมลงแคงจิกวัยออนและแมลงแคงจิกตัวเต็มวัย จึ งนําแมลงแคงจิกวัยออนนํามาเลี้ยงไวในกรง
ทดลองที่มีตนพืชอาหาร ทําการติดตามจนกวาจะเปนตัวเต็มวัยเพื่อทําการศึกษาชีววิทยาตอไป สําหรับแมลง
แคงจิกตัวเต็มวัยนํามาศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุโดยใสไวในกรงทดลองที่มีตนพืชอาหารโดยทําการทดลอง
ทั้งในหองปฏิบัติการและในกรงทดลองในสภาพเรือนเพาะชํา ปรากฏวาแมลงแคงจิกยังไมแสดงพฤติกรรมผสม
พันธุและวางไขแตอยางใด (ภาพที่ 3)
รูปภาพประกอบ

ก.

ข.

ภาพที่ 1 เก็บตัวอยางแมลงแคง 2 ชนิด ไดแก แมลงแคงครอ (T.papillosa) (ก)
และแมลงแคงจิก (P.lunatus) (ข)
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ข.

ก.

ค.

ง.

ภาพที่ 2 ไขแมลงแคงครอ (T. papillosa) (ก.) ไขที่ฟกแลว (ข.) และแมลงแคงครออายุ 1 วัน (ค.-ง.)

ภาพที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุในหองปฏิบัตกิ ารและเรือนเพาะชํา
1.2 โครงการการพัฒนาการเพาะเลีย้ งครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิต
Development on Cultivation of Lac for higher productivity
หัวหนาโครงการ นางสาวกฤษณา ชายกวด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
วัตถุประสงค
1. ศึกษาครั่งพันธุจากแหลงตาง ๆ และคัดเลือกครั่งพันธุดี
2. ศึกษาและพัฒนาพันธุไมเลี้ยงครั่งที่ใหผลผลิตครั่งในระยะเวลาที่สั้นและไดผลผลิตดี
3. วิจัยและพัฒนาการใชประโยชนพันธุไมเลี้ยงครั่ง
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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4. วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงการเพาะเลี้ยงครั่งใหมีประสิทธิภาพและไดผลตอบแทนที่ดี
5. พัฒนาระบบการเกษตรกรรมใหไดครั่งพันธุใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ทนทานตอสภาพ
อากาศที่แปรปรวน
การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559
ปงบประมาณ 2559 ดําเนินงาน 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกครั่งพันธุดีเพื่อ
เพิ่มผลผลิต และกิจกรรมที่ 3 การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาวะโลกรอนซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกครั่งพันธุดีเพื่อเพิ่มผลผลิต
1. สํารวจและสอบถามขอมูลแหลงเลี้ยงครั่งในพื้นที่จังหวัดเลย โดยสอบถามขอมูลจากผูรับซื้อครั่งที่
ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง เปนผูรับซื้อครั่งจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดใกลเคียง แลวนําไป
ขายตอใหโรงรับซื้อครั่งในจังหวัดขอนแกน จากการสอบถามขอมูลในครั้งนี้ ทําใหทราบวาตลาดยังมีความตองการซื้อ
ครั่งอยูสูงมาก แตราคาซื้อในแตละปยังมีความผันผวน ไมสามารถควบคุมราคาได เนื่องจากราคาแตละปขึ้นอยูกับราคา
ตลาดโลก ในป 2558 ราคากิโลกรัมละ 50 บาท ผูรับซื้อครั่งรายนี้ เปนผูที่ทําการรับซื้อครั่งเปนเวลานานมากกวา 10 ป
และสงตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคาขายครั่งใหลูก ซึ่งเปนคนรุนใหมที่เห็นชองทางการสรางรายไดจากการคาขาย
ครั่ง มีการแชรขอมูลความรูการเลี้ยงครั่งใหผูที่สนใจในสื่อออนไลน และยังเลี้ยงครั่งดวยตัวเองโดยการเชาตนจามจุรี ใน
พื้นที่อําเภอวังสะพุงและอําเภอภูกระดึง ทําการเลี้ยงครั่งโดยใชตนจามจุรีเปนสวนใหญ มีผลผลิตครั่งดีเนื่องจากมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสม ปจจุบันในพื้นที่อําเภอทาลี่ และอําเภอหนองหิน จังหวัดเลย เริ่มมีการเลี้ยงครั่งจากตนลิ้นจี่
เหมือนทางภาคเหนือ
2. สํารวจและสอบถามขอมูลแหลงเลี้ยงครั่งที่รานรับซื้อครั่งรุงรัตน บานนาเหมือง อําเภอ
สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อหาครั่งพันธุดีมาทําการทดลองเลี้ยงแตทางรานไดสงครั่งไปขายที่โรงงานรับ
ซื้อในกรุงเทพฯแลว แตอยางไรก็ตามสามารถประสานงานเพื่อขอครั่งพันธุไดในชวงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน
ของทุกป ผูรับซื้อครั่งรายนี้ ทําการคาขายครั่งเปนเวลานานเกือบ 20 ป จนสามารถนํารายไดจากการคาขาย
ครั่งมาทําธุรกิจสวนตัวอยางอื่นเพิ่มเติม และมีการขยายพื้นที่โรงเก็บครั่งใหเพียงพอกับปริมาณการรับซื้อที่เพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนั้น ยังทําการเลี้ยงครั่งเองโดยการประมูลเชาตนจามจุรีจากหนวยงานราชการ และเชาจาก
เกษตรกรทั่วไป นอกจากนั้นยัง ทําการซื้อครั่งในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย นครพนม อุดรธานี มหาสารคาม รอยเอ็ด และอุบลราชธานี ทําใหไดรับทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมของแหลงเลี้ยงครั่งในจังหวัดอื่นๆ
3. เก็ บ ตั ว อย า งครั่ ง ที่ เ ลี้ ย งบนต น ถั่ ว มะแฮะที่ ส ถานี วิ จั ย ผลิ ต ผลป า ไม จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 เพื่อนํามาศึกษาลักษณะรูปรางของครั่งในหองปฏิบัติการ
4. ติดตามการปลอยครัง่ ในพื้นทีจ่ ังหวัดเลย สกลนคร และนครราชสีมา พบวาการปลอยครั่ง
ของชาวบานในป 2559 มีครั่งตายเปนจํานวนมาก ครั่งไมสมบูรณมลี ักษณะเปนลูกปดเล็กๆ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาวะโลกรอน
ไดทําการทดลองปลอยครั่งพันธุบนตนถั่วมะแฮะเมื่อเดือนธันวาคม 2558 พบวาในชวงเดือน
กุม ภาพันธ ครั่ง สามารถติ ดอยู บ นลํา ตนและกิ่ง ของถั่วมะแฮะเปนจํ านวนมาก หลั ง จากการติดตามการ
เจริญเติบโตของครั่งพบวา เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2559 มีครั่งตายเปนจํานวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศ
ที่รอนจัดสงผลทําใหตนถั่วมะแฮะและครั่งตาย
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(ข)

ภาพที่ 1 นําครั่งที่ปลอยเลี้ยงบนตนถั่วมะแฮะทีส่ ถานวิจัยผลิตผลจังหวัดสุโขทัยมาศึกษารูปราง
ลักษณะในหองปฏิบัติการ พบซากครั่งที่แหงตาย (ก) และครัง่ เพศเมียทีม่ ีชีวิตอายุ 1 เดือน (ข)

ภาพที่ 2 การติดของครั่งทีก่ ิ่งและลําตนของถั่วมะแฮะที่แปลงทดลองในชวงตนฤดูกาลการปลอยครั่ง

1.3 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาการเขาทําลาย
ของปลวกใตดิน
Estimation of economical damage by the attack of subterranean termites
หัวหนาโครงการ นายขวัญชัย เจริญกรุง นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
ผลการดําเนินงานวิจัยปงบประมาณ 2559
การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาการเขาทําลายของปลวกใตดิน
การดําเนิ นงานอยูร ะหวางการสรุป ผลจากแบบประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ และจัดทํารายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สํารวจความเสียหายของอาคารบานเรือนที่พบรองรอยการเขาทําลายของปลวก
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และพื้นที่อื่น ๆ ที่พบการเขาทําลายของปลวก
2. เก็บรวบรวมตัวอยางปลวกที่พบเพื่อจําแนกชนิดภายในหองปฏิบัติการ
3. จัดทําแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
เขาทําลายของปลวกใตดิน
4. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากการเขาทําลายของปลวกใตดิน
5. สรุปผลจากแบบประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ และจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ผลผลิต และผลลัพธ
ทราบขอมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการเขาทําลายของปลวกใตดินตอ เพื่อ
นําไปสูการจัดทําแนวทางในการพัฒนาปองกันกําจัดปลวกใตดินที่เหมาะสม

ภาพที่ 1 ความเสียหาย และการใชสารเคมีในการปองกันการเขาทําลายของปลวกใตดิน
ที่พบภายในตูเก็บเอกสาร ณ ศูนยเพาะชํากลาไมราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาพที่ 2 การเก็บขอมูลเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการเขาทําลาย
ของปลวกใตดิน ในพื้นทีจ่ ังหวัดสุราษฎรธานี
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ภาพที่ 3 ความเสียหายที่เกิดจากการเขาทําลายของปลวกใตดินที่พบภายในอาคาร และสิ่งกอสราง
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
1.4 โครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหนอนรถดวน
Technical Development on Rearing Bamboo Caterpillar (Omphisa fuscidentalis)
หัวหนาโครงการ นางสาวกฤษณา ชายกวด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
วัตถุประสงค
1. ศึกษาพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหนอนรถดวนในแปลงปลูกไผ
2. ศึกษาผลตอบแทนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงหนอนรถดวน
การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 (พรอมรูปภาพ)
1. ศึกษาวิธีการเตรียมพอแมพันธุหนอนรถดวนเพื่อนําไปปลอยในแปลงทดลอง
วิธีที่ 1 : เก็บหนอนรถดวนในชวงเดือนกุมภาพันธ จากบานหวยไร อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
มาเตรียมไวเพื่อ เปนพอแมพันธุ โดยนําหนอนรถดวนจากจังหวัดแพรยายเข าไปในไผหมาจูที่จังหวัดราชบุรี
หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือนพบวาหนอนตายกอนที่จะพัฒนาเขาสูระยะดักแด ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559

-72-

การเปดปลองไผและยายหนอนไปไวไผลําใหมเปนการรบกวนและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไปจากเดิม มีมด
เขาไปในลําไผ ดังนั้นวิธีการนี้จึงไมเหมาะสมที่จะนํามาใชเพื่อเตรียมพอแมพันธุหนอนรถดวนได
วิธีที่ 2 : เก็บหนอนรถดวนในระยะที่ใกลเขาดักแด ในชวงตนเดือนมิถุนายน 2559 จากบาน
วัดจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ทําการสุมเปดปลองไผเพื่อใหแนใจวามีหนอนรถดวนไผอยู
ภายใน จากนั้ น จึ ง เลื อกตั ด ไผ โ ดยไมต อ งเป ดปล องไผ จํ า นวน 4 ลํา และนํา มาเก็ บ ไว ใ นกรงตาขา ยใน
หองปฏิบัติการที่สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม เพื่อรอใหออกเปนผีเสื้อตัวเต็มวัย ซึ่งจะนําไปทดลองปลอย
ตอไป พบวาหนอนรถดวนเขาดักแดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และออกเปนตัวเต็มวัยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2559 รวมระยะเวลาที่เปนดักแดประมาณ 50 วัน จากการเก็บหนอนรถดวนในระยะที่ใกลเขาดักแดนี้ พบวา
สามารถฟกออกมาเปนผีเสื้อไดทั้งหมดจํานวน 7 ตัว เปนเพศเมีย 3 ตัว เพศผู 4 ตัว
วิธีที่ 3 : เก็บดักแดของหนอนรถดวน ในเดือนกรกฎาคม 2559 จากบานวัดจันทร อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ทําการสุมเปดปลองไผเพื่อใหแนใจวามีดักแดอยูภายใน จากนั้นเลือกตัดไผโดย
ไมตองเปดลําไผ จํานวน 5 ลํา และนําไปเก็บไวในกรงตาขายในหองปฏิบัติการที่สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
เพื่อรอใหออกเปนผีเสื้อตัวเต็มวัย ซึ่งจะนําไปทดลองปลอยตอไป พบวาดักแดฟกออกเปนตัวเต็มวัยเมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2559 และสามารถฟกออกมาเปนผีเสื้อไดทั้งหมดจํานวน 46 ตัวเปนเพศเมีย 18 ตัว เพศผู 28 ตัว
(ภาพที่ 1)
มีขอสังเกตวา ผีเสื้อที่ออกมาจากปลองไผบางสวนมีลักษณะออนแอ ปกไมส มบูรณ สวนตัวที่
สมบูรณสามารถมีชีวิตอยูในสภาพกรงไดประมาณ 5 วัน ในการฟกออกมาเปนตัวเต็มวัยจากปลองไผนั้น ผีเสื้อ
จะทยอยออกมาจากปลองไผวันละ 1-8 ตัว ไมไดออกมาเปนตัวเต็มวัยพรอมกันทั้งหมด จึงคอนขางเปนปญหา
และอุปสรรคในการทดลองปลอยผีเสื้อหนอนรถดวน ไมสามารถทดลองจับคูผีเสื้อไดพรอมกันทั้งหมด
2. ศึกษาวิธีการสรางแพไขในหองปฏิบัติการเพื่อนําไปปลอยในแปลงทดลอง
เบื้องตนไดทําการศึกษาสังเกตพฤติกรรมผสมพันธุและวางไขของผีเสื้อหนอนรถดวน ทั้งใน
กลองพลาสติกขนาดใหญและในกรงตาขาย พบวาผีเสื้อหนอนรถดวนยังไมแสดงพฤติกรรมการผสมพันธุแต
อยางใด จึงยังไมสามารถศึกษาการสรางแพไขในหองปฏิบัติการตอไปได
3. ทดลองปลอ ยผีเ สื้อ หนอนรถดว นในแปลงทดลองที่ส ถานี วนวัฒ นวิ จัยหินลับ จัง หวั ด
กาญจนบุรี โดยใชถุงตาขายครอบหนอไผกิมซุง หนออายุประมาณ 2 สัปดาห ปลอยผีเสื้ อเพศเมีย 1 ตัวและ
เพศผู 3 ตัว ทําการสังเกตพฤติกรรมการผสมพันธุ ระหวางชวงเวลา 18.00 น.- 21.00น. แตยังไมพบพฤติกรรม
การผสมพันธุและทําการทดลองปลอยในไผหมาจูอายุประมาณ 1 สัปดาห โดยปลอยผีเสื้อเพศเมีย 1 ตัว และ
เพศผู 4 ตัว และยังไมพบพฤติกรมการผสมพันธุเชนเดียวกันกับการทดลองปลอยในไผหมาจู (ภาพที่ 2)
รูปภาพประกอบ

ภาพที่ 1 ผีเสื้อหนอนรถดวนที่ฟก ออกมาจากดักแด

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559

-73-

1.5 โครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแมลงทับ
Technical Development on Rearing Metallic Beetle (Sternocera ruficornis)
หัวหนาโครงการ นายมานะ ศรีวิชัย นักวิชาการปาไมปฏิบตั ิการ
วัตถุประสงค
1. ศึกษาพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงแมลงทับในกรงเลี้ยง
2. ศึกษาผลตอบที่ไดจากการเลี้ยงแมลงทับ
การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 (พรอมรูปภาพ)
1. กําจัดวัชพืช ดูแล ใหน้ํา และบํารุงหญาเพ็กที่ปลูกไว ในบอซีเมนตจํานวน 6 บอ และในกรง
เลี้ยงขนาด 3x3 เมตร จํานวน 2 กรง ตลอดชวงฤดูแลงเพื่อใหหญาเพ็กมีความสมบูรณแข็งแรงและแตกเหงา
ใหมสําหรับเปนอาหารของแมลงทับที่จะปลอยในฤดูกาลใหม (ภาพที่ 1)
2. ตรวจเช็คการออกเปนตัวเต็ม วัยของแมลงทับ ในบอซีเ มนตที่ป ลูก หญาเพ็กจํานวน 6 บอ
ซึ่งปลอยแมลงทับเมื่อป 2557 แตยังไมพบการออกเปนตัวเต็มวัยของแมลงทับ และปลอยแมลงทับเพศเมียและ
เพศผูใหจับคูผสมพันธุวางไขในบอซีเมนตที่ปลูกหญาเพ็ก บอละ 3 คู (ภาพที่ 2)
3. ปลอยแมลงทับใหจับคูผสมพันธุวางไขในกรงทดลองที่ปลูกหญาเพ็กขนาด 3x3 เมตร จํานวน
2 กรง เปนครั้งที่ 2 ซึ่งปลอยแมลงทับเพศเมียและเพศผู กรงละ 5 คู (ภาพที่ 3)
รูปภาพประกอบ

ภาพที่ 1 ดูแลหญาเพ็กและกําจัดวัชพืชในกรงเลี้ยงแมลงทับและในบอซีเมนตทปี่ ลูกหญาเพ็ก
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ภาพที่ 2 ปลอยแมลงทับตัวเต็มวัยใหผสมพันธุวางไขในบอซีเมนตที่ปลูกหญาเพ็ก

ภาพที่ 3 ปลอยแมลงทับตัวเต็มวัยใหผสมพันธุวางไขในกรงทดลอง
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1.6 โครงการการใชประโยชนขี้เลื่อยไมไผเปนวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย
Commercially Utilization of Mushroom Cultivation Materials from Bamboo-Sawdust
หัวหนาโครงการ นางสาวอินทิรา พันธาสุ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
ผลการดําเนินงานวิจัยในปงบประมาณ 2559
ศึกษาศักยภาพขี้เลื่อยไมไผซางหมนในการเปนวัสดุเพาะเห็ดนางฟาภูฐานและเห็ดเปาฮื้อ
1. เก็บตัวอยางไมไผซางหมนและใบไผซางหมน ในสวนปาของเกษตรกร อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม
2. เก็บขี้เลื่อยไมไผซางหมนจากการแปรรูปไมไผ ซึง่ เปนวัสดุเหลือทิง้ ที่ไมไดนําไปใช
ประโยชน โดยนํามาเปนวัสดุในการเพาะเห็ด
3. เพาะเห็ดนางฟาภูฐานและเห็ดเปาฮือ้ จากขีเ้ ลื่อยไผซางหมน โดย มีชุดการทดลองดังนี้
- ชุดการทดลองที่ 1 ขี้เลื่อยไมยางพารา 100%
- ชุดการทดลองที่ 2 ขี้เลื่อยไมไผซางหมน 100%
- ชุดการทดลองที่ 3 ขี้เลื่อยไมไผซางหมน 50% + ขี้เลื่อยไมยางพารา 50%
- ชุดการทดลองที่ 4 ขี้เลื่อยไมไผซางหมน 75% + ขี้เลื่อยไมยางพารา 25%
- ชุดการทดลองที่ 5 ขี้เลื่อยไมไผซางหมน 75% + ใบไผซางหมน 25%
อยูในระหวางการทดลอง

ภาพที่ 1 เก็บตัวอยางไมไผและใบไผซางหมน
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ภาพที่ 2 เก็บตัวอยางไมไผและใบไผซางหมน
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1.7 โครงการประสิทธิภาพความทนทานของไมสนประดิพัทธตอการเขาทําลายของปลวกใตดิน และ
แนวทางการพัฒนาการยืดอายุการใชงาน
Efficacy in durability of Casuarina junghuhniana against the destruction from
subterranean termites and guideline to prolong life expectancy
หัวหนาโครงการ นางสาวกฤษณา ชายกวด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความทนทานของไมสนประดิพทั ธตอการเขาทําลาย
ของปลวกใตดิน

การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 (พรอมรูปภาพ)
ติดตามผลการทดสอบความทนทานของไมสนประดิพัทธตอการทําลายของปลวกใตดิน โดย
วิธีเลือกอิสระ (choice test) แบบสัมผัสดินและไมสัมผัสดิน ปรากฏวา ในแปลงทดลองที่จังหวัดราชบุรี และสุ
ราษฎรธานี ไมประดิพัทธทั้ง 4 แหลง ไดแก จากประเทศไทย บาลี วีทาร ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
เคนยา ไมส ามารถทนทานตอการทําลายของปลวกในระดับ ที่ยอมรับ ได (การทํ าลายมากกวา 10%) ที่
ระยะเวลา 7 เดือน (ตารางที่ 1) สําหรับผลการทดสอบความทนทานของไมสนประดิพัทธที่จังหวัด สกลนคร
และพิษณุโลกในภาพรวม พบวา มีเปอรเซ็นตการทําลายของปลวกต่ํากวาในการทดลองที่จังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดสุร าษฎรธานี โดยผลการทดสอบความทนทานตอ การเขาทําลายของปลวกใตดินแบบสัม ผัส ดินที่
จังหวัดพิษณุโลกนั้น ไมสนประดิพัทธจากบาลี ประเทศอินโดนีเซีย มีเปอรเซ็นตการทําลายจากปลวก 22.50%
และจากประเทศเคนยา มีเปอรเซ็นตการทําลายจากปลวก 5% ซึ่งถือวามีความทนทานตอการเขาทําลายของ
ปลวกในระดับที่ยอมรับไดที่ระยะเวลา 7 เดือน และผลการทดสอบความทนทานตอการเขาทําลายของปลวก
แบบไมสัมผัสดินที่จังหวัดสกลนคร พบวาไมสนประดิพัทธจากบาลี ประเทศอินโดนีเซีย มีเปอรเซ็นตการทําลาย
จากปลวก 5% และจากประเทศเคนยา มีเปอรเซ็นตการทําลายจากปลวก 10% ซึ่งถือวามีความทนทานตอ
การเขาทําลายของปลวกในระดับที่ยอมรับ ได ที่ร ะยะเวลา 7 เดือนเชนกัน สําหรับผลการทดสอบความ
ทนทานตอการเขาทําลายของปลวกใตดินแบบไมสัมผัสดินที่จังหวัดพิษณุโลก พบวา ไมสนประดิพัทธจากบาลี
จากวีทาร ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเคนยา ยังคงมีความทนทานตอการเขาทําลายของปลวกใตดินใน
ระดับที่ยอมรับไดที่ระยะเวลา 7 เดือนเชนเดียวกัน (ตารางที่ 1)
สําหรับผลการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไมสนประดิพัทธ โดยใชไมทดลองขนาด
2.5x5x50 เซนติเมตร จากทั้ง 4 แหลง แหลงละ 4 ซ้ํา ปกในแปลงทดลองกลางแจง (Graveyard test) และ
ทําการทดลองใน 3 พื้นที่ ไดแก จังหวัดราชบุรี สกลนคร และสุราษฎรธานี ภายหลังปกไมทดลองไปแลว 7
เดือน พบวา ในแปลงทดลองทั้ง 3 แปลง มีไมสนประดิพัทธจาก 2 แหลงที่ยังคงไมสิ้นสุดความทนทาน ไดแก
ไมสนประดิพัทธจากบาลี ประเทศอินโดนีเซีย และจากประเทศเคนยา (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการทําลายของปลวกใตดินในการทดสอบความทนทานตอการเขา
ทําลายของปลวกใตดินแบบสัมผัสดินและไมสัมผัสดินที่ระยะเวลา 7 เดือน
ไมทดลอง

สัมผัสดิน

ไมสัมผัสดิน

เปอรเซ็นตการทําลาย(เฉลี่ย)

เปอรเซ็นตการทําลาย(เฉลี่ย)

สุราษฎรธานี

ราชบุรี

สกลนคร

พิษณุโลก

สุราษฎรธานี

38.75

95.00

80.00

37.50

33.75

70.00

37.50

22.50

75.00

62.50

5.00

0.00

42.50

Wetar, Indonesia 100.00

80.00

41.25

72.50

100.00

35.00

25.00

43.75

Kenya
Control(ไม
ยางพารา)

95.00

28.75

5.00

67.50

60.00

10.00

0.00

57.50

100.00

17.50

40.00

57.50

100.00

28.75

50.00

80.00

Thailand
Bali, Indonesia

ราชบุรี

สกลนคร

100.00

35.00

70.00

พิษณุโลก

ตารางที่ 2 ผลการทดลองความทนทานตามธรรมชาติของไมสนประดิพัทธทรี่ ะยะเวลา 7 เดือน
ไมทดลอง
Thailand
Bali, Indonesia
Wetar, Indonesia
Kenya
Control (ไมยางพารา)
รวม

ราชบุรี
3
0
3
0
3
9

จํานวนไมทดลองที่สิ้นอายุความทนทานที่ระยะเวลา 7 เดือน (ทอน)
สกลนคร
สุราษฎรธานี
1
4
0
0
3
4
0
0
1
4
5
12

รวม
8
0
10
0
8
26

3.2 ทํ า การอาบน้ํ า ยาป อ งกั น รั ก ษาเนื้ อ ไม โดยใช ไ ม ท ดลองสนประดิ พั ท ธ ขนาด
2.5 x5x10 เซนติเมตร จากแหลงประเทศไทย บาลี วีทาร ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเคนยา ทําการ
อาบน้ํายา Bifenthrin 0.06% w/v โดยวิธีการทาซ้ํา 2 รอบ และแชเปนเวลา 1 ชั่วโมง แหลงปลูกละ 4 ซ้ํา
และนําไปทําการทดสอบความทนทานตอการเขาทําลายของปลวกใตดินโดยวิธีเลือกอิสระ (choice test) แบบ
สัมผัสดินและไมสัมผัสดินในภาคสนามที่จังหวัดพิษณุโลก ราชบุรี สกลนคร และสุราษฎรธานี ซึ่งจะทําการ
ตรวจผลการทดลองที่ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป ในปงบประมาณ 2560

1.8 โครงการอิทธิพลของเชื้อราทําลายไมตอความทนทานตามธรรมชาติของไมสนประดิพัทธ
Influence of Wood Decay Fungi on Natural Durability of Casuarina junghuhniana Miq.
หัวหนาโครงการ นางสาวอินทิรา พันธาสุ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
ผลการดําเนินงานวิจัยในปงบประมาณ 2559
1. เตรียมไมทดลองขนาด 2x2x1 ซม. จํานวน 4 สายพันธุ คือ 1) สายพันธุจาก Wetar ประเทศ
อินโดนีเซีย 2) สายพันธุจาก Bali ประเทศอินโดนีเซีย 3) สายพันธุจาก Kenya 4) สายพันธุจากประเทศไทยสาย
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พันธุละ 40 ชิ้น และไมยางพาราจํานวน 10 ชิ้น ซึ่งเปนไมควบคุมนําไมทดลองอบแหงที่อุณหภูมิ 1000c และทํา
การชั่งน้ําหนักแหงคงที่
2. เตรียมเชื้อราทําลายไม 4 ชนิด ไดแก Loweporus medullae-panis Pycnoporus sanguineus
Gloeophyllum sepiarium G. Striatum (5/42)
3. นําไมทดลองวางบนเสนใยเชื้อรา บมไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 4 เดือน เมื่อครบกําหนด นํา
ไมออกจากขวดทดลอง ทําความสะอาดไมทดลอง ทําการอบแหงที่อุณหภูมิ 1000c และ ทําการชั่งน้ําหนัก
คํานวณหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก ผลอยูระหวางการวิเคราะหขอมูล

ภาพที่ 1 เตรียมเชื้อราทําลายไม 4 ชนิด

ภาพที่ 2 นําไมตัวอยางวางบนเสนใยเชื้อรา บมไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 4 เดือน
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ภาพที่ 3 เชื้อราทําลายไมเขาทําลายไมสนประดิพัทธ ทีร่ ะยะเวลา 1 เดือน และ 4 เดือน

ภาพที่ 4 ไมสนประดิพทั ธภายหลังทดสอบความทนทานตามธรรมชาติตอเชื้อราทําลายไม
1.9 โครงการการเพิ่มมูลคาขี้เลื่อยไมสวนปาเปนวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย
value – Added of Plantation Timber Sawdust on Commercial Mushrooms Culture
หัวหนาโครงการ นายปติ กาลธิยานันท นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
ผลการดําเนินงานวิจัยปงบประมาณ 2559
1. ทดลองเพาะเลี้ ย งเห็ ด หลิ น จื อ ด ว ยวั ส ดุ เ หลื อ ใช จ ากไม ส วนป า เศรษฐกิ จ ได แ ก ขี้ เ ลื่ อ ย
ไม ยู ค าลิ ป ตั ส ยู โ รฟ ล ลา ขี้ เ ลื่ อ ยไม ยู ค าลิ ป ตั ส คามาลดู เ ลนซิ ส ขี้ เ ลื่ อ ยไม สั ก ขี้ เ ลื่ อ ยไม ก ระถิ น เทพา
ขี้เลื่อยไมผสม และขี้เลื่อยไมยางพารา โดยใชจํานวนกอนเห็ด 20 กอนตอขี้เลื่อย 1 ชนิด น้ําหนักกอนละ 800
กรัม โดยเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดหลินจือที่ไดกับผลผลิตเห็ดหลินจือที่เพาะไดกับขี้เลื่อย ไมยางพารา
2. จดบั น ทึ ก และเก็ บ ข อ มู ล ผลผลิ ต ของเห็ ด หลิ น จื อ ในวั ส ดุ เ พาะที่ ไ ด จ ากขี้ เ ลื่ อ ยไม ส วนป า
ชนิดตางๆ เปนเวลา 3 เดือน
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ผลการทดลอง
ศึกษาการเพิม่ มูลคาขี้เลื่อยไมสวนปาเปนวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชยในการเพาะเห็ดหลินจือ พบวา
ชนิดขี้เลื่อย
น้ําหนักดอกแหงเฉลี่ยตอกอนเชื้อเห็ด 1 ถุง (กรัม)
ยางพารา
8.00
ผสม
7.43
สัก
5.27
ยูคาลิปตัสยูโรฟลลา
5.18
กระถินเทพา
5.14
ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส
5.13
จากการทดลองดั ง กล า วข า งต น นํ า ตั ว อย า งเห็ ด หลิ น จื อ ที่ ไ ด จ ากการเพาะจากวั ส ดุ เ พาะเห็ ด
ตางชนิดกัน นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณสาระสําคัญไตรเทอรปนอยดและโพลีแซคคาไรด รวมดวยวิธี
UV-Vis spectrophotometry ไดผลดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณสารสําคัญในตัวอยางเห็ดหลินจือ
ชนิดของขี้เลื่อยเพาะเห็ด
คาการวิเคราะหปริมาณไตร คาการวิเคราะหปริมาณโพลี
เทอรปนอยดรวม
แซคคาไรดรวม
ดวยวิธี UV-Vis
ดวยวิธี UV-Vis
spectrophotometry (%) spectrophotometry (%)
(based on ursolic acid) (based on D-glucose)
1. ขี้เลื่อยผสม
0.73
0.89
2. กระถินเทพา (Acacia mangium)
1.56
0.67
3. สัก (Tectona grandis)
0.51
0.40
4. ยางพารา (Hevea brasiliensis)
0.70
0.34
(Control)
5. ยูคาลิปตัสยูโรฟลลา
0.87
1.03
(Eucalyptus urophylla)
6. ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส
0.99
0.07
(Eucalyptus camaldulensis)
และเห็ดหลินจือที่ไดจากการทดลอง นํามาตอยอดเพิ่มมูลคาเห็ดเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ไดแก
ชาเห็ดหลินจือ

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559

-82-

รูปภาพประกอบ

การทดลองเพาะเห็ดหลินจือในวัสดุเพาะจากขี้เลือ่ ยไมสวนปาชนิดตางๆ ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง
1.10 โครงการการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไมจากวัสดุชีวภาพตอการเขาทําลาย
ของปลวกใตดิน
The comparative study on productivity of wood-substituted Biocomposites
from Bio-material to the attack of subterranean termites
หัวหนาโครงการ นายขวัญชัย เจริญกรุง นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
ผลการดําเนินงานวิจัยปงบประมาณ 2559
ดํา เนิน การทดสอบผลิต ภั ณ ฑวั ส ดุ ท ดแทนไม จ ากวั ส ดุ ชี วภาพ จํ า นวน 4 ตั ว อย า ง ได แ ก
ผลิตภัณฑไมไผสําเร็จรูป True Grass รุน EX ผลิตภัณฑไมไผสําเร็จรูป True Grass รุน Stand Woven
ผลิตภัณฑไมอัดโอเอสบีชาเลย (Chale’t OSB) เกรด AAA (OSB 3) และผลิตภัณฑ Sorrel Carve Oak ใน
การทดสอบในหองปฏิบัติการและภาคสนาม ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การทดสอบในหองปฏิบัติการ
โดยการเพาะเลี้ ย งปลวกชนิ ด ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ Coptotermes gestroi
Wasmann เพื่อใชในการทดสอบ ใชวิธีการทดสอบแบบบังคับ (no choice test) ทดสอบในกลองพลาสติก
ขนาด 8x11x5 ซม. ทําการทดสอบทั้งหมดจํานวน 4 ซ้ํา (replication) ใชเวลาในการทดสอบทั้งสิ้นประมาณ
8 สัปดาห
การทดสอบในภาคสนาม
โดยทํ า การทดสอบเปรี ย บเที ย บความทนทานของวั ส ดุ ท ดแทนไม จ ากวั ส ดุ ชี ว ภาพ
ณ ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา จังหวัดราชบุรีและจังหวัด
ขอนแกน ใชวิธีการทดสอบแบบไมสัมผัสดิ น โดยใชบอซีเมนตทรงกลม จํานวนทั้งหมด 4 ซ้ํา การเก็บรวมรวม
ขอมูลที่ระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ป
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ผลผลิต และผลลัพธ
1. ทราบขอมูลระดับความทนทานของวัสดุทดแทนไมจากวัสดุชีวภาพเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
2. นําวัสดุทดแทนไมจากวัสดุชีวภาพที่มีความทนทานไปสงเสริมเพื่อใหเปนทางเลือก
ในการใชประโยชนทดแทนการใชไมจากปา

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑวัสดุทดแทนไมจากวัสดุชีวภาพที่ใชในการทดสอบในหองปฏิบัติการ

ภาพที่ 2 การทดสอบในหองปฏิบัติการ
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ภาพที่ 3 การทดสอบผลิตภัณฑวัสดุทดแทนไมจากวัสดุชีวภาพในภาคสนาม
งานบริการวิชาการ
งานพัฒนาปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชปาไม กลุมงานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม
กิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. กิจกรรมการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูทําลายไม ณ บริเวณสถานีเพาะชํากลาไมราชบุรี
งานพัฒนาปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชปาไม กลุมงานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม โดยการ
นําของนายขวัญชัย เจริญกรุง ผูอํานวยการกลุม งานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม และเจาหนาที่ง านพัฒนา
ปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชปาไม ไดดําเนินการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูทําลายไม ที่เขาทําลายและทํา
ความเสียหายใหแกอาคาร และตูคอนเทนเนอร สําหรับ จัดเก็บเอกสารราชการของกองคลัง กรมปาไม ณ
บริเวณสถานีเพาะชํากลาไมราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหวางวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2559
โดยใชวิธีการฉีดพนสารเคมีบริเวณใตพื้นดิน และรอบๆ อาคารที่พบความเสียหาย และจัดทําแนวปองกันการ
เขาทําลาย พรอมทั้งใหคําแนะนําในการปองกันและกําจัดเพื่อไมใหแมลงศัตรูทําลายไมทําความเสียหายไดอีก
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2. กิจกรรมการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูทําลายไม ณ บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยหวยทา
งานพัฒนาปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชปาไม กลุมงานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม โดยการ
นําของนายขวัญชัย เจริญกรุง ผูอํานวยการกลุม งานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม และเจาหนาที่ง านพัฒนา
ปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชปาไม ไดดําเนินการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูทําลายไม ที่เขาทําลายและทํา
ความเสียหายใหแกอาคารสํานักงาน อาคารเก็บอุปกรณ และโรงเรือนเก็บอุปกรณ ของสถานีวนวัฒวิจัยหวยทา
อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 โดยใชวิธีการฉีดพนสารเคมีบริเวณใต
พื้นดินและรอบๆอาคารที่พบความเสียหายและการเขาทําลาย พรอมทั้งใหคําแนะนําในการปองกันและกําจัด
เพื่อไมใหแมลงศัตรูทําลายไมทําความเสียหายไดอีก
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กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
งานพัฒนาพลังงานจากไม
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมและผลิตผลปาไม
1. การใชประโยชนดานพลังงานและการทําน้ํามันชีวภาพจากไมสน 5 ชนิด
1) ดําเนินการจัดเตรียมวัตถุดิบโดยการตัดไมสน 5 ชนิด คือ สนคาริเบีย (Pinus caribaea Morelet)
สนสองใบ (Pinus merkusii Jungh.& de Vriese) สนสามใบ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) สนโอคารปา
(Pinus oocarpa Schiede) สนเทคูนูมานี่ (Pinus patula ssp. tecunumanii (Schwerdtfeger)
Mittak and Styles] ที่ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จ.เชียงใหม
2) ทดลองสกัดหาน้ํามันชีวภาพและสารประกอบที่ไดจากกระบวนการ
3) ทดลองเผาถานไมสน 5 ชนิด ดวยวิธี Torrefaction
4) ทดลองอัดสนถานเปนเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อใหได Torrified wood pellet

2. การพัฒนาและสงเสริมการใชเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงแบบอเนกประสงค
2.1 จัดทําคูมือการทําเตาอเนกประสงคปูนตามแบบกรมปาไม
2.2 ไดรับอนุสทิ ธิบัตรเลขที่ 10479 จากกรมทรัพยสินทางปญญา
2.3 จัดฝกอบรมหลักสูตร การทําเตาประสิทธิภาพสูงอเนกประสงคตามแบบกรมปาไม ระหวางวันที่
27-28 มกราคม 2559 ณ ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจงั หวัดสุโขทัย และองคการบริหารสวนตําบลบานวังหิน อ.
วังโปง จ.เพชรบูรณ วันที่ 21 มีนาคม 2559

2.4 การสาธิ ต และสอนวิ ธี ก ารหล อ เตาให แ ก ผู ส นใจที่ บ า นผู ใ หญ ป ร ะสิ ท ธิ์ ตระการรั ต น
บานบุงคลา อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ อบต.วังหิน อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ, รานนายประเมิน แมนมีศรี บาน
เขาทราย อ.ทั บ คล อ จ. พิ จิ ต ร บ า นตาลุ ง เก า อ.ประโคนชั ย จ.บุ รี รั ม ย และ โรงเตาพนมไพร
จ.รอยเอ็ด
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2.5 การจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติและไดรบั รางวัล Gold Award Expo
2016 และจัดนิทรรศการที่เขื่อนพระรามหก อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
2.6 อยูระหวางดําเนินการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

3. การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษเหลือไมไผ
1) เก็บตัวอยางไมไผซางหมนจากจังหวัดแมฮองสอน
2) เตรียมตัวอยางไมไผซางหมนเพื่อทดลองทําเชื้อเพลิงอัดเม็ด ทั้งแบบนําไปทดสอบ
อัดเปนเม็ดเลยและแบบเผาใหเปนสนถานกอนจึงนําไปอัดเปนเม็ด
3) นําตัวอยางไปทดลองอัดเม็ดทั้งแบบอัดสดและแบบเผาเปนสนถานกอนจึงนําไปอัดเม็ด

การพัฒนาเตาเผาถานเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลทอรีไฟร
รวบรวมเอกสารดานการผลิตชีวมวลทอรีไฟรและเตาเผาถานรูปแบบตางๆ และศึกษารูปแบบตัวอยาง
เตาที่สามารถผลิตชีวมวลทอรีไฟรได และทดสอบเผาชีวมวลทอรีไฟรดวยเตาเผาถานรูปแบบตางๆ เชน เตาอิฐ
กอ เตาอิวาเตะ เตาถังเดี่ยว เปนตน เพื่อทดสอบหาความเปนไปไดของกระบวนการที่สามารถผลิตชีวมวลทอรี
ไฟร และหารูป แบบเตาที่เ หมาะแกการเผาชีวมวลทอรีไฟร โดยการทดลองหาวิธี ในการควบคุมอุณหภูมิ
ปริ ม าณออกซิ เ จน และระยะเวลาในกระบวนการเผา เพื่ อ ควบคุ ม ให ก ระบวนการเผาให เ ป น ถ า น
(Carbonization) หยุดที่ ร ะดับ อุ ณ หภูมิ 200-300 องศาเซลเซียส ภายใตส ภาวะเฉื่ อยหรือเพื่อใหเ กิ ด
กระบวนการทอรีแฟคชั่น (Torrefaction process)
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4. การบําบัดน้ําเสียดวยถานกัมมันตจากไมสน 5 ชนิด
1) เตรียมเครื่องมืออุปกรณและตัวอยางถานสนคาริเบีย สนสองใบ สนสามใบ สนแทคูนูมานี และสน
โอคารปา ใหมีขนาด 1-3 นิ้ว
2) นําตัวอยางถานสนแทคูนูมานี, ถานสนโอคารปา, ถานสนสองใบ สนคาริเบีย และถาน สนสาม
ใบ เผาในเตาเผาถานกัมมันต รวม 5 เตา โดยการสเปรยน้ําที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง
นําถานออกจากเตา ลางน้ําใหสะอาดและผึ่งหรืออบใหแหง

3) เนื่องจากอุปกรณเตาเผาถานกัมมันตชํารุดจึงทําการซอมแซมระบบน้ําของเตาเผาถานกัมมันต
และซอมแซมตัวเครื่องจุดหัวเผาใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4) ทดสอบการใชเครื่องมือในการหาคา pH ของสารละลายมาตรฐานกับน้ําทิ้งบริเวณสํานักงาน
5) ประสานขอมูลน้ําเสียกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
6) สํารวจแหลงน้ําเสียและเก็บตัวอยางน้ําเพือ่ ศึกษาขอมูลเบือ้ งตนในทองที่ภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม ลําปาง) และภาคกลาง (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุร)ี

6. การศึกษาการเพิ่มมูลคาถานไม
6.1 เตรียมตัวอยางถานกัมมันตสนคาริเบีย ถานไมไผ เตรียมตัวอยางเครือ่ งมือและอุปกรณตางๆ ใน
การเพิม่ มูลคาถาน
6.2 ประสานงานกับศูนยวนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคกลาง เพื่อหากลุมเปาหมายที่จะ
เขารับการถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาถาน
6.3 ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาถานไมใหแก
- หั วหนาศูนย /สถานี และพนั กงานในภาคเหนือที่ศู นยวนวั ฒนวิจั ยภาคเหนื อ จ.เชียงใหม
รวม 48 คน โดยการบรรยายเกี่ยวกับโครงการวิจัยและสอนการทําสบูถานกัมมันตสนคาริเบีย แบบสบูกอน และสบู
เหลว สอนการทําถานดูดกลิ่น ตอบขอซักถามตางๆ
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-89- หั ว หน า ศู น ย / สถานี และพนั ก งานที่ ศู น ย ว นวั ฒ นวิ จั ย ภาคกลาง จ.กาญจนบุ รี รวม
30 คน โดยการบรรยายเกี่ยวกับโครงการวิจัยและฝกปฏิบัติการทําสบูกอน และสบูเหลว จากถานไมไผ รวมถึงตอบ
ขอซักถามตางๆ
6.4 รวบรวมขอมูล สรุปวิเคราะหผลงานวิจัยและจัดทํารายงาน

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมสวนปาเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
1. การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใชประโยชนไมดานพลังงานเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
1. การสํารวจโรงงานผลิตเชื้อเพลิง อัดเม็ดเพื่อ เปนขอมูล เบื้องตนและสอบถามปญ หาอุป สรรค
ในเชิงธุรกิจเพื่อหาแนวทางการสงเสริมใหมีการผลิตและการใชในเชิงอุตสาหกรรม จํานวน 12 โรงงาน ดังนี้

2. ดํ า เนิ น การจั ด เตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ คื อ ไม ช นิ ด ต า งๆ ได แ ก ไม ไ ผ ไม ส น ไม ก ระเบา ไม จ ามจุ รี
ไมกุม และไมนนทรี เพื่อ นํามาเผาดวยเตาอิฐกอกรมปาไม และเตาถัง เดี่ยว โดยควบคุม ไฟใหเ ชื้อเพลิง
กลายเปนสนถานมากกวาถาน เพื่อทดสอบการอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบทอริไฟร (Torrified wood pellet)
3. ทําการหาผลผลิตสนถานและผลผลิตถาน นําสนถานมาอัดเปนเชื้อเพลิงอัดเม็ดทอริไฟร (Torrified
wood pellet) โดยใชเครื่องอัดเม็ดของมหาวิทยาลับศิลปากร จังหวัดนครปฐม
4. นําขี้เลื่อยจากไมตัวอยางมาอัดเปนเชื้อเพลิงอัดเม็ด (wood pellet)
5. หาสมบัติทางฟสิกสของเชื้อเพลิงอัดเม็ด และเชื้อเพลิงทอริไฟร
6. หาคาความรอน (Heat of combustion) และทดสอบประสิทธิภาพการใชงานดวยเตาระบบ
แกสซิไฟเออร (Gasifer)
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2. การเพิ่มคุณคาเศษเหลือหรือกิ่งขนาดเล็กของไมจากสวนปาโดยการทําเชื้อเพลิงอัดแทง
- ทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของถานไมสะแกนาที่ไดจากเตาถังเดี่ยวดวยเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง

- เตรียมตัวอยางถานไมจากเตาถังเดี่ยวเพื่อสงทดสอบคาตาง ๆ
- ทดลองอัดแทงถานเศษไมสะแกนาดวยตัวประสานอัตราสวนตางๆ กัน
- ทดลองเพิ่มประสิทธิภาพถานอัดแทงเศษไมสะแกนาดวยการเพิม่ สวนประกอบอื่นเขาไป
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3. การผลิตถานขาวเพื่อการใชประโยชนไมดานพลังงานเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
3.1 ดําเนินการทดลองเผาถานขาวจากไมยูคาลิปตัสและไมไผรวก ดวยเตาอิวาเตะที่ศูนยวิจัยพลังงานจาก
ไมจังหวัดสระบุรี โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การเตรียมไมและเรียงไมเขาเตา ดําเนินการตัดไมเพื่อเตรียมเขาเตา ชั่งและบันทึกน้ําหนัก เรียงไมจน
เต็มเตา จากนั้นปดหนาเตา และเริ่มจุดไฟ
2) ขั้นตอนการเผาถานขาว ใชเวลาในการเผา 6 วัน โดยนับจากเริ่มจุดไฟไปจนถึงเปดหนาเตา มีการ
ควบคุมอุณหภูมิภายในเตาใหเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอและไมเร็วจนเกินไป เมื่ออุณหภูมิในเตาขึ้นประมาณ 600
องศาเซลเซียส จึงยอหนาเตา เพื่อเตรียมเปดเตา
3) ขั้นตอนการเปดเตา โดยเริ่ม จากเปดปลองควันดานหลัง เตาและดานหนาเตา แลวจึง คอยเปด
ดานหนาเตา เมื่อเปดหนาเตาจนหมด จะทําใหอุณหภูมิภายในเตาคอยๆสู งขึ้นจนถึง 1,000 องศาเซลเซียส
จากนั้นจึงดึงถานออกมาดับดวยขี้เถาผสมทรายที่เตรียมไว ทิ้งใหเย็นจึงนําถานขาวมารอนขี้เถาผสมทรายออก

ภาพการเผาถานไมไผใหเปนถานขาวดวยเตาอิวาเตะ ณ ศูนยวิจัยพลังงานจากไม จ.สระบุรี
4) นําตัวอยางถานขาวที่ไดม าทดสอบคุณสมบัติ โดยวิเคราะหองคประกอบของสารโดยประมาณ
(Proximate Analysis) และวิเคราะหหาคาพลังงานความรอน ไดผลดังแสดงในตาราง
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ตัวอยางถานขาว
คุณสมบัติ (%)
ความชื้น (Moisture)
ขี้เถา (Ash)
สารระเหย (Volatile matter)
ถานคงตัว (Fixed carbon)
คาพลังงานความรอน
(แคลอรี่ตอกรัม)

ไมยูคาลิปตัส
2.5
7.7
89.8
7,120.27

ไมไผรวก

ถานขาวผสม
น้ําสมควันไมกลั่น

14.3
8.3
77.4
5,911.82

2.8
10.4
86.8
-

การใชประโยชนไมไผดานพลังงานการผลิตน้ํามันชีวภาพและการสรางมูลคาเพิ่ม
ศึกษาการเพิม่ มูลคาถานไมไผ ดังนี้
1. นําถานไมไผมาบด คัดแยกขนาดของถาน ใหไดหลายขนาดเพื่อนํามาเปนสวนประกอบของเครื่อง
กรองน้ําเพื่อดูดสีและกลิ่นโดยใชน้ํายาอุทัยเปนตัวทดสอบ
2. นําผงถานทีบ่ ดละเอียดใสถงุ เพื่อนํามาใชประโยชนดานการดูดกลิ่น โดยทดสอบในกลองที่ใสทุเรียน
และใสถึงผงถานเขาไปเพื่อดูดกลิ่นเปนเวลา 24 ชั่วโมง
3. นําผงถานทีบ่ ดละเอียดใสถงุ มาทดสอบการดูดกลิ่นผงซักฟอก โดยใชถาน 50 กรัม กับผงซักฟอก
10 กรัม ใสถุงเดียวกันปดปากถุงเพื่อทดสอบการดูดกลิ่น
4. นําไปทดสอบการทําเชื้อเพลิงอัดเม็ด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานปาไม
การผลิตถานไมสนประดิพัทธและการเพิ่มมูลคาเศษเหลือไมสนประดิพัทธโดยการทําถานอัดแทง
- เตรียมตัวอยางเศษไมสนประดิพทั ธเพื่อเตรียมทดลองเผาถาน
- เผาถานเศษไมสนประดิพัทธดวยเตาถังเดี่ยว
- ทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของเศษถานไมสนประดิพัทธที่ไดจากเตาถังเดี่ยว
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-93- เตรียมตัวอยางผงถานเศษถานไมสนประดิพัทธเพื่อทดลองอัดแทง
- วิเคราะหหาคาความรอนและองคประกอบทางเคมีของเศษถานไมสนประดิพัทธ
- ทดลองทําถานอัดแทงจากเศษถานไมสนประดิพัทธโดยใชตัวประสานในอัตราสวนตางๆกัน
งานบริการเผยแพรประชาสัมพันธ
การบริการขอมูลดานวิชาการและใหคําแนะนําเกี่ยวกับพลังงานจากไม แกบุคคล คณะบุคคล
หรือหนวยงานที่สนใจหรือตองการขอมูล เชน การใชประโยชนไมดานพลังงานและถาน เตาหุงตมประสิทธิภาพ
สูง ถานอัดแทง/แทงเชื้อเพลิงเขียว คาความรอนของถานไมชนิดตางๆ เปนตน โดยมีผูม าติดตอดวยตนเอง
จํานวน 7 ราย และติดตอทางโทรศัพท จํานวน 10 ครั้ง
การจัดนิทรรศการและสาธิตการทําเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงอเนกประสงคปูน ตามแบบ กรมปาไม

รวมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย “การพัฒนาการใชประโยชนพลังงานจากไม”
ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2559 ในวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

รวมจัดนิทรรศการ “เตาอเนกประสงค ประหยัดพลังงาน” ในการจัดโครงการกิจกรรมวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา
คู คลอง แหงชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักใต (เขื่อนพระรามหก)
อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

สาธิตการทําเตาประสิทธิภาพสูงอเนกประสงคปูนในพื้นที่ บานเขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร
และบานตาลุงเกา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย
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กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
งานพัฒนาเคมีผลิตผลปาไม
ผลการดําเนินโครงการวิจัยความผันแปรของน้ํามันหอมระเหยเทพทาโรจากสวนพันธุกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํารวจและเก็บตัวอยางใบเทพทาโรและทําการกลั่นน้ํามันจํานวน 13 ตน 52 ตัวอยาง
ศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของน้ํามันใบเทพทาโรจํานวน 13 ตัวอยาง ศึกษาดานการใชประโยชนโดยพัฒนา
เปนผลิตภัณฑจากน้ํามันหอมระเหยเทพทาโร จํานวน 9 ชนิด ไดแก สบูเหลว สบูกอน แชมพู ยาหมอง ยาดม
สมุนไพร โลชั่นกันยุง เจลลางหนา น้ํามันนวดและ โลชั่นสครับ

จัดฝกอบรมหลักสูตรการใชประโยชนและ
การทําผลิตภัณฑจากน้ํามันหอมระเหยเทพทาโร
รุนที่ 6 ระหวางวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2559

จัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการปาไม ประจําป พ.ศ. 2559 ระหวางวันที่
1-4 พฤษภาคมพ.ศ. 2559
ณ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จัดนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 13
ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 -4 กันยายนพ.ศ. 2559 ณ หอง
ประชุมฮอลล 7 IMPACT เมืองทองธานี

จัดนิทรรศการ 12 ทศวรรษ การปาไมไทยกาวไกลดวยนวัตกรรม
และในวันสถาปนากรมปาไมระหวางวันที่ 14-18 กันยายน
พ.ศ.2559 ณ กรมปาไม

การศึกษาและใชประโยชนของสารสกัดไผในเชิงพาณิชย
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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รายงานประจําป พ.ศ. 2559

(อังกฤษ) Study and utilization of bamboo extracts commercially
ชื่อหัวหนาโครงการ น.ส. สุดารัตน เกาลวณิชย
วัตถุประสงค
1. ตรวจสอบกลุม สารประกอบฟนอลิก ฟลาโวนอยดและแทนนิน จากสารสกัดไผ 4 ชนิด
2. วิเคราะหสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณสารฟลาโวนอยด จากสารสกัดไผ 4 ชนิด
3. วิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมลู อิสระและตรวจสอบฤทธิ์ตานเชือ้ จุลินทรีย จากสารสกัดไผ 3 ชนิด
4. พัฒนาสารสกัดไผเปนผลิตภัณฑ
การดําเนินโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พรอมรูปภาพ)
1. ศึกษาหาขอมูลทางพฤกษศาสตรของไผ และประชุมวางแผนการดําเนินงาน
2. สํารวจ เก็บและเตรียมตัวอยางไผ 3 ชนิด

5. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวนเงิน 110,000 บาท
6. แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- สํารวจ เก็บและเตรียมตัวอยางไผ (ตอ) - ตรวจหากลุมสารออกฤทธิ์
สารออกฤทธิ์

- วิเคราะหหาปริมาณ

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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โครงการวิจัย คุณสมบัติทางเคมีของไผ
สํารวจและเก็บตัวอยางไผสายพันธุตงดํา จังหวัดนครนายก โดยแยกออกเปน โคน กลาง ปลาย จากนั้น
เตรียมตัวอยางชิ้นไมโดยการสับ บด และรอนใหไดขนาด 60 Mesh และนําผงไมที่ได มาทดสอบคุณสมบัติ
ทางเคมี ดังตอไปนี้
- การหาปริมาณการละลายในน้ําเย็น
- การหาปริมาณการละลายในน้ํารอน
- การหาปริมาณของสารลิกนิน
- การหาปริมาณของสารแทรกของไม ( Alcohol : benzene อัตราสวน 1 : 2 )
- การหา% เถาของไม
- การละลายใน 1 % NaOH
- หาปริมาณเพนโตซาน
- หาปริมาณโฮโล เซลลูโลส
- หาปริมาณเซลลูโลส

นําไมตัวอยางไปวางในแปลงทดลอง

ไมตัวอยาง Control

ไมแชน้ํามัน E.citriodora: Ethanol 40: 60

ไมตัวอยางหลังวางในแปลง 6 เดือน

ไมแชน้ํามัน E.citriodora: Ethanol 50: 50

ไมแชน้ํามัน E.citriodora: Ethanol 30: 70

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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โครงการ การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของไมสน 5 ชนิดเพื่อการสรางมูลคาเพิม่
สํารวจตัวอยางไมสน 5 ชนิด ของสถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง อ.ฮอด จ.เชียงใหม และเจาะยางสนโดยใชมีดกรีด
ยางใหเปนรูปตัว Y และเก็บน้ํามันสนจนครบ 20 วัน ชนิดละ 10 ตน ชนิดไมสนที่วิจัย ไดแก 1) สนสามใบ
2)สนสองใบ 3) สนโอคารปา 4) สนเทคูนูมานี่ 5) สนคาริเบีย และอยูในระหวางทดลองหากรรมวิธีในการกลั่น
จากนั้นไดไปสํารวจและเก็บตัวอยางไมสน 2 ใบ ในพื้นที่ อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน และอยูในระหวางเตรียม
ตัวอยางเพื่อขจัดสิ่งเจือปนออกจากยางสน

สถานที่สํารวจและเก็บตัวอยาง สถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง อ.ฮอด จ.เชียงใหม

วัดขนาดลําตนไมสน

วิธีการเจาะยางสนของชาวบานในพื้นที่
อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน

วิธีเจาะยางสนแบบตัว Y และการเก็บยางสน

วิธีการเจาะยางสนแบบใชผึ่งเจาะและการเก็บยางสน

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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โครงการวิจัย คุณคาทางโภชนาการและสารพิษในหนอไม
(Nutrients and toxins in the Bamboo shoots)
สรุปผลการดําเนินงาน
ปง บประมาณ พ.ศ. 2559 ไดนําหนอไมไผตงดํา ที่เ ก็บ ตัวอยางจาก ต. สาริกา อ.เมือง จัง หวัด
นครนายก มาทําการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการในหนอไมสดและหนอไมตม พบวา หนอไมสด 100 กรัม มี
พลังงาน 24.77 Kcal ไขมัน 0.17 กรัม โปรตีน 1.18 กรัมคารโบไฮเดรต 4.63 กรัม ใยอาหาร 2.76 กรัม
แคลเซียม 6.09 มิลลิกรัม เหล็ก 0.25 มิลลิกรัม วิตามินซี 1.61 มิลลิกรัม และหนอไมตม 100 กรัม มีพลังงาน 22.73
Kcal ไขมัน 0.29 กรัม โปรตีน 1.34 กรัมคารโบไฮเดรต 3.69 กรัม ใยอาหาร 2.90 กรัม แคลเซียม 4.68
มิลลิกรัม เหล็ก 0.20 มิลลิกรัม วิตามินซี 0.61 มิลลิกรัม

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
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กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
งานคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสรางไม
ภารกิจ
• ศึกษา วิจัย คุณสมบัติไมดานกลสมบัติ กายภาพสมบัติ ลักษณะโครงสรางไม และการตรวจพิสูจนไม
• ใหบริการตรวจสอบรับรองชนิดและคุณภาพไม
• ตรวจพิสูจนไมในคดีปาไม
• เก็บรวบรวมตัวอยางไม (authentic species) ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใชเปนตัวอยางอางอิง
• จัดการฝกอบรมหลักสูตรดานการตรวจพิสูจนไม
• บริการทางวิชาการ เอกสาร หนังสือ ใหคําแนะนํา ดานคุณสมบัติไมและการใชประโยชนไม
• ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
อัตรากําลัง
ขาราชการ

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ

ลูกจางชั่วคราว/
จางเหมาบริการ

รวม

1

6

-

11

4

งบประมาณป 2559 จําแนกตามหมวดรายจาย
หนวยงาน

หมวดรายจาย

รวม

บุคลากร

ดําเนินงาน

ลงทุน

อุดหนุน

รายจายอื่น

งานคุณสมบัติและ
วิศวกรรมโครงสรางไม

-

739,900

-

-

-

739,900

รวม

-

739,900

-

-

-

739,900

การเปรียบเทียบงบประมาณป 2558 และป 2559
หนวยงาน
งานคุณสมบัติและวิศวกรรม
โครงสรางไม

งบประมาณ

ผลการเปรียบเทียบ

ป 2558

ป 2559

เพิ่มขึ้น(+) /ลดลง(-)

รอยละ

774,000

739,900

-34,100

4.60

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม/งานบริการ/งานที่ไดรับมอบหมาย
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หนวย

1. บริการตรวจพิสูจนและออกหนังสือรับรองชนิดและคุณภาพไม

284/284 (ราย/ชิ้น)

2. บริการตรวจไมหมอนรถไฟ ไมศุลกากร ฯลฯ

5/35,408 (ราย/ชิ้น)

3. พิจารณาเสนอรายชื่อเจาหนาที่ปาไมเพื่อปฏิบัติงานผูเชี่ยวชาญดานการตรวจ

78 คดี

4. เจาหนาที่ในสังกัดงานคุณสมบัติฯ

10 คดี

5. งานวิจัย

1 เรื่อง

การศึกษาดูงาน

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
การตรวจพิสูจนไม หนวยงานภาครัฐและเอกชน
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สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
-102การจัดฝกอบรมการตรวจพิสูจนไม
หลักสูตร การตรวจพิสจู นเนือ้ ไม รุนที่ 66 จํานวน 30 คน ระหวางวันที่ 20– 30 มีนาคม 2559
จํานวน 10 วัน ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
การใหบริการออกหนังสือรับรองตรวจพิสูจนชนิดและคุณภาพไม
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สถิติคดีปาไมขอผูเชี่ยวชาญตรวจพิสูจนไม
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ปญหาและอุปสรรค
ตองเก็บตัวอยางไม แปรรูปไมจํานวนตามมาตรฐานการวิจัยของประเทศอังกฤษซึง่ ใชระยะเวลา
ยาวนานในการจัดทําฐานขอมูลการตรวจพิสจู นไม

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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-104กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม

งานพัฒนาของปา
1. โครงการวิจัยการกักเก็บคารบอนของไผเศรษฐกิจบางชนิด
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร พ.ศ. 2559 จํานวน 367,800 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อหาปริมาณคารบอนสะสม (carbon stocks) ในมวลชีวภาพเหนือดิน (above ground
biomass) และมวลชีวภาพใตดิน (below ground biomass) รวมถึงการกักเก็บคารบอน (carbon
sequestration) ของไผเศรษฐกิจบางชนิด
2. เพื่อประเมินผลผลิตคารบอนสุทธิ (Net Ecosystem Production, NEP) ของไผเศรษฐกิจบางชนิด
3. เพื่อประเมินศักยภาพในการเปนแหลงกักเก็บคารบอน (carbon sinks) ของไผเศรษฐกิจบางชนิด
ผลการปฏิบัติงาน
- วางแปลงตัวอยางในพื้นที่ส วนไผของเกษตรกร 40x40 เมตร จํานวน 12 แปลงยอย ไดแก
ไผกิมซุง 4 แปลง และไผซางหมน 4 แปลง จังหวัดสระแกว ไผเลี้ยง 4 แปลง จังหวัดปราจีนบุรี
- เก็บขอมูลการเติบโตทางความสูงและความโต จํานวน 12 แปลง เพื่อประมาณคามวลชีวภาพเหนือดิน
- เก็บตัวอยางดินที่ 5 ระดับความลึก (0-5 5-10 10-50 20-30 และ 30-50 เซนติเมตร) จํานวน 12
แปลงๆ ละ 5 จุด เพื่อนําไปวิเคราะหหาปริมาณคารบอนในดิน
- จัดทํากระบะตาขายรองรับซากพืชและถุงตาขายศึกษาการยอยสลายของซากพืช
- เก็บตัวอยางซากพืชในกระบะตาขายและในถุงตาขาย ทุกสิ้นเดือน เพื่อนําไปหาอัตราการรวงหลน
ของซากพืช และอัตราการยอยสลายของซากพืชใน แตละเดือน
- ติดตั้งอุปกรณสําหรับเก็บขอมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธในอากาศ และปริมาณน้ําฝน
- ดาวนโหลดขอมูลอุณหภูมิ ความชื้น และขอมูลปริมาณน้ําฝน ทุกๆ สิ้นเดือน
- ตัดตัวอยางไมไผซางหมน กิมซุง และไผเลี้ยง เพื่อแยกสวนตางๆ ไดแก กิ่ง กาน ใบ เพื่อนําไปประเมินหา
มวลชีวภาพ เก็บขอมูลการหายใจจากดิน 24 ชั่วโมง ในแปลงทดลองไผเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด ในชวงฤดูแลง และฤดูฝน

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
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2. โครงการการใชสารสกัดธรรมชาติในการปองกันแมลงทําลายไมสนประดิพัทธ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร พ.ศ. 2559 จํานวน 96,000 บาท
วัตถุประสงค
1. ศึกษาศักยภาพของสารสกัดธรรมชาติหรือสารธรรมชาติจากผลิตผลของปาในการปองกัน
มอดทําลายไมสนประดิพทั ธหลังการตัดฟน
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการปองกันรักษาไมสนประดิพัทธหลังการตัดฟนเพื่อยืดอายุ
ความทนทานโดยวิธีการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอผูใชและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ผลการปฏิบัติงาน
- ทดสอบการเขาทําลายของมอดทําลายไมไผในหองปฏิบัติการ

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
-106- ตรวจผลการทดสอบการเขาทําลายของมอดทําลายไมใน ระยะเวลา 6 เดือน ยังไมพบการเขาทําลาย
ของมอดทําลายไมไผ

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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-107- อาบน้ํายาไมดวยสารสกัดจากพืชตัวอยาง โดยวิธีการแชเปนเวลา 3 วัน ผึ่งไมทดลองใหแหงในที่รมเปน
เวลาประมาณ 30 วัน

- ทดสอบการเขาทําลายของมอดทําลายไมไผในภาคสนาม

3. โครงการการวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนครั่ง
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร พ.ศ. 2559 จํานวน 100,000 บาท
วัตถุประสงค
ศึกษาและพั ฒนาการใชป ระโยชนครั่ง ผลิตภัณฑจากครั่งและของเหลือทิ้ง จากอุตสาหกรรมครั่ง
ใหมีประสิทธิภาพและมีมูลคาเพิ่ม
ผลการปฏิบัติงาน
- สัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงครั่งที่จังหวัดเลย เพื่อสอบถามหาแหลงเลี้ยงครั่ง ที่ยังมีการเพาะเลี้ยงครั่ง
ในพื้นที่อื่นๆ

- สํารวจและเก็บขอมูลการเพาะเลี้ยงครั่ง ติดตามผลการเลี้ยงครั่งบนตนถั่วมะแฮะและตนจามจุรีที่
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจัง หวัดสุโ ขทัย พบวา ครั่ง ที่ป ลอยติดที่ กิ่ง ไมทั้ง สองชนิดได ดีและมีผ ลผลิตครั่ ง บน
ตนถั่วมะแฮะและตนจามจุรี
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559

ผลผลิตครั่งบนตนถั่วมะแฮะ
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ผลผลิตครั่งบนตนจามจุรีในเวลากลางคืนจะสะทอนแสงไฟเปนสีขาว

- ทดลองทําครั่งเม็ดและสีจากครั่งที่ไดทําการเก็บตัวอยางครั่งพันธุจากอําเภอภูกระดึง จังหวัดเลยโดย
บดครั่งดิบใหมีขนาดเล็กคัดสิ่งเจือปนออกเติมน้ําในครั่งที่บด คนใหสีละลายออกลางจนน้ําใส นําไปกรองแยก
สวนที่เปนน้ําออกจะไดครั่งเม็ด นําน้ําที่กรองไดจากการลางครั่งไประเหยจนแหงจะไดสีจากครั่ง

- ทดสอบมาตรฐานครั่งดิบ โดยการหาปริมาณยางครั่งที่ละลายในแอลกอฮอลเย็น

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
- ทดสอบมาตรฐานครั่งเม็ด โดยการหาปริมาณความชื้น
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- ทดสอบสีครั่งดวยกรด-เบส

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
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กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดเชียงใหม
ที่ตั้งศูนย หมูที่ 2 บานปางเฟอง ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 50170

ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัด
เชียงใหม บานปางเฟอง หมู 2
ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
เนื้อที่ 1,000 ไร

ศูนยยอยบานวัดจันทร ตําบลบานจันทร
อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหมเนื้อที่ 25 ไร

สํานักงานเกา บานปงโคง ต.ปงโคง อ.
เชียงดาว จ.เชียงใหม เนื้อที่ 3.2 ไร

ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2559
แปลงรวมพันธุไผ
จํากัดวัชพืช พรวนดิน ใสปุย เก็บขอมูลการเจริญเติบโต การใชประโยชนไมไผดานตางๆ
แปลงปลูกไกแดง
เก็บขอมูลการเจริญเติบโต กําจัดวัชพืช
แปลงรวมพืชสมุนไพร
จัดหาพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ มาปลูกลงในแปลง คนควา รวบรวมขอมูลการใชประโยชน
แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง(แปลงรวมพันธุของปา)
จัดหาพืชอาหารปาชนิดตาง ๆ มาปลูกลงในแปลง
ถายทอดองคความรูดานการยายพันธุไผ
สงเจาหนาที่ไปสาธิตการยายพันธุไผแบบตาง ๆ
งานบริการชุมชน
การอยูคายพักแรม แจกจายกลาไมทั่วไปและกลาของปา เปนวิทยากรบรรยายดานปาไมและ
ของปาเขารวมกิจกรรมกับชุมชน เปนตน
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
-111โครงการวิจัยจํานวน 3 โครงการ (เปนโครงการวิจัยรวม)
1. โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาของปาที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย
2. โครงการจัดการของปาอยางยั่งยืนในการปลูกปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง ตามแนวพระราชดําริ
3. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงครัง่ ของประเทศไทย
แปลงรวมพันธุไผ

ไผซางหมน

ไผขาวหลาม

ไผเลี้ยงไผหวานเมืองเลย

ไผกิมซุง

ไผรวกเมืองกาญจน

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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ไผรวกกินรํา

-112-

ไผบงคาย

ไผซางคํา

แปลงปลูกไกแดง

แปลงปลูกพืชสมุนไพร

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
แปลงรวมพันธุของปา(พืชอาหารปา)
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การจัดทําศูนยเรียนรูสมุนไพร
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําศูนยเรียนรูพืชสมุนไพร เนื้อที่จํานวน 2.5 ไร พรอมทั้ง
ติดตั้งปายศูนยเรียนรู จัดทําเสนทางเดินศึกษาพืชสมุนไพร ยาว 200 เมตร และติดปายชื่อพรรณไมสมุนไพรใน
แปลง ดังรูปภาพ

จัดทําแปลงศึกษาหาผลผลิตตอไรของพืชสมุนไพร
จัดทําแปลงศึกษาหาผลผลิตตอไรของพืชสมุนไพรจํานวน 9 ชนิด ไดแก ไพลเหลือง ไพลดํา ขมิ้นชัน
ขมิ้นดํา เอ็นเหลือง มาเหลือ ง เพชรมา กระชายดํา และวานชักมดลูก เพื่อเปนขอมูล ในการสง เสริมและ
สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการคาตอไป

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559

-114-

ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดแมฮองสอน
ผลการดําเนินงาน
1. งานบํารุงรักษาสวนปา 50 ไร
เปนพื้นทีส่ วนปาสนสองใบ ซึง่ ไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2532 มีพื้นที่ 50 ไร ตั้งอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติปาแมยวมฝงซาย ตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน พิกัด (ระบบ WGS 84) 47Q
0388044 E 2077853 N หรือเสนรุง 18047/ 21.6// เหนือ เสนแวง 970 56/ 15.6// ตะวันออก หางจากที่ทํา
การศูนยฯประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพเดิมเปนปาเต็งรังผสมสนสองใบ มีความลาดชันปานกลาง ที่ระดับความ
สูงประมาณ 560 - 600 เมตร ศูนยฯ ไดดําเนินการปลูกซอมแซม และบํารุงรักษาตนสนสองใบแปลงตลอดมา
ในปงบประมาณ 2559 ศูนยฯ ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- จัดทําแนวกันไฟ กวาง 8 เมตร และยาวประมาณ 1,200 เมตร โดยรอบพื้นที่ และกวาง 6 เมตร
ยาวประมาณ 2,000 เมตร ภายในแปลง
- ถางวัชพืชและใสปุย พื้นที่ 50 ไร
- รวมมือกับนักวิจัยจากสวนกลาง ในการดําเนินงานโครงการวิจัย ภายในบริเวณแปลง
2. การรวบรวมและขยายพันธุกลวยไมปา
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจงั หวัดแมฮอ งสอน ไดทําการรวบรวมและขยายพันธุกลวยไมปาทั้งในและนอก
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน โดยมีชนิดและจํานวนกลวยไมปาทีศ่ ูนยฯ รวบรวมและขยายพันธุไดเมือ่ วันที่ 30
กันยายน 2559 จํานวน 34 ชนิด 800 กระถาง
3. การทําแปลงรวบรวมพันธุพืชตระกูลขิง
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจงั หวัดแมฮอ งสอน ไดดําเนินการจัดทําแปลงรวบรวมและขยายพันธุพืชตระกูลขิง
โดยในวันที่ 30 กันยายน 2559 ศูนยฯไดรวบรวมและขยายพันธุพืชตระกูลขิง จํานวน 50 ชนิด ในพื้นที่ 1 ไร
4.งานสงเสริม ประชาสัมพันธ และเผยแพร
ทางศูนยฯ ไดใหคําปรึกษาทางวิชาการแกประชาชนผูสนใจทั่วไป จํานวน 5 ครั้ง/ราย และไดทําการ
ประชาสัมพันธ เผยแพร เกี่ยวกับกิจกรรมของศูนยฯ ตอประชาชนอยางตอเนื่อง
5. กิจกรรมเพาะชํากลาของปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทางศูนยฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพาะชํากลา
ของปา จํานวน 2,500 กลา เปนเงิน 18,500 บาท (หนึ่งหมืน่ แปดพันหารอยบาทถวน) ไดดําเนินการเพาะชํา
กลาของปา จํานวน 2,500 กลา จํานวน 3 ชนิด ไดแก ไผรวกเล็ก 1,300 กลา ไผซางนวล จํานวน 800 กลา
และหวายดง จํานวน 400 กลา กลาของปาทีเ่ พาะชําในปนยี้ ังไมไดแจกจายแกราษฎร เนื่องจากกลาของปายัง
มีขนาดเล็กอยู แตไดทําการแจกจายกลาของปาคางป ไปแลว แกราษฎร จํานวน 32 ราย
6. กิจกรรมสํารวจ และสงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
กิจกรรมการสํารวจและสงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไดรับงบประมาณ จํานวน 21,200 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) ตามแผนดําเนินงาน จํานวน 1 ครั้ง
โดยไดดําเนินงานในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โดยทําการสํารวจการดําเนินงานของราษฎร ดานขอมูล
พื้นฐาน และกิจกรรมทีใ่ ชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา การผลิต การตลาด ปญหา และอุปสรรค ตลอดจน
ขอเสนอแนะตางๆ ตอราษฎร
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
-1157. งานบํารุงรักษาอาคาร และสถานที่
ศูนยฯ ไดทําการบํารุงรักษาอาคารและสถานที่ โดยมีอาคารที่บํารุงรักษา จํานวน 3 หลัง ไดแก อาคาร
สํานักงาน (มส. 2850) บานพักพนักงาน (มส.2851) และอาคารพิพิธภัณฑโรงงานกลั่นยางสนและหองเก็บ
พัสดุ (มส.2852)
8. กิจกรรมอื่นๆ
- ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดแมฮองสอน ไดทําการตรวจวัดสภาพอากาศ ตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปน
ตนมา ซึ่งไดใหบริการ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศแกหนวยงานราชการ และประชาชนทั่วไป และไดสง รายงาน
สภาพอากาศประจําป แกสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัด
แมฮองสอน สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแมฮองสอน และอําเภอขุนยวม เปนประจําทุกป ซึ่งสามารถสรุปสภาพ
อากาศตั้งแต พ.ศ. 2551 – 2558
- ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดแมฮองสอน ไดดําเนินงานเกีย่ วกับสมุนไพรดานตางๆ ไดแก
1. จัดทําศูนยเรียนรูสมุนไพร พื้นที่ 1 ไร โดยจัดทําเสนทางเดินศึกษาสมุนไพร เปนทางเดินลําลอง
ระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร กวาง 1เมตร ปายแสดงสมุนไพรชนิดตางๆ ทั้งสมุนไพรตระกูลขิง จํานวน
36 ชนิด และสมุนไพรอื่นๆ จํานวน 11 ชนิด
2. จัดทําโครงการพืชสมุนไพรเพื่อเภสัชกรรม พื้นที่ 1 ไร
3. จัดทําโครงการหาผลผลิตตอไรของพืชสมุนไพร พื้นที่ 1 ไร
- ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจงั หวัดแมฮองสอน ไดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลขุนยวม และหนวย
ปองกันรักษาปาที่ มส. 6 (ขุนยวม) ในการจัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติตําบลขุนยวม ในพื้นที่แปลงสาธิต
โครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา ทีห่ มดงบประมาณดูแลรักษาแลว สําหรับ
พื้นที่แปลงสาธิตฯ นี้ มีพื้นที่ 22 ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมเงา และปาแมสําเพ็ง ที่บานหนองปากอ
ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน ติดถนนเชียงใหม - แมฮองสอน (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 108) ที่หลัก
กิโลเมตร ที่ 290 หางจากที่ทําการศูนยฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร เดิมมีสภาพเปนปาเต็งรังผสมสนสองใบ และมี
ความลาดชันปานกลางถึงคอนขางสูง พิกัดบริเวณปายแปลง (ระบบ WGS84) 47 Q 388671 E 2084028 N หรือ
เสนรุง 180 50/ 43// เหนือ เสนแวง 970 56/ 33// ตะวันออก ทีร่ ะดับความสูงประมาณ 560 - 600 เมตร โดย
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. จัดทําแผนแสดงสถานีตางๆ จํานวน 11 จุด
2. จัดทําปายแสดงชื่อพรรณไมและสื่อตางๆ บรรยายลักษณะ และคุณประโยชนของพรรณไมสงิ่
ตางๆ พรอมติด QR Code จํานวนประมาณ 60 จุด
3. จัดทําปายแปลงศึกษาธรรมชาติตําบลขุนยวม
4. จัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เปนทางเดินลําลอง ระยะทางยาวประมาณ 700 เมตร
กวาง 1.50 เมตร พรอมปรับปรุงภูมทิ ัศน
ปญหา และขอเสนอแนะ
1. พาหนะที่ใชอยูในปจจุบัน คือรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ลักษณะนั่งสองตอน ยี่หอ มิตชูมซิ ิ
เครื่องยนตดีเซล ปม. 1 – 04 – 2750 ทะเบียน กข 843 แมฮองสอน อายุการใชงาน 22 ป (เริ่มใชงาน ป พ.ศ. 2537)
มีสภาพเกา ทรุดโทรม (ภาพที่ 20) ทําใหซอมแซมอยูหลายครัง้ ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณอยางมาก และ
อาจเกิดอันตรายระหวางการปฏิบัติงานได จึงขอความอนุเคราะหสํานักฯ จัดรถที่มสี ภาพดีกวานี้ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตอไป
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-1162. เนื่องจากอัตรากําลังชาย เพื่อปฏิบัติงานในภาคสนาม จึงขอใหทางสํานักฯ จัดพนักงาน หรือจัดสรร
งบลงทุนมาใหศูนยฯ เพื่อทําการจางลูกจางชั่วคราว สําหรับการปฏิบัตงิ านตอไป
3. พื้นที่แปลงสาธิตฯ ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล ในการจัดทําเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ แตยังไมเพียงพอในการดูแลรักษา
4. การเกิดไฟปาบอยมาก บริเวณใกลเคียงแปลงสนสองใบ และแปลงสาธิตฯ ในหนาแลง นอกจากนี้
ยังมีการบุกรุกพื้นที่บริเวณใกลเคียงบริเวณแปลงทั้งสอง ซึง่ ศูนยฯ ไดเฝาระวัง มิใหมีการบุกรุกเขามาในบริเวณ
แปลง อยางเต็มความสามารถ
5. เนื่องจากราษฎร หนวยงานของรัฐ และองคกรเอกชนในพื้นที่ มีความตองการกลาของปาจํานวน
มาก โครงการฯ ควรสนับสนุนงบประมาณ ในกิจกรรมเพาะชํากลาของปาใหแกศูนยฯ มากกวานี้เพื่อดําเนินงานใน
พื้นที่ตอไป

อาคารพิพิธภัณฑโรงงานกลั่นยางสน
และหองเก็บพัสดุ (มส.2852)

แปลงรวบรวมพันธุพืชตระกูลขิง 50 ชนิด
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดแมฮองสอน

สวนปาสนสองใบ พื้นที่ 50 ไร ศูนยวิจัย
ผลิตผลปาไมจังหวัดแมฮองสอน

แปลงรวบรวมพันธุกลวยไมปา 34 ชนิด
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดแมฮองสอน
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ศูนยเรียนรูส มุนไพร ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดแมฮองสอน

โครงการทีเ่ กี่ยวของกับสมุนไพร ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดแมฮองสอน

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติตําบลขุนยวม
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-118ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมและผลิตผลปาไม ที่อยูของศูนย ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ความรับผิดชอบ 1,050 ไร ไดงบประมาณ 306,100 บาท
1. กิจกรรมอํานวยการ(ซอมแซมและปรับปรุงสถานที่)
บํารุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานที่

2. กิจกรรม บริการ สงเสริมและเผยแพร

3. กิจกรรมของศูนยฯ ตามแผน
- บํารุงรักษาสวน 800 ไร
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- ทําแนวกันไฟ
- ทดลองการเพาะเลี้ยงครั่งจํานวน 30 ไร จํานวนตนกามปูที่เพาะเลี้ยงครั่ง 134 ตน ใช
ครั่งพันธุ 377 กิโลกรัม

- โครงการวิจัยการจัดการของปาอยางยั่งยืนในการปลูกปา 3 อยางเพื่อประโยชน 4
อยางตามแนวพระราชดําริ

- โครงการวิจัยและพัฒนาของปาที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย (สํารอง )

4. กิจกรรมอื่นๆ
4.1 จัดทําศูนยเรียนรูสมุนไพร 4 ไร โดยแบงตามกลุมอาการของโรค จัดแบงได
จํานวน 23 กลุม มีการลงสมุนไพรไปแลวบางสวน
4.2 การศึกษาหาผลผลิตตอไรของพืชสมุนไพร มี 2 วิธีคือ
-ปรับปรุงดินกอนปลูกสมุนไพร
-ไมปรับปรุงดินโดยใชดินเดิม
มีสมุนไพรทั้งหมด 9 ชนิดไดแก ไพลเหลือง ไพลดํา ขมิ้นชัน ขมิ้นดํา เอ็น
เหลือง วานชักมดลูก มาเหลือง เพชรมา และกระชายดํา โดยแบงการทดลองใน 1
แปลง จะปลูกสมุนไพร 9 ชนิด แตละชนิดจะปลูก 9 หลุม ทําการทดลอง 4 ซ้ํา วัดการ
เจริญเติบโต ทุกสัปดาห
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4.3 การสํารวจหากําลังผลิต(มูลคางคาว)

ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัย
ตั้งอยูที่ 118 หมู 1 ถนนเจ็ดธรรมาสน ตําบลในเมือง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

ผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2559
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมและผลิตผลปาไม
1. จัดทําแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงครัง่ จํานวน 5 แปลงพื้นที่ 50ไร
1.1 เตรียมวัสดุในการเพาะเลี้ยงครั่ง
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1.2 เตรียมตนไมสําหรับปลอยครั่งเพาะเลี้ยง
การเตรียมตนไม ควรเลือกตนไมที่มีอายุกงิ่ กานที่ไมแกหรือออนจนเกินไป โดยเฉลี่ยประมาณ
4 ป จะปลอยครั่งหนึ่งครั้ง โดยเลือกกิ่งที่แหง ไมมีน้ําเลี้ยงออก เพราะเวลาครัง่ ออกจากรังครั่ง ครั่งอาจจะเดิน
ไปจับกิง่ ใหมที่แหงไมมีน้ําเลี้ยงกิน ทําใหครั่งตาย ไดผลผลิตนอย

1.3 หอครั่งพันธุเชื้อ
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจงั หวัดสุโขทัย ไดดําเนินการหอครัง่ พันธุเชื้อ จํานวน 185 กิโลกรัม ได
ครั่งพันธุ 533 คู สําหรับปลอยเพาะเลี้ยงบนตนจามจุรจี ํานวน 52 ตน

1.4 ปลอยครัง่ เพาะเลี้ยง
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจงั หวัดสุโขทัย ไดดําเนินการปลอยครัง่ เพาะเลี้ยง โดยศูนยวิจัยผลิตผล
ปาไมจังหวัดสุโขทัยไดยืมแมพันธุครั่งมาจากศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดนครราชสีมา
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1.5 เก็บรังครั่ง
เมื่อทําการปลอยครั่งพันธุแลว ประมาณ 1 เดือน สามารถเก็บรังครั่งทีป่ ลอยทิง้ ไวบนตนไม
เพื่อนํามากะเทาะเปนครั่งดิบตอไป
1.6 กะเทาะครัง่
นําครั่งที่ปลอยและเก็บลงจากตนจามจุรีและที่เกษตรกรยืมไปแลวนํามาคืน มากะเทาะแยก
ไมออก จะไดเปนครั่งดิบ ไดจํานวนทั้งสิ้น 79 กิโลกรัม
2. สงเสริมเกษตรกรเพาะเลี้ยงครั่ง
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจงั หวัดสุโขทัย ไดดําเนินการสงเสริมการเพาะเลี้ยงครัง่ โดยการให
เกษตรกรยืมพันธุครัง่ น้ําหนักรวม 75 กิโลกรัม จํานวน 3 รายดังนี้
- นายไปล ชาวใต 50/1 หมู 3 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย จํานวน 30 กิโลกรัม
เพื่อนําไปเพาะเลี้ยงบนตนจามจุรี
- นายพงศกร เกิดอวม อายุ 32 ป บานเลขที่ 118 หมู 1 ต.หาดกรวด อ.เมืองจ.อุตรดิตถ
จํานวน 15 กิโลกรัม เพื่อนําไปเพาะเลี้ยงบนตนจามจุรี
- นายบดินทร บัวพิม อายุ 61 ป บานเลขที่ 134/5 หมู 4 ต.เมืองเกาอ.เมือง จ.สุโขทัย
จํานวน 30 กิโลกรัม เพื่อนําไปเพาะเลี้ยงบนตนจามจุรี
4. บํารุงรักษาสวน : จํานวน 250ไร
- ปราบวัชพืช แปลงสวนปาเดิม

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
-123- ปลูกซอมจามจุรี
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจงั หวัดสุโขทัย ไดดําเนินการปลูกซอมจามจุรีในแปลง ทดแทนตนจามจุรีที่ตาย
เนื่องจากสภาวะอากาศแหงแลง จํานวน 250 ตน

5. การซอมบํารุงครุภัณฑ
5.1 ซอมเครือ่ งปรับอากาศรถยนตราชการ ทะเบียน ภล 685 กทม.ทําการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
รถยนตราชการ เนื่องจากระบบคอมเพรสเซอรแอรไมทํางาน แอรไมเย็น
5.2 ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัย ไดดําเนินการซอมบํารุงครุภัณฑรถแทรกเตอร ปม. 3-297
โดยเปลี่ยนยางรถแทรกเตอรลอหลัง
6.งานตบแตงภูมิทัศน : ไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดานหนาของสํานักงาน
7.งานพัฒนาบุคลากร: ไดจัดสงเจาหนาทีเ่ ขารับการฝกอบรมหลักสูตร “ การตรวจพิสูจนเนื้อไม รุนที่ 66 ณ
สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 20-30 มีนาคม 2559
8. ซอมแซมถนน : ไดดําเนินการซอมแซมถนนบริเวณทางเขาสํานักงาน
9. ซอมแซมรั้วลวดหนาม : ไดดําเนินการซอมแซมรั้วบริเวณพื้นที่แปลงที่ 1 ฝงตรงขาม
เปนระยะทางยาว 262.50 เมตร
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมและผลิตผลปาไม
(โครงการศึกษาหาผลผลิตตอไรของพืชสมุนไพร)
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจงั หวัดสุโขทัย ไดดําเนินการปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการศึกษาหาผลผลิตตอ
ไรของพืชสมุนไพร ระยะปลูก 1x1 เมตร จํานวน 9 ชนิด คือ ขมิ้นชัน ไพลเหลือ วานชักมดลูก มาเหลือง เอ็น
เหลือง เพชรมา กระชายดํา ขมิ้นดํา และไพรดํา ไดผลผลิต รวมจํานวน 12 กิโลกรัมและในปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ไดทําการปลูกพืชสมุนไพร ดังนี้

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
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2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานปาไม
งานซอมบํารุงครุภัณฑยานพาหนะ : ไดดําเนินการซอมบํารุงครุภัณฑรถแทรกเตอร ปม. 3-297
เนื่องจากแผนคลัชหมด รถแทรกเตอรไมมีกําลัง
งานพัฒนาบุคลากร
1) ใหขาราชการและเจาหนาทีเ่ ขารับการฝกอบรมหลักสูตร การประมวณมวลชีวภาพและ
การกักเก็บคารบอนในสวนปา รุนที่ 2ณ ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคเหนือและสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล ระหวาง
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2558
2) ใหเจาหนาที่เขารวมการฝกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเก็บเมล็ดไมโดยการปนตนไม รุน
ที่ 2” ระหวางวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ 2559 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง
3. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมสวนปาเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมสวนปาเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
1) ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัย ไดดําเนินการจัดทําปายชื่อศูนยวิจัยผลิตผลปาไม
จังหวัดสุโขทัย เพือ่ ใชบอกทางสําหรับผูท ี่ตองการเดินทางมาติดตอหนวยงาน จํานวน 4 แผนปาย
งานพัฒนาบุคลากร : ไดจัดบุคลากรเขารวมสัมมนา หลักสูตร สวนปาเชิงพาณิชย สรางเศรษฐกิจเพื่อชุมชน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม 1 กรมปาไม
4. กิจกรรมโครงการการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
แผนการปฏิบัติงานในป 2558
- การสํารวจและสงเสริมฯ จํานวน 7 ครั้ง
- การจัดตั้งกลุมสงเสริมและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
1 กลุม
- การเพาะเลี้ยงกลาของปา จํานวน 30,000 กลา
ผลการปฏิบัติงานมีดังนี้
1. กิจกรรมสํารวจและสงเสริมฯ จํานวน 9 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ
2. จัดตั้งกลุม สงเสริมและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
จํานวน 1 กลุม
3. เพาะชํากลาของปาจํานวน 30,000 กลา
4. สํารวจติดตามประเมินผลรายไดเพิ่มเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
-125- บานกรงทอง ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
จํานวน 50ราย
- บานคลองกระจง ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
จํานวน 50 ราย
จัดตั้งกลุมสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
1. การทําเตาประสิทธิภาพสูงเอนกประสงคตามแบบ กรมปาไม จํานวน 4 กลุม
ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและ
ของปา เรื่อง “การอบรมการทําเตาประสิทธิภาพสูงตามแบบกรมปาไม” เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ.2559
ณ ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัย ตอมาสมาชิกกลุมไดเห็นคุณคาของการทําเตาจึงชักชวนลูกสมาชิกกลุม
ดําเนินการทําเตาเพื่อจําหนาย
จากการเขารับการฝกอบรมการทําเตาประสิทธิภาพสูงเอนกประสงคตามแบบกรมปาไมมีสมาชิก
ผูเขารับการอบรมไดดําเนินการทําเตาประสิทธิภาพสูงเอนกประสงคตามแบบกรมปาไมเพื่อจําหนายเปนรายได
ใหกับกลุม จํานวน 16 ใบ และจําหนายไปไดแลวจํานวน 8 ใบ จําหนายเตาในราคาใบละ 130 บาทตอใบ แต
เนื่องจากกลุมเกษตรกรยังพบปญหาเรื่องการทําลิ้นเตาแลวออกมาสีของลิ้นเตาไมไดสีแดงตามที่ตองการของ
ตลาดอีก ทั้งกลุมเกษตรกรตองการประชาสัมพันธก ารจําหนายเตาใหรับรูทั่วถึงกันเพราะไมทราบเรื่องของ
กฎหมายและระเบียบการติดปายโฆษณาขายสินคา

เพาะชํากลาของปาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
กลาของปาที่ใหการสงเสริม มีเพียงชนิดเดียว คือ เพกา จํานวน 30,000 กลา จากการที่ราษฎรให
ความสนใจขอรับกลาของปาไปดําเนินการปลูก ทางศูนยวิจยั ผลิตผลปาไมจงั หวัดสุโขทัย จึงไดจําแนกกลุมผูรบั
กลาไม ดังนี้
1. ราษฎรทั่วไป หมายถึง ราษฎรทีม่ ีความตองการทีจ่ ะขอรับกลาของปาเพื่อนําไปปลูกในครัวเรือน
หรือนําไปปลูกเปนขอบเขตในพื้นที่ของตนเอง
2. กลุมเปาหมาย หมายถึง ราษฎรที่ทางศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัยจําเพาะเจาะจงที่จะ
สงเสริมกลาของปาเพื่อนําไปปลูกเปนพืชเศรษฐกิจเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนและมีการติดตามผล
3. หนวยงานราชการ หมายถึง หนวยงานตางๆ เพื่อเพิ่มความรมรื่น หนวยราชการนีร้ วมไปถึง
โรงเรียนและวัด ซึ่งนําไปปลูกเพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจ

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
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แจกจายกลาของปา ปงบประมาณ พ.ศ.2559
การแจกจายกลาของปา ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งทางศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัยได
ดําเนินการแจกกลาของปาเสร็จสิ้นแลว จํานวน 30,000 กลา จํานวนเกษตรกรรวมทัง้ สิ้น 72 ราย

ปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
1. กลาของปาไมสามารถแจกจายใหเกษตรกรเพียงพอกับความตองการในพื้นที่
2. การขาดแคลนบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็ก
และของปา
3. ขาดเครื่องมือ อุปกรณและยานพาหนะทีเ่ ขาเผยแพรการดําเนินงานในโครงการ
4. ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัยไดรับบุคลากรในการเผยแพร (มาใหม) ซึ่งยังตองฝกทักษะและ
ประสบการณตอไป
5. กฎหมายและแนวทางปฏิบัติไมเอื้อตอการปฏิบัตงิ านในการสงเสริม
6. ปญหาโรคและแมลงจากการสงเสริมกลาของปา
แนวทางแกไข
1. ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัยไดนําแนวทางแกไขและปญหาในการปฏิบัตงิ านใหผูบงั คับบัญชาทราบ
โดยการจัดเสนอรายงานประจําป 2559
2. ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัยไดดําเนินการอบรมเจาหนาที่ของศูนยฯใหมีความรู
3. ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัยไดใหเจาหนาที่ของศูนยเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง
4. ระเบียบในการเบิกจายงบประมาณลาชา ทําใหแผนงานไมสามารถปฏิบัติงานไดตอเนื่อง
5. ประสานงานนักวิชาการใหคําปรึกษาแนะนําแกไข

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสกลนคร
ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2559 รายกิจกรรม
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนไมและผลิตผลปาไม
- กิจกรรมอํานวยการหนวยงาน 1 หนวย
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ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณพื้นที่รอบศูนยฯ

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณพื้นที่รอบศูนยฯ

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณพื้นที่รอบศูนยฯ

งานจัดทําแปลงสาธิตการเพาะเลีย้ งครั่ง จํานวน 5 แปลง

บริเวณแปลงตนไมเลี้ยงครั่ง

บริเวณแปลงตนไมเลี้ยงครั่ง

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
งานปลอยครั่งเพาะเลี้ยง จํานวน 25 ไร

ขั้นตอนการหอครั่งพันธุกอนนําไปปลอยเลี้ยง
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ครั่งพันธุในหอตาขายเตรียมนําไปปลอย

นําครั่งพันธุไปปลอยเลี้ยงบนตนไม

ตัดเก็บผลผลิตครั่งพรอมกับตัดตกแตงกิ่งไม

ผลผลิตครั่งพันธุที่ตัดเก็บได

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
กิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
สํารวจและสงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาจํานวน 10 ครั้ง
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กิจกรรมสงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา

กิจกรรมเพาะชํากลาของปา จํานวน 35,000 กลา

ตนกลาหวายดงอายุ 1 เดือนครึง่ สําหรับยายชํา
กลาหวายในแปลงอายุ 1 ปพรอมสําหรับแจกจายใหแกเกษตรกรผูสนใจ

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559
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เกษตรกรทีเ่ ดินทางมาขอรับการสนับสนุนกลาของปาจากทางศูนยฯ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยดานปาไม
- งานบริหารงานหนวยงาน

กิจกรรมที่รวมดําเนินงานกับหนวยงานอื่น
ทางศูนยฯ ไดเขารวมดําเนินการขุดลอมตนไมในบริเวณพื้นที่พระตําหนักสกลนคร

ตัดตกแตงรากใหตนไม

นําตาขายพรางแสงมาหอหุมสวนรากเอาไว

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559

นําเชือกฟางมารัดทําหอตุมดิน
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ตนไมที่ลอมเสร็จเรียบรอยกอนนําไปปลูกใน
บริเวณพื้นที่ที่เตรียมไวตอไป

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559

-132-

กลุมงานเศรษฐกิจปาไม
หนาที่และความรับผิดชอบของกลุมงานเศรษฐกิจปาไม
กลุมงานเศรษฐกิจปาไม มีหนาที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและวิเคราะหงานทางวิชาการที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจปาไมในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนทางดานการผลิต การตลาดและการบริโภคไมและผลิตผลปา
ไม ตลอดจนการวิเ คราะหส ถานการณดานเศรษฐกิจปาไมทั้ง ภายในและตางประเทศ และนอกจากนี้ยัง
ทําการศึกษาและวิเคราะหถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการพัฒนาตางๆ โดยการศึกษาวิจัย
จะนําเอาหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรไปอธิบายวิเคราะห กิจกรรม/ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไดอยางมี
ระบบแบบแผน โดยเฉพาะเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม ซึ่งมีความสําคัญระดับชาติ จึงจําเปนตองมีการศึกษาทาง
วิชาการและการประยุกตเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อผลประโยชนสูงสุดที่ตอเนื่องและยั่งยืน
งานเศรษฐกิจดานการผลิตและการจัดการปาไม
1. ศึกษาวิจัยดานการผลิต การจัดการปาเศรษฐกิจ วิเคราะหการลงทุนผลตอบแทนในการจัดการปา
ไม และการปลูกสรางสวนปา
2. ศึกษาศักยภาพของชนิดไมที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการจัดการสวนปาเอกชน ปาชุมชน

งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไม
1. ศึกษา วิเคราะหงานเศรษฐกิจการปาไมในแงการใชประโยชนหรือการบริโภค

2. ศึก ษาเกี่ยวกับ แหลง ที่มีการใช ปริมาณ และแนวโนมการใชไมและของปา ของผูป ระกอบการ /
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทําการแปรรูป นําไปผานกระบวนการผลิต เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา รวมทั้งที่
เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการจัดการปาไมตอไป
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งานเศรษฐกิจการตลาด
1. ศึกษา วิเคราะห และติดตามสถานการณดานการตลาดไม ในรู ปของไมทอน ไมแปรรูป และ
ผลิตภัณฑที่ทําจากไมและของปา

2. สํารวจศึกษาแหลงของตลาด วิธีการ และราคาตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลาดจน
แนวโนมความตองการไมและของปา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา

สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2559 (พรอมภาพกิจกรรม)
การศึกษาวิเคราะหอุตสาหกรรมไมของประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินการที่นําเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาและยังมีบางสวนที่อยู
ระหวางการดําเนินการสรุป ผลการศึก ษาและเพิ่มเติมขอมูลและแนวคิดที่จําเปนเพื่อใหก ารศึกษ ามีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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ผลผลิตและผลลัพธ ทําการเก็บขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิจากแหลงขอมูลตางๆ โดยในสวน
ของขอมูลปฐมภูมิ ทําการเก็บขอมูลจากผูประกอบการทั้งสิ้น จํานวน 423 ราย ในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 26
จังหวัด ไดผลดังนี้
1. ขอมูลผูประกอบการเบื้องตน
รายการ
โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน
โรงงานแปรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ
โรงคาไมแปรรูป
โรงคาสิ่งประดิษฐ
รวม

จํานวนโรงงานทั้งหมด/จํานวนใบอนุญาต
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
518
523
753
30
27
16
3,717
3,614
5,022
612
617
982
3
3
3
2,765
2,729
3,898
4,060
4,163
5,872
11,705
11,676
16,546

การแบงพืน้ ที่ตามภาค
กลาง
กลาง
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
กลาง
เหนือ

2. ขอมูลการลงทุน
- แหลงเงินทุน ผูประกอบการจะมีการใชทุนสวนตัวรวมกับการขอกูจากสถาบันการเงินเปนหลัก
ในระดับที่เทากัน
3. ดานการผลิต
- เครื่องจักร กําลังการผลิตของโรงงานผูประกอบการเปนโรงงานที่มีขนาดเครื่องจักรขนาดใหญ
(เกินกวา 50 แรงมาขึ้นไป)
- รูปแบบการจดทะเบียน จะเปนลักษณะนิติบุคคลเปนสวนมากและรูปแบบบริษัทตามลําดับ
- รูปแบบการบริหารงาน โดยสวนมากผูประกอบการจะบริหารงานดวยตนเองเปนหลัก เนื่องดวย
รูปแบบการจัดการที่ตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะ
4. ดานแรงงาน
- ขอมูลพนักงาน จากการสัมภาษณผูประกอบการ การจางพนักงานประจํา และลูกจางรายวัน ใน
อัตราสวนที่ตางกัน และมีแนวโนมที่จะเปนการจางรายวันเพิ่มสูงขึ้น สวนผูประกอบการที่มีขนาดเล็กและกลาง
โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมจะใชรูปแบบการจางงานเปนรายชิ้นเพื่อเปนการ
ลดตนทุนดานแรงงานรวมถึงการบริหารจัดการที่งายขึ้น
- อายุเฉลี่ย อายุของพนักงานสวนใหญอยูในชวงระหวาง 31-50 ป
- คาตอบแทน อั ตราคาจาง จะมีการจายคาตอบแทนใหกับ ลูก จางในอัตราคาแรงขั้นต่ําตามที่
กําหนดจากภาครัฐคือ 300 บาท/วัน รวมถึงสวัสดิการตางๆเชน คาลวงเวลา การจัดที่พักฟรี สวัสดิการคาน้ํา
คาไฟฟา สวนแรงงานที่มีฝมือก็จะไดรับอัตราคาจางที่เพิ่มขึ้นตามความสามารถและรายละเอียดของงาน สวน
รายละเอียดของงานหรือผูป ระกอบการขนาดเล็กและกลาง จะมีการใหอัตราคาจางตามชิ้นงานที่ผูรับจาง
ประกอบขึ้น
5. ดานเทคโนโลยี
- เครื่องจักร โดยภาพรวมผูประกอบการสวนมากยังไมมีการเพิ่มเติมหรือการพัฒนาเครื่องจักรใหม
แตจะทําการปรับปรุงชิ้นสวนตางๆเพื่อใหสามารถใชงานได ซึ่งจะทําการผสมผสานการผลิตรวมกับแรงงานเปน
หลัก
- ระบบสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรเ ขามามีสวนร วมในการผลิต ผูป ระการสวนมากยัง ใช
เทคโนโลยีเกาและการใชแรงคนเปนหลัก สวนระบบสารสนเทศเพื่อการอุตสาหกรรม ผูประกอบการในสวน
นอยไดปรับตัวเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล
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6. การประเมินศักยภาพ
- การประเมินดานนโยบาย โดยภาพรวมผูประกอบการโดยสวนมาก เนนนโยบายการลดตนทุน
การผลิตที่ต่ําลง เชนการลดเวลาการทํางานของพนักงาน การลดกําลังผลิตตามยอดการสั่งของผูบริโภค แตมี
การเนนการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดแทน เชนการหาตลาดเพิ่ม การหาพันธมิตรในการนําสินคา
ไปสูผูบริโภค เชนการขายผานตัวแทนจําหนาย การขายผานโครงการบานจัดสรร ฯลฯ
- การประเมินดานแรงงาน ทักษะการทํางานของพนักงานสามารถที่จะทํางานแทนกันไดบางใน
บางสวน ความสามารถทางภาษายังไมมีการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศ รวมถึงยังไมมีความรูความ
เขาใจในประเทศอาเซียน สวนการฝกอบรมเพิ่มเติมความรูใหกับพนักงาน มีประมาณ 1-2 ครั้งตอปและเปน
การอบรมที่เกี่ยวของกับทักษะการปฏิบัติงาน
- การประเมินดานการวางแผนการตลาด ผูป ระกอบการโดยสวนมากมีก ารวางกลยุท ธท าง
การตลาดบางเปนครั้งคราว และเปนเพียงการวางแผนในระยะสั้นเทานั้น รวมถึงมีการติดตามความพึงพอใจ
ของลูกคา สวนกระบวนการในการตลาดเปนการผลิตตามสั่งของลูกคาเทานั้น
- การประเมินดานเทคโนโลยีและพลังงาน ผูปรกอบการโดยสวนมากมีการวางแผนการใชพลังงาน
บางเปนบางสวน เชนพลังงานจากเศษวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิต
- การประเมินดานความพรอมในการเขาสูอาเซียน ผูประกอบการโดยสวนใหญยังไมมีการเตรียม
ความพรอมในการปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากยังขาดขอมูลและแนวทางที่ชัดเจนจาก
ภาครัฐ

การศึกษาความพรอม ศักยภาพของกิจการดานอุตสาหกรรมไมไทยกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC และการเก็บ ขอ มู ล ศึก ษากระบวนการจัดการ การบริห ารงาน การดําเนินการเกี่ยวกั บ
อุตสาหกรรมไมจากทีมบริหารและเจาของกิจการ
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ปญหาและอุปสรรค
การเก็บ ขอ มูล จากผูป ระกอบการดานอุตสาหกรรมไม บางรายไมส ามารถเปดเผยขอมูล บาง
ประการได อาจทําใหขอมูลที่ไดรับมีความสมบูรณลดนอยลง
การศึกษาสถานการณดานการตลาดไมและผลิตภัณฑไมของประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ผลการดําเนินงาน อยูระหวางการดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษาพรอมทั้งทําการ
เพิ่มเติมขอมูลที่จําเปนเพื่อใหมีความสมบูรณของงานวิจัยและสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได
ผลผลิตและผลลัพธ ทําการเก็บขอมูล ทั้งขอมูล ปฐมภูมิ (แบบสอบถามเชิงลึก ) และทุติยภูมิจาก
แหลงขอมูลตาง โดยในสวนของขอมูลปฐมภูมิ (แบบสอบถามเชิงลึก) จะมีการศึกษาขอมูลทุติยภูมิในเบื้องตน
และนํามาประกอบเปนขอคําถามเพื่อสอบถามผูประกอบการที่มีผลประกอบการดี มีกิจกรรมการดําเนินงาน
ตอเนื่อง และไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ที่มีหนาที่ดูแลของภาครัฐ ทําการเก็บจากขอมูลจากผูประกอบการ
ทั้งสิ้น จํานวน 50 รายในพื้นที่ทั่วประเทศ ไดผลดังนี้
การสรุปผลขอมูลเบื้องตน
1. ขอมูลการตลาดของผูประกอบการดานสินคาผลิตภัณฑไม
ประเภทของสินคาไมและผลิตภัณฑจากไม แบงตามรายละเอียดขอมูลการสงออกไมและเครื่อง
เรือน กระทรวงอุตสาหกรรม (เอกสาร) ไดดังนี้
- กลุมเครื่องเรือนและชิ้นสวน ประกอบดวย เครื่องเรือนไม เครื่องเรือนอื่นๆ และชิ้นสวน
เครื่องเรือน
- กลุมผลิตภัณฑไม ประกอบดวย เครื่องใชทําดวยไม อุปกรณกอสรางไม กรอบรูปไม และรูป
แกะสลักไม
- กลุมไมและผลิตภัณฑไมแผน ประกอบดวย ไมแปรรูป แผนไม วีเนียร ไมอัด ไฟเบอรบอรด
และผลิตภัณฑไมอื่นๆ
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- ตลาดและลูกคาหลักของผูประกอบการ จากการสัมภาษณผูประกอบการโดยสวนมากทําการ
ผลิตและจําหนายจะเปนตลาดภายในประเทศเปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการผลิตเครื่องเรือนที่ทํา
ดวยไม ที่ทําการผลิตและการจําหนาย จํานวน 7.75 ลานชิ้น มีการบริโภคทั้งสิ้น 4.09 ลานชิ้น คิดเปนรอยละ
52.7 ในป พ.ศ. 2557 (เอกสาร) ที่ผานมา สวนการตลาดภายนอกประเทศจะเปนสินคาในลักษณะ กลุม
ผลิตภัณฑไมและกลุมไมและผลิตภัณฑไมแผน
- ชอ งทางการจําหนายสินคาของผูประกอบการ จากการลงพื้นที่ส อบถาม โดยการใชวิธีการ
สัม ภาษณเ ชิ ง ลึ ก ของผู ป ระกอบการ ทํ า ให ท ราบถึง รู ป แบบการขายโดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ
ผูประกอบการสวนมากใชวิธีการขายหนารานเปนหลักไดแก ลูกคาเปนผูบริโภคทั่วไปที่มีความประสงคหรือมี
ความนิยมในสินคาหรือเฟอรนิเจอรไม ใชกลยุทธเพิ่ มเติมดวยการติดตอหรือสรางพันธมิตรกับลูกคาระดับ
กิจการ เชน โครงการบานจัดสรร นายหนาผูคาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร มีการรับประกันคุณภาพของสินคาและ
บริการหลังการขายเชนการซอมแซม การเปลี่ยนสินคาใหม สวนธุร กิจ ที่ทําการสง ออกที่ขายสินคาใหกับ
ตางประเทศ จะมีลักษณะของธุรกิจเปนผูผลิตหรือซับพลายเออรใหกับผูคาตางประเทศ ดานการบริการและ
การรับประกันสินคา เนื่องจากสินคาไมและผลิตภัณฑไมเปนสินคาประเภทคงทนและกึ่งถาวร มีอายุการใชงาน
ยาวนานจึงทําใหผูประกอบการใชกลยุทธในดานนี้และเปนการบอกตอใหกับผูบริโภครายอื่นเพื่อการเพิ่มยอด
การขายตอไป
- การวางแผนทางการตลาด ผูประกอบการโดยสวนมากมีการแผนกลยุทธทางการตลาดที่ไมมี
ความต อเนื่องหรือ การวางแผนเปน รายครั้ ง ไป ยั ง ไมมีก ารวางแผนตามระยะ สั้น กลาง ยาว เนื่ องดว ย
ผูประกอบการที่เปนลักษณะเจาของบริหารงานเอง โดยไมมีการจางทีมงานในการบริหารจัดการ
- การประเมินผลทางการตลาด ผูประกอบการสวนใหญยังขาดขอมูลของลูกคาและ แนวโนมของ
ตลาดสินคาประเภทนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ เชน ไมมีการเก็บฐานขอมูลลูกคาเกา ไมมีการ
สรางกลุมลูกคาใหม ฯลฯ
2. ปญหาและขอจํากัดตางๆของผูประกอบการผลิตภัณฑไม
- ปญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกับภาวการณชะลอตัว ตั้งแต พ.ศ.
2551 เปนตนมา ผนวกกับการประสบอุทกภัยทั่วประเทศ จนทําใหนักลงทุนชาวตางชาติยายฐานการผลิตไป
ประเทศอื่น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยลง ทําใหการบริโภคของประชาชนอยูในระดับที่ตองจํากัด
ผูประกอบการไมและสินคาไมไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจเชนกัน
- ขอจํากัดดานเงินทุน ผูประกอบการโดยสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็กคอนไปทางขนาดกลาง เนื่องดวย
ทุนจดทะเบียน ไมเ กิ น 1 ลานบาท และผนวกกับ การลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีตองใชเ งินทุน
ระยะเวลาคืนทุนนาน รวมถึงวัตถุดิบในการปอนเขาสูกระบวนการผลิตมีราคาสูงขึ้น จึงทําใหไมเกิดการลงทุน
เพิ่ม
- ขอจํากัดดานการบริหารจัดการ เนื่องดวยขอจํากัดทางดานเงินทุนที่ตองใชเงินลงทุนสูง และการ
เปนธุรกิจที่ตองปรับตัวหลังการยกเลิกสัมปทานปาของภาครัฐ จึงสงผลใหเกิดขอจํากัดในการประกอบการ
เพิ่มขึ้น เชน การขาดแคลนแหลงวัตถุดิบ ขอกําหนดตางๆ ขอจํากัดในดานบุคลากร และการบริหารงานยัง
บริหารอยูในลักษณะเกาที่การจัดการบริห ารอยูที่เ จาของกิ จ การเองและไมมีการจางทีมบริหารงานและที่
ปรึกษาเหมือนกับธุรกิจประเภทอื่น
- ปญหาการบริการของภาครัฐ ปญหาจากการใหบริการจากภาครัฐทางดานพิกัดศุลกากรที่ลาชา
มีการตรวจสอบที่ใชระยะเวลานาน ทําใหผูประกอบการเกิดตนทุนทางดานเวลาเพิ่มสูงขึ้น
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- ปญหาการเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆของผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงหลักของผูบริโภคคือปจจัย
ดานราคาซึ่งสินคาไมนับวามีราคาที่สูง ผนวกกับการมีวัสดุทดแทนไมเพิ่มขึ้นมาเปนตัวเลือกใหกับผูบริโภค จึง
ทําใหการใชสินคาประเภทนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก

ทําการสํารวจตลาดการคาผลิตภัณฑไมในประเทศ และการศึกษากลยุทธทางการตลาดของกิจการ

ทําการสอบถามผูคารายยอยถึงการทําการตลาดและแนวคิดการดําเนินงานในดานตางๆ

ปญหาและอุปสรรค
การเก็บขอมูลจากผูประกอบการดานอุตสาหกรรมไม บางรายไมสามารถเปดเผยขอมูลบาง
ประการได อาจทําใหขอมูลที่ไดรับมีความสมบูรณลดนอยลง และการสืบคนขอมูลวิชาการตองอาศัยทักษะ
ทางดานภาษาตางประเทศใหมีความชัดเจนขึ้นเพื่อความถูกตองของขอมูล
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม
1. กรอบภารกิจของกลุมงาน
1) สํารวจและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม ภูมิปญญาทองถิ่นและการใชประโยชน
2) จัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ
3) สงเสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
4) ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและที่เกี่ยวของ
5) เผยแพรขอมูลขาวสารและองคความรูความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม
2. โครงสรางหนวยงานและบุคลากร
โครงสรางหนวยงาน ประกอบดวย
1) งานบริหารทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบ
(1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานพิมพเอกสาร งานการเจาหนาที่
(2) ปฏิบัติงานดานการเงินบัญชี พัสดุ ครุภัณฑและยานพาหนะ
(3) ปฏิบัติงานดานแผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
2) งานสํารวจวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม มีหนาที่
รับผิดชอบ
(1) สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไมและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
(2) พัฒนาระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
(3) บริการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
3) งานสงเสริมอนุรักษและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึก ษาและนันทนาการ มี
หนาที่รับผิดชอบ
(1) สงเสริมและพัฒนาความรวมมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพปาไมในทุกมิติ
เพื่อการใชประโยชนปาไมอยางยั่งยืน
(2) สงเสริมการอนุรักษชนิดพันธุความหลากหลายทางชีวภาพปาไมหายากและใกลสูญพันธุ
(3).ประสานความรวมมือกับองคกรทองถิ่น หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองคกร
ระหวางประเทศเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ
อัตรากําลัง
ขาราชการ
3

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ

-

8

ลูกจางชั่วคราว/
จางเหมาบริการ
7

รวม
18
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บุคลากรประจํากลุม งานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม
3. งบประมาณที่ไดรับ
กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม ไดรับงบประมาณประจําป 2559
จํานวน 3,445,400 บาท
4. สรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรม : อนุรักษและพัฒนาดานความหลากหลายทางชีวภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาวจังหวัดพะเยา
กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาดานความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ภายใตกิจกรรมหลักจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวชี้วัด ฐานขอมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพปาไม จํานวน 1 แหง คือ พื้นที่ปาสงวนปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาวอําเภอเชียงคําจังหวัด
พะเยาโดยสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพรวมกับชุมชนบานใหมเจริญไพร บานน้ํามิน และหนวยปองกัน
รักษาปา พย.9 (เชียงคํา)

เจาหนาที่กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพ
ดานปาไมและอาสาสมัครชุมชนบานใหมเจริญไพร

เจาหนาที่กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพ
ดานปาไม และอาสาสมัครชุมชนบานน้ํามิน
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สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
ป พ.ศ. 2556-2557 กรมปาไมไดจัดทําขอมูลสภาพพื้นที่ปาไมจากการแปลภาพถายดาวเทียม
พบวา ปาสงวนแหงชาติปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว มีพื้นที่ 296,846.63.ไร ประกอบไปดวย พื้นที่
อุทยานแหงชาติภูซาง 130,658.51.ไร พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่จัดสรรให สปก. 42,861.09 ไร และมีการขอ
อนุญาตใชพื้นที่เพื่อจัดตั้งเปนวนอุทยานแหงชาติน้ําตกน้ํามิน 817.38 ไร และพื้นที่อุทยานเตรียมการถ้ําสะเกิน
46,480.35 ไร ดังนั้นปาสงวนแหงชาติปาน้ําเปอยน้ําหยวน และน้ําลาวในความรับผิดชอบของกรมปาไม มี
พื้นที่ 76,029.30 ไร เปนพื้ นที่ ที่ยัง คงสภาพเปนปา 29,496.22 ไร เปนพื้นที่ที่ กระจัดกระจายไมติดกั น
ประกอบไปดวย พื้นที่ปาหวยสวด 10,430.50 ไร ปาผาแดง 13,246.15 ไร และปายอยอื่นๆ 5,819.57 ไร
สภาพพื้นที่ปา
1. ปาหวยสวด ประกอบดวยสังคมพืช 3 ประเภท คือ ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ
และปาดิบแลง
ปาเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest)
พบที่ความสูงประมาณ 500-800 เมตร จากระดับน้ําทะเล สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนพื้นราบ
ทางลาดชันตามเชิงเขา ไหลเขา และสันเขา ดินเปนดินรวนปนทราย มีหินบนชั้นผิวดินมากทําใหพบไมพื้นลาง
ไดนอย ตนไมขึ้นกระจายกันอยูอยางหางๆ เรือนยอดของปามีลักษณะโปรง
พรรณไมที่พบ ไมตน เชน เต็ง รัง เหียง พลวง และ โลด ไมพื้นลาง เชน คราม หญายายเภา
และกับแก กลวยไม เชน เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน และเอื้องกุหลาบแดง
คาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index : IVI) แปลงตัวอยางขนาด
40×40 เมตร จํานวน 2 แปลง ไดแก แปลงบริเวณปาชุมชนบานใหมเจริญไพรและแปลงบริเวณทางเขาวัดพระ
ธาตุ ขุ น ห ว ยสวดสั ง วนารามพบมี ไ ม ใ หญ (Tree) 31 ชนิ ด จํ า นวน 340ต น พรรณไม เ ด น คื อ พลวง
(Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. exMiq.) เต็ง
(Shoreaobtusa Wall. ex Blume) กอแดง (Quercus kingiana Craib) และมะกอกเกลื้อน (Canarium
subulatum Guillaumin) ที่มีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเปน 72.93, 65.59, 60.46, 24.90 และ
14.29 ตามลําดับ
ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)
พบที่ความสูงประมาณ 550-600 เมตร จากระดับน้ําทะเล สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนพื้นราบ
ทางลาดชันตามเชิงเขา ไหลเขา และสันเขา ตนไมสวนใหญเปนพรรณไมผลัดใบ ขึ้นกระจายอยูทั่วไป และมีไผ
ขึ้นปะปน เรือนยอดไมปกคลุมโดยทั่วไปแตโปรงในฤดูแลงเพราะมีการผลัดใบ ไมพื้นลางพบพรรณไมขนาดเล็ก
ในวงศขิง-ขา และกลวยไมดินกระจายตามพื้นปา
พรรณไมที่พบ ไมตน เชน ประดู ชิงชัน ตะแบกแดง และ ตะแบกเปลือกบาง ไมไผขึ้น ไดแก
ไผขาวหลาม ไผบงใหญ และไผไร ไมพื้นลาง เชน เปราะใหญ วานหาวนอน และ กระทือลิง กลว ยไม เชน
เอื้องแพนใบโคง วางอึ่ง และ อึ่งเปาะ
คาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index : IVI) แปลงตัวอยางขนาด
40×40 เมตร จํานวน 1 แปลง พบมีไมใหญ (Tree) 30 ชนิด จํานวน 49 ตน พรรณไมเดน คือ ตะแบกเปลือก
บาง (Lagerstroemia duperreana Pierre ex Gagnep. var. duperreana) ยางแดง (Dipterocarpus
turbinatus C. F. Gaertn) ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata Kurz) ที่มีคาดัชนีความสําคัญทาง
นิเวศวิทยาเปน 39.66, 38.23, 27.19, 19.99 และ 18.57 ตามลําดับ

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559

-142-

ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest)
พบที่ความสูงประมาณ 500-550 เมตร จากระดับน้ําทะเล สภาพพื้นที่เปนพื้นราบ ริมลําธาร
มีพื้นที่เชื่อมตอมาจากปาเบญจพรรณ แตสัดสวนของพรรณไมไมผลัดใบมากกวา ไมตนและไมพื้นลางขึ้นอยาง
หนาแนน เรือนยอดไมปกคลุมตอเนื่องกันไปตลอดเรือนยอด
พรรณไมที่พบ ไมตน เชน ยางแดง พะวา มะดะหลวง และ เลือดควายใบใหญ ไมพื้นลาง เชน
ขวาด ดอกได และกะตังใบแดง กลวยไม เชน งูเขียวปากมวง และ เอื้องมาลายเสือ
คาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index : IVI) แปลงตัวอยางขนาด
40×40 เมตร จํานวน 1 แปลง พบมีไมใหญ (Tree) 27 ชนิด จํานวน 62 ตน พรรณไมเดน คือ มะดะหลวง
(Garcinia xanthochymus Hook. f. ex T. Anderson) ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus C. F.
Gaertn) พยพC012 มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) และตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia
duperreana Pierre ex Gagnep. var. duperreana) ที่มีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเปน 85.52,
55.55, 20.52, 15.84 และ 15.62 ตามลําดับ

สภาพพื้นทีป่ าหวยสวด

2. ปาผาแดง ประกอบดวยสังคมพืช 2 ประเภท คือ ปาเบญจพรรณ และปาดิบเขา
ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)
พบที่ความสูงประมาณ 850-950 เมตร จากระดับน้ําทะเล สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนทางลาด
ชันตามไหลเขา พรรณไมที่พบมีความหลากหลายคอนขางต่ํา พื้นปารก มีหญาและไมพื้นลางขนาดเล็กปกคลุม
จํานวนมาก
พรรณไมที่พบ ไดแก สมอพิเภก ผาเสี้ยน เสี้ยวดอกขาว และเพกา ไมพื้นลาง เชน เทา ปอลม
ปม ผักกาดโคก และวานมหากาฬ กลวยไมที่พบ เชน เอื้องนางฟอน และเอื้องสามปอยดง
คาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index : IVI) แปลงตัวอยางขนาด
40×40 เมตร จํานวน 1 แปลง พบมีไมใหญ (Tree) 16 ชนิด จํานวน 160 ตน พรรณไมเดน คือ เสี้ยวดอกขาว
(Bauhinia variegata L.) เพกา (Oroxylumindicum (L.) Benth.exKurz) ผาเสี้ยน (Vitex canescensKurz) สมอ
พิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.) และแคทราย (Stereospermum neuranthum Kurz) ที่มีคา
ดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเปน 135.37, 56.56, 16.94, 12.80 และ 15.51 ตามลําดับ
ปาดิบเขา (Hill Evergreen Forest)
พบที่ความสูงประมาณ 900-1,100 เมตร จากระดับน้ําทะเล สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนทาง
ลาดชันตามไหลเขา และสันเขา ในชวงระดับความสูงไมเกิน 1,000 จากระดับน้ําทะเล มักพบไมตนและไมพื้น
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ลางขึ้นอยางหนาแนน เรือ นยอดปาแนนทึบ สวนปาดิบ เขาที่มีความสูง มากกวา 1,000 เมตร จะมีความ
หนาแนนของไมตนและไมพื้นลางลดนอยลง ตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น
พรรณไมที่พบ ไมตน เชน กอแปน มังตาน จําปหลวง และมะยาง ไมพื้นลาง เชน บุกคางคก
กากุก เนระพูสีไทย สะคาน และ ไขปูใหญ กลวยไม เชน เอื้องตาลหิน และเอื้องสามปอยดง
คาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index : IVI) แปลงตัวอยางขนาด
40×40 เมตร จํานวน 3 แปลง ไดแก แปลงบริเวณปาผาแดงเสนลาง แปลงปาผาแดงเสนบน และแปลงบริเวณ
ปาชุมชนบานน้ํามิน พบมีไมใหญ (Tree) 102 ชนิด จํานวน 273 ตน พรรณไมเดน คือ พยพC069 มะแฟน
(Protium serratum Engl.) มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) เสี้ยวดอกขาว (Bauhinia variegata
L.) และเหมือดคน (Helicia robusta (Roxb.) R. Br. ex Blume) ที่มีคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเปน
36.05, 13.16, 12.80 และ 12.42 ตามลําดับ

สภาพพื้นทีป่ าผาแดง

มูลคา คุณคา และความสําคัญของผืนปา
จากขอมูลสภาพพื้นที่ปา สามารถนํามาคํานวณพรรณไม ปริมาณการกักเก็บน้ํา ปริมาณและมูลคาการกัก
เก็บคารบอนไดออกไซดของเนื้อไม (คํานวณจากพื้นที่ปาหวยสวดและปาผาแดง 23,676.65 ไร)
พรรณไมจํานวน 6.55 ลานตน 318 ชนิด
แบงตามลักษณะการใชประโยชน คือ
 พืชสมุนไพร 74 ชนิด จํานวน 0.67 ลานตน
 พืชอาหาร 57 ชนิด จํานวน 1.63 ลานตน
 พืชที่ใชสรางที่อยูอาศัย 26 ชนิด จํานวน 1.31 ลานตน
 พืชที่ใชทําเครื่องใชสอย 60 ชนิด จํานวน 1.08 ลานตน
 พืชไมดอกไมประดับ 68 ชนิดจํานวน 0.70 ลานตน
 พืชที่ไมมีขอมูลการใชประโยชน 33 ชนิดจํานวน 1.16 ลานตน
ปริมาณการกักเก็บน้ํา

17.08 ลานลูกบาศกเมตร

ปริมาณการกักเก็บคารบอนไดออกไซดของเนือ้ ไม

1,752,825.85 ตัน

มูลคาของการกักเก็บคารบอนไดออกไซดของเนื้อไม

1,390.87 ลานบาท

ที่มา
- ขอมูลพรรณไมที่มีอยูคํานวณจากขอมูลการวางแปลงสํารวจพรรณพืชในชนิดปาตางๆ
- ขอมูลการกักเก็บน้ําของพื้นที่ปาแตละชนิดปาที่มา : http://www.dnp.go.th/watershed/waterholding/ waterholding.htm#table สวนวิจัยตนน้าํ
สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํากรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพรรณพืช
- CO2 ในการคํานวณมูลคาของการกักเก็บคารบอนไดออกไซดของเนื้อไม ใชราคา 793.5 บาท/ตัน ที่มา : งานวิจัยเรื่องแบบจําลองเพื่อประเมิน
มูลคาปาตนน้ํา ของ ดร.พงษศักดิ์ วิทวัชชุติกุล และพิณทิพย ธิติโรจนวัฒน ป 2552
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ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
สํารวจและเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ดาน ไดแก พืช สัตว แมลง เห็ดรา ไลเคน และ
รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของรวมกับชุมชนบานใหมเจริญไพร บานน้ํามิน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
พบพรรณพืช 318 ชนิด สัตว 219 ชนิด แมลง 183 ชนิด เห็ดรา 51 ชนิด ไลเคน 42 ชนิด และภูมิปญญา
ทองถิ่น มีขอมูลทั้งสิ้น 7 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดานพืชพบพรรณพืช 91 วงศ 247 สกุล 318 ชนิด แบงตามลักษณะการใชประโยชน คือ พืชสมุนไพร
74 ชนิด พืชอาหาร 57 ชนิด พืชที่ใชสรางที่อยูอาศัย 26 ชนิด พืชที่ใชทําเครื่องใชสอย 60 ชนิด พืชไมดอกไม
ประดับ 68 ชนิด และพืชที่ไมมีขอมูลการใชประโยชน 33 ชนิด
พืชที่มีสถานภาพตาม Thailand Red Data : Plants (ONEP, 2006) จํานวน 8 ชนิด แบงเปน พืชหายาก 6
ชนิด ไดแก วานหัวสืบ ปอเกี๋ยน โมง กอแดง เอื้องสามปอยดง และมะไฟแรดเปนทั้งพืชหายากและพืชถิ่นเดียว 2 ชนิด
ไดแก จําปหลวงและกําเบอตน พืชหายากและพืชใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 1 ชนิด ไดแก กฤษณา
พืชที่มีสถานภาพตาม IUCN Red List จํานวน 36 ชนิด แบงเปน พืชที่มสี ถานภาพใกลสูญ-พันธุ
อยางยิ่ง 1 ชนิด ไดแก กฤษณา พืชที่มีสถานภาพใกลสญ
ู พันธุ 1 ชนิด ไดแก มะคาโมง พืชที่มีแนวโนมใกลสูญ
พันธุ 2 ชนิด ไดแก ตะเคียนทองและจําปหลวง พืชที่ใกลถูกคุกคาม 2 ชนิด ไดแก กระพี้เขาควายและลําไย พืช
ที่มีความกังวลนอยทีส่ ุด 29 ชนิด ไดแก เรว เกล็ดปลาชอน ผักปลาบชาง ผักหนาม เมื่อย สะเดาหิน สะบาลาย
วานหัวสืบ หนอนตายหยาก บุกคางคก โมกใหญ เสี้ยวดอกขาว เอื้องงวงชาง เอื้องเสือแผว สนสามใบ ทุงฟา
พังแหรใหญ เสม็ดทุง เหียง พลวง เต็ง รัง ติ้วขน กระบก ฮอยจั่น คาหด ตาเสือ ยมหิน ยมหอม และเลือด
ควายใบใหญ
พืชที่มีสถานภาพเปนชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย รายการที่ 1
ชนิดพันธุที่รุกรานแลว จํานวน 2 ชนิด ไดแก ดาวกระจายไตหวัน และผักกาดชาง
พืชที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ
(CITES) บัญชีที่ 2 จํานวน 39 ชนิด ไดแก กฤษณา เอื้องกุหลาบแดง เอื้องกุหลาบพวง เอื้องพวงมาลัย สิงโต
ปากนก เอื้องกีบมาใหญ เขาแพะ กางปลา เอื้องสมแปะ เอื้องหมาก กะเรกะรอน เอื้องยอดสรอย เอื้องงวงชาง
กลวยไมกางปลา เอื้องคํา เอื้องนางฟอน เอื้องเงิน เอื้องผึ้ง เอื้องคําตาควาย เอื้องแปรงสีฟน กลวยมดดอกขาว
เอื้องกระเพาะปลา เอื้องตาลหิน พรรณี วานอึ่ง อึ่งเปาะ วานจูงนาเอื้องดินกลีบปากมวน งูเขียวปากมวง เอื้อง
แพนใบโคง Peristylus parishii Rchb. f. เอื้องมาลายเสือ เอื้องเสือแผว เอื้องเขาแกะ เอื้องไอยเรศ ขาวดง
เอื้องอินทจักร เอื้องสามปอยดง และเข็มขาว

สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานพืช
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วานหัวสืบ
เอื้องสามปอยดง
ดานสัตว พบสัตว114 วงศ 188 สกุล 219 ชนิด แบงเปน กลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 20 ชนิด กลุมนก
112 ชนิด กลุมสัตวเลื้อยคลาน 26 ชนิด กลุมสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 18 ชนิด กลุมปลา 13 ชนิด และกลุมสัตว
ไมมีกระดูกสันหลัง 30 ชนิด
พบสัตวตามสถานภาพสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญ ญัติสงวนและคุมครองสัต วปา พ.ศ. 2535
จํานวน 135 ชนิด ตามสถานภาพสถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) จํานวน
44.ชนิด และตามสถานภาพสถานภาพการถูกคุกคามของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) จํานวน
174 ชนิด

สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานสัตว

อีเห็นขางลาย

นกโพระดกคอสีฟา

ดานแมลงพบแมลง 55 วงศ 168 สกุล 185 ชนิด แบงตามลักษณะการใชประโยชน มีกลุม แมลงชวยผสม
เกสร 108 ชนิด กลุมแมลงตัวห้ํา-ตัวเบียน 27 ชนิด กลุมแมลงทีเ่ ปนอาหาร 4 ชนิด กลุม แมลงดัชนีชี้วัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 6 ชนิด กลุม ผลิตภัณฑที่ไดจากแมลง 2 ชนิด กลุม แมลงศัตรูพืชปาไม 38 ชนิด
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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พบแมลงตามสถานภาพการถูกคุกคามของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN)มีชนิดที่ใกลถูก
คุกคาม (NT) 1 ชนิด ไดแก แมลงปอบาน ( Indothemis carnatica ) กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (LC) 6 ชนิด
ไดแก ผีเสื้อแพนซีมยุรา แมลงปอน้ําตก แมลงปอบาน (Hydrobasileus croceus ) แมลงปอบานใหมกลม
และแมลงปอบาน (Trithemis aurora )
ตามสถานภาพชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย มีชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกรานแลว (รายการ 1) 1 ชนิด คือมวนเขียวขาว
สถานภาพสัตวปาคุม ครองตามพระราชบัญ ญัติส งวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มี สัตวปา
คุมครอง จํานวน 1 ชนิด ไดแก ดวงกวางดาวหนามขาตรง
แบงสถานภาพตามประกาศกระทรวงเรื่องกําหนดชนิดสัตวปาและซากของสัตวปาที่หามนําเขาหรือ
สงออก 9 ชนิด ไดแก ผีเสื้ออาชดุคธรรมดา ผีเสื้อเหลืองหนามใหญโคนปกดํา ผีเสื้อปกคางคาวธรรมดา ผีเสื้อ
หางตุมจุดชมพู ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา ดวงคีมสองแถบ ดวงคีมตาลฟนเหลี่ยม ดวงคีมมาโครแดง ดวงกวางซาง
เหนือ

สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานแมลง

ผีเสื้อปกคางคาวธรรมดา
ดวงคีมมาโครแดง
ดานเห็ดราพบเห็ด 23 วงศ 33 สกุล 51 ชนิดแบงเปนกลุมเห็ดกินได 31 ชนิดเชน เห็ดระโงกเหลือง
เห็ดระโงกขาว เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดลม เห็ดแดงน้ําหมาก เห็ดตะไคลเขียว กลุมเห็ดที่ไมมีขอมูลวากินไมได
20ชนิด เชน เห็ดกอนกะละแมดํา เห็ดรังมิ้ม เห็ดกรวยทองตะกู เห็ดถวยขนยาว เห็ดก อนฝุนเหลืองทอง และ
เห็ดกานธูป

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานเห็ดรา

เห็ดระโงกขาว

เห็ดระโงกเหลือง

ดานไลเคนพบไลเคน15 วงศ 30 สกุล 42 ชนิด แบงเปนแบงเปนกลุมฝุนผง (crustose) 26 ชนิด และ
กลุมแผนใบ (foliose) 16 ชนิด

สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานไลเคน

ไลเคนกลุม ฝุนผง (crustose)

ไลเคนกลุม แผนใบ (foliose)

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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ดานภูมิปญญาทองถิ่น.มี.7.เรื่อง.4.สาขา.คือ.การเก็บหารังผึ้ง.(สาขาการดํารงชีพและโภชนาการพื้นบาน)
สมุนไพรพื้นบาน (สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบาน)การทําไมกวาดดอกหญา การทําอุปกรณจักสานไมกวาด การทํา
ดามอุปกรณจากไม การจักสาน (สาขาเทคโนโลยีพื้นบาน) การไหวผีฟา(สาขาประเพณี พิธีกรรม)

เก็บขอมูลดานภูมปิ ญญาทองถิ่นจากปราชญชาวบาน

สมุนไพรพื้นบาน
การไหวผฟี า
ประเมินมูลคาของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมวงก -แมเปน จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 9หมูบาน 259 ครัวเรือน มีก ารใชป ระโยชนจ ากความหลากหลายทางชีวภาพจากปา
จํานวน 48 ชนิด แบงเปน พืชและสมุนไพรจํานวน 26 ชนิด เห็ด 11 ชนิด แมลง 3 ชนิด สัตว 8 ชนิด คิดเปน
เงินจํานวน 1,050,293 บาท/ป แบงเปน เห็ดโคน 688,044.46 บาท/ป อึ่ง 279,205 บาท/ป และหนอไม
83,044 บาท

ชุมชนรอบปาเขาอีนวย-เขาแหลม

ชุมชนรอบปาเขาแมกระทู

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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ภาพบรรยากาศการการประเมินมูลคาของความหลากหลายทางชีวภาพ
เผยแพรขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
1.เว็บไซตกลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพ (http://fbd.forest.go.th)มีบทความ 28
เรื่อง และมีผูเขาชม 18,147 คน
2.เว็บไซตกลไกการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรม
ปาไม (http://chm.forest.go.th) มีบทความ 27 เรื่อง และมีผูเขาชม จํานวน 8,319 คน
3.เว็ บ ไซต ร ะบบจั ด การฐานความรู ด า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ กรมป า ไม
(http://biodiversity.forest.go.th) ฐานขอมูลชนิดพันธุพืชจํานวน 2,017 ชนิด สัตวจํานวน 687 ชนิด แมลง
จํานวน 865 ชนิด เห็ดราจํานวน 213 ชนิด ไลเคนจํานวน 322 ชนิด และภูมิปญญาทองถิ่นจํานวน 109 เรื่อง มี
บทความ 464 เรื่อง และมีผูเขาชม จํานวน 103,011คน

เว็บไซตระบบจัดการฐานความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ กรมปาไม (http://biodiversity.forest.go.th)

เว็บไซตกลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพ
(http://fbd.forest.go.th)

เว็บไซตกลไกการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมปาไม
(http://chm.forest.go.th)
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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4. เฟสบุค: Forest Biodiversity Divisionมีบทความ 336 เรื่อง และมีผูเขาชม 5,487 คน

ตัวอยาง post ใน Page :Forest Biodiversity Division
5. เอกสารเผยแพร
- หนังสือเรื่อง ปาแมวงก-แมเปน ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนปาอยางยั่งยืน
- คูมือการเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพดานแมลง
- คูมือการเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพดานพืช

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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6. วีดิทัศน เรื่อง ชุมชน คน ผึ้ง ปา

7. โปสเตอรเผยแพรขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 8 โปสเตอร
1) Biodiversity in the National Forest
2) คุณคา มูล คา และความสําคัญ ของผืน ปาสงวนแหง ชาติปาแมวงก -แมเ ปน
จ.
นครสวรรค
3) มุมมอง...ของการไดทํางาน และสัมผัสกับความหลากหลายฯ ทําใหรูวา “ปา” มีคุณคา
เพียงใด
4) ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ http://biodiversity.forest.go.th
5) นกแกก นิมิตรหมายที่ดีของผืนปา
6) พืชหายากที่พบใน ปาปาแมวงก-แมเปน
7) หอยเดื่อกับวิถีชาวบาน
8) หิ่งหอย มหัศจรรย ผูกพันสายน้ําไหล

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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8. นิทรรศการ
1) นิทรรศการ “Biodiversity in the National Forest” ในการประชุมนานาชาติวาดวย
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริก ารของระบบนิเ วศที่มุง สู
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระหวางวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดลอม
นานาชาติสิรินธร คายพระรามหก ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

บรรยากาศภายในงาน
2) นิทรรศการหัวขอ “Biodiversity in the National Forest” ในการประชุมระดับภูมิภาค
อาเซียนดานความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN Conference on Biodiversity) วันที่ 1517 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอรเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

บรรยากาศภายในงาน
3) นิท รรศการหัวขอ คุณคา มูล คา และความสําคัญ ของผืนปาสงวนแหง ชาติปาแมวงก -แมเ ปน
จ.นครสวรรค ในงานประชุมวิชาการนานาชาติและมหกรรมนิทรรศการดานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอยางยั่งยืน ระหวางวั นที่ 19-26 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร B ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะกรุงเทพฯ

บรรยากาศภายในงาน
5. ปญหาและอุปสรรค
5.1 ปญหา อุปสรรค
จํานวนบุคลากรไมเปนไปตามโครงสรางหนวยงาน
5.2 เงื่อนไขความสําเร็จ
การมีสวนรวมจากทุกภาพสวน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูอาศัยอยูรอบปา
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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กลุมงานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
งานทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
การขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2559
1. การขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
 แกไขคําขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1001000642 เรื่อง การบมไมไผดวยความรอนสูง
 แกไขคําขอรับอนุสทิ ธิบัตร เลขที่ 1303000410 เรื่อง แมแบบสําหรับหลอเตาปูน
 ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1601003453 เรื่อง ขบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากวัสดุ
ทางการเกษตรที่ไมใชเนือ้ ไม (non-wood) ดวยกรรมวิธีไฮโดร-เบส
วันที่ยื่นคําขอ 10 มิถุนายน 2559
 ยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001594 เรื่อง สเปรยกาํ จัดทาก
วันที่ยื่นคําขอ 30 สิงหาคม 2559
 ไดรับหนังสือสําคัญจดอนุสทิ ธิบัตร เลขที่ 10479 แมแบบสําหรับเตาอเนกประสงค
 ไดรับหนังสือสําคัญจดอนุสทิ ธิบัตร เลขที่ 11130 แมแบบสําหรับหลอเตาปูน
 ไดรับหนังสือสําคัญจดอนุสทิ ธิบัตร เลขที่ 48426 เตาเผา
2. การจดทะเบียนพันธุพืชใหม
- เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของกระถินสายพันธุใหม และพันธุเปรียบเทียบ ณ แปลงปลูก
ทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา เปนประจําทุก 2 เดือน
- รวมกับเจาหนาที่ของกรมวิชาการเกษตร เก็บบันทึกขอมูลลักษณะประจําพันธุพืชใหเนือ้ ไม
สกุลอะคาเซียที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และสถานีวนวัฒนวิจัย
ทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- นํากรรมการจากกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบแปลงปลูกทดสอบกระถินณรงคสายพันธุใหมที่
อายุ 2 ป
- ประสานงาน/ติดตามขอมูลกับเจาหนาที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช เรื่อง การขยายพันธุสกั
สายพันธุใหมและพันธุเปรียบเทียบโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
ผลการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่ไดจากงานวิจัย
ดําเนินการรวบรวมเปนฐานขอ มูล ในการติดตามผลการตรวจสอบทรัพยสินทางปญ ญาแตล ะ
ประเภทจากกรมทรัพยสินทางปญญา และประสานงานกับนักวิจัยที่ประดิษฐ หรือเขียนผลงานวิจัย ตอมามี
นักวิจัยที่มีผลงานประดิษฐ และงานดานวรรณกรรม เชน เอกสารเผยแพรตางๆ ไดมาแจงขอรับความคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา โดยผลงานวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม ไดรับการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ในป พ.ศ. 2559 จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1) แมแบบสําหรับหลอเตาอเนกประสงคปูน เลขที่คําขอ 1403000707 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2557 ไดรับหนังสือสําคัญการจดทะเบียน อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10479 แลวเมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558 ซึ่งแมแบบ
สําหรับหลอเตาอเนกประสงคปูน มีลักษณะเปนแมพิมพสองชั้น คือ แมแบบพิมพนอก แบงออกเปนสองชิ้น คือ
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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แมแบบดานซาย และแมแบบดานขวา เมื่อนําทั้งสองชิ้นประกอบยึดติดกันดวยน็อตสกรู สามารถถอดออกจาก
กันได ดานหนาของเตาสวนบนมีชองใสเชื้อเพลิงที่ขอบลางมีชานรูปสี่เหลี่ยมยืนออกมาดานหนา และสวนลางมี
ชองอากาศเขา โดยมีไมกั้นชองอากาศเปนชิ้นสวนไม 4 ชิ้น เมื่อประกบกันจะมีขนาดเทาชองอากาศเขาและมี
ดานหนึ่งโคงรับกับแมแบบพิมพในพอดี เพื่อใชกั้นไมใหชองอากาศเขาถูกปดขณะเทปูนหลอ และแมแบบพิมพ
ในมีคานจับสําหรับดึงแบบพิมพ ดานบนของแมพิมพในลักษณะลาดเอียงทํามุมขนาด 120 องศา และมีการพับ
เปนมุมเขาสูดานในเตา จํานวน 3 จุด โดยมีระยะหางเทากัน เพื่อหลอเปนสวนเสาเตา เพื่อควบคุมชองอากาศ
รอนออกใหมีขนาดเทากันและเมื่อวางภาชนะขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 16-32 ซม. เตาอเนกประสงคนี้ยังไม
เคยมีผูใดประดิษฐขึ้นมากอน
2) แมแบบสําหรับหลอเตาปูน เลขที่คําขอ 1303000410 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ไดรับ
หนังสือสําคัญการจดทะเบียน อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11130 แลวเมื่อ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2559
แมแบบสําหรับหลอเตาปูน มีลักษณะเปนแมพิมพสองชั้น คือ แมแบบพิมพนอก ประกอบดวย
แผนแมแบบหลอสวนหนาเตา ที่มีชองอากาศเขาอยูสวนลางของแบบพิมพ โดยมีไมกั้นชองอากาศเปนชิ้นสวน
ไม 4 ชิ้น เมื่อประกบกันจะมีขนาดเทาชองอากาศเขาและมีดานหนึ่งโคงรับกับแมแบบพิมพในพอดี เพื่อใชกั้น
ไมใหชองอากาศเขาถูกปดขณะเทปูนหลอ และแผนแมแบบหลอสวนหลังเตา ประกอบยึดติดกันดวยน็อต
สกรู สามารถถอดออกจากกันได และแมแบบพิมพในมีคานจับสําหรับดึงแบบพิมพ ดานบนของแมพิมพในมี
ลักษณะลาดเอียงทํามุมขนาด 120 องศา และมีการพับเปนมุมเขาสูดานในเตา จํา นวน 3 จุด โดยมีระยะหาง
เทากัน เพื่อหลอเปนสวนเสาเตา เพื่อควบคุมชองอากาศรอนออกใหมีขนาดเทากันและเมื่อวางภาชนะตางขนาด
กัน ลักษณะของเสาเตาจะมีตําแหนงความสูงและแนวลาดเอียงเสมอกับกนหมอภาชนะขนาดเสนผาศูนยกลาง
ตั้งแต 16 – 32 ซม.
3) เตาเผา เลขที่คําขอ 1102002433 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ไดรับหนังสือสําคัญการจด
ทะเบียน อนุสิทธิบัตรเลขที่ 48426 แลวเมื่อ 3 มีนาคม 2559

การจดทะเบียนพันธุพืชใหม
1) การจดทะเบียนยูคาลิปตัสสายพันธุใหมของกรมปาไม
ป พ.ศ. 2552 กรมปาไม ไดยื่นขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชยูคาลิปตัสสายพันธุใหม จํานวน 6 สาย
พันธุ ตอกรมวิชาการเกษตร ไดแก สายพันธุ ปม 2-1 ปม 2-2 ปม 2-3 ปม 2-4 และ ปม 2-6 ที่เปนยูคาลิปตัส ยูโรฟล
ลาที่ผสมพันธุโดยธรรมชาติ และสายพันธุ ปม 2-5 เปนลูกผสมโดยวิธีควบคุมการผสมพันธุที่มีแมพันธุเปนยูคาลิปตัส
คามาลดูเลนซิส และพอพันธุเปนยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา โดยทีมงานนักวิจัยปรับปรุงพันธุพืชของสํานักวิจัยและ
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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พัฒนาการปาไม และทําการปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบสายพันธุเพื่อพิสูจนความเปนสายพันธุใหม เมื่อป พ.ศ. 2553
ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 กรมปาไมไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมจาก
กรมวิชาการเกษตร โดยกรมปาไมเปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมนี้เปนเวลา 27 ป (11 พฤศจิกายน 2557 – 10
พฤศจิกายน 2584)
การจดทะเบียนพันธุพืชใหมนับเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะคุมครองสายพันธุใหมของไมยูคาลิปตัสที่
ไดรับการปรับปรุงพันธุจากนักวิจัย รักษาสิทธิประโยชน และสรางชื่อเสียงใหแกกรมปาไม ตลอดจนเพื่อประโยชนแก
ประชาชนผูสนใจที่ตองการกลายูคาลิปตัสสายพันธุดี
ยูคาลิปตัสสายพันธุใหม 6 สายพันธุ มีลักษณะเดนคือ มีรูปทรงลําตนเปลาตรง มีความตานทาน
แมลงฝอยปม (Leptocybe invasa) และมีการเจริญเติบโตดีกวาพันธุพอแมและพันธุทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และการจัดการพื้นที่สวนปา
ปม 2-1

ปม 2-2

ปม 2-3

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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ปม 2-4

ปม 2-5

ปม 2-6

จัดพิมพหนังสือเผยแพรเรื่อง ยูคาลิปตัสสายพันธุใหมของกรมปาไม เพื่อเพื่อเผยแพรขอมูลของยูคาลิปตัสสายพันธุ
ใหมทั้ง 6 สายพันธุ ใหแกผูสนใจทั้งจากภาครัฐ หนวยงานเอกชน และประชาชน ตลอดจนผูที่สนใจในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรปลูกปา ทั้งนี้กรมปาไมหวังเปนอยางยิ่งวายูคาลิปตัสสายพันธุใหมเหลานี้ จะเปนทางเลือกที่ชวยสงเสริมใหการ
ปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจประสบความสําเร็จตอไป
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2) จดทะเบียนไมกระถินณรงคสายพันธุใหมของกรมปาไม
2.1) กรมปาไม ไดดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนกระถินณรงคสายพันธุใหม จํานวน 5 สายพันธุ ไดแก
ปม 3-1 ปม 3-2 ปม 3-3 ปม 3-4 และ ปม 3-5 ตอกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555
2.2) การตรวจลักษณะสําคัญของกระถินณรงคสายพันธุใหมกับเจาหนาที่กรมวิชาการเกษตร
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในระยะกลา ณ แปลงปลูกทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ สถานีวนวัฒนวิจั ย
สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
2.3) ปลูกทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุกระถินณรงคสายพันธุใหมของกรมปาไมที่สถานีวนวัฒน
วิจัยสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ของกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ
2.4) เก็ บ ข อ มู ล การเจริ ญ เติ บ โตของกระถิ น ณรงค ส ายพั น ธุ ใ หม ณ แปลงปลู ก ทดสอบ
เปรียบเทียบสายพันธุ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา เปนประจําทุก 2 เดือน
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3) จดทะเบียนไมสักสายพันธุใหมของกรมปาไม
กรมปาไมไดยื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตอกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ไดแก สาย
พันธุ 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 อยูระหวางเตรียมกลา
เพื่อทําการปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบสายพันธุ

การใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาของกรมปาไม
การขออนุ ญ าตการอนุ ญ าตใช สิ ท ธิ ใ นสิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต รของกรมป า ไม ผู ส นใจหรื อ
ผูประกอบการสามารถทําหนังสือขออนุญาตเรียนอธิบดีกรมปาไม ผานทางสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม เพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมายสิทธิบัตรตอไป
การจดทะเบียนพันธุพืชใหมนับเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะคุมครองสายพันธุใหมของไมยูคาลิปตัสที่
ไดรับการปรับปรุงพันธุจากนักวิจัย รักษาสิทธิประโยชน และสรางชื่อเสียงใหแกกรมปาไม ตลอดจนเพื่อประโยชนแก
ประชาชนผูสนใจที่ตองการกลายูคาลิปตัสสายพันธุดี สิทธิคุมครองพันธุพืชใหม เมื่อผูขอรับหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุพืชใหม (คพ.2) จากกรมวิชาการเกษตรแลว ตามกฎหมายถือไดวาเปนผูทรงสิทธิอันเปนสิทธิแตผูเดียว
(Exclusive Right) ที่จะแสวงหาผลประโยชนบางประการจากสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม ซึ่งสิทธินี้หมายถึง สิทธิที่หาม
มิใหผูอื่นกระทําการดังกลาว หากฝาฝนตองชดใชคาเสียหาย หรือกระทําโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
2 ป หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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งานศูนยขอมูลวิจัยดานปาไม
งบประมาณที่ไดรับประจําป พ.ศ. 2559
150,000 บาท
1. รวบรวมขอมูลลักษณะสําคัญของหนวยงานและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับงานวิจัยดานแมลงในสาขาตางๆ
ในรูปฐานขอมูล ไดแก
1) ฐานขอมูล Information Preparation for Operation
2) ฐานขอมูลแมลงในสวนปา

2. เผยแพรสารสนเทศ ภายในองคกรผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต ไดแก
1) ปรับปรุงขอมูลลักษณะสําคัญหนวยงาน สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม จํานวน 7 หัวขอ
2) ปรับปรุงโครงสรางผูบริหารของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
จํานวน 1 ครั้ง
3) หนังสือเวียน
จํานวน 209 เรื่อง
4) ขาว
จํานวน 33 เรื่อง
5) ขาวประชาสัมพันธทั่วไป
จํานวน 17 เรื่อง
6) ประชาสัมพันธโครงการฝกอบรม
จํานวน 10 เรื่อง
7) รายงานโครงการวิจัยที่สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 20 เรื่อง
7) ปรับปรุงการเชื่อมตอเว็บไซตหนวยงานภายใน
จํานวน 2 กลุมงาน
8) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ระดับสํานัก/กลุม
9) เผยแพรตัวชี้วัดที่ 11 โครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานในสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
10) จัดทําเว็บไซตสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมใหม ตามรูปแบบที่กรมปาไมกําหนด บนระบบเว็บไซต GCloud
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3. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1) เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพดานเครือขายและความปลอดภัยการใชงาน
เครือขายของผูดูแลระบบสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ.2559
2) จัดทําตัวชี้วัดที่ 7 การจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการปฏิบตั ิงาน
3) จัดทําตัวชี้วัดที่ 11 โครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานในสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะตางๆ
1) ขาดบุคลากรที่มีความรูดานระบบคอมพิวเตอร และสารสนเทศ ทําใหตองพึ่งพาบริษัทภายนอกมา
ดําเนินการเรื่องระบบฐานขอมูลให การบริการบางครั้งลาชา และบริษัทไมมี พื้นฐานความรูทางดานปาไม
2) คอมพิ ว เตอร ล า สมั ย ไม ส ามารถ Update โปรแกรมรุ น ใหม ไ ด ทํ า ให ล า ช า ในการทํ า งาน
ในระบบฐานขอมูลขนาดใหญ เชน ระบบ GIS
3) การติดตอกับเครื่องแมขายดวยระบบ LAN ผานตูฮับสวิชชิ่งรุนเกา ที่ใชงานมานานมาก เครื่อง
สํารองไฟใชง านไมได ทําใหระบบอินเตอรเ น็ตใชง านไมไดเปนเวลานานเมื่อไฟดับ กระแสไฟฟาตก หรือไฟ
กระชาก

งานถายทอดเทคโนโลยีดานวิจัยปาไม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานถายทอดเทคโนโลยีดานวิจัยปาไมดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี
ผลงานดานวิจัยปาไม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่กรมปาไม สงเสริมสรางอาชีพและ
รายไดจากทรัพยากรปาไมใหแกประชาชนในรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. การสงเสริมอาชีพของกลุมเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
คัดเลือกผลงานวิจัยไปสงเสริมใหกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนตางๆ ตลอดจนเจาหนาที่ภาครัฐเอกชน
ที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการปลูกปา และการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม เพื่อใชในการประกอบ
อาชีพหลัก/อาชีพเสริม โดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (โมบาย) จํานวน 11 ครั้ง ดังนี้
1.1 ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาจังหวัด
ขอนแกน สงเสริมการทําผลิตภัณฑไมขนาดเล็กจากเศษไมปลายไมที่มีอยูในพื้นที่ ณ เทศบาลตําบลกุดน้ําใส จังหวัด
ขอนแกน เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2559
1.2. ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาจังหวัด
ขอนแกน สงเสริมเทคนิคการใชเครื่องมืองานไมเพือ่ ประดิษฐกรรม ณ องคการบริหารสวนตําบลดงเมืองแอม
ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ 2559
1.3. ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาจังหวัด
ราชบุรี สงเสริมการทําเตาถังเดี่ยวกรมปาไม ใหกับกลุมเกษตรกรทองทีบ่ านหวยยาง ตําบลเขาขลุง อําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี และนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาเอกพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ 2559
1.4. ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาจังหวัด
ขอนแกน สงเสริมเรื่อง การหาตลาด การตั้งราคาขายผลิตภัณฑ ใหกับกลุมทําผลิตภัณฑจากไม ตําบลบานฝาง
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559
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1.5. ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาจังหวัด
ราชบุรี สงเสริมการทําเตาถังเดี่ยวกรมปาไม ใหกบั กํานันและเกษตรกรในพื้นทีบ่ านพุบอนลาง ตําบลบานบึง
อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
1.6. สถานีวนวัฒนวิจัยแมทะ สงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
ใหกับกลุมผลิตภัณฑจากไมไผ ณ บานหมุน หมูท ี่ 6 ตําบลวังใต อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
1.7. สถานีวนวัฒนวิจัยแมทะ สงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาใหกบั
กลุม วิสาหกิจชุมชนกลุมศิลปประดิษฐของทีร่ ะลึกและของใช ณ บานเอียก ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง เมือ่ วันที่ 3 มิถุนายน 2559
1.8. ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็ก
และของปาจังหวัดราชบุรี สงเสริมการเพาะขยายพันธุและปลูกผักหวานปา พรอมแจกจายกลา
ของปาใหกับประชาชน ณ บานเกาะลอย หมูที่ 7 ตําบลคุง กระถิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
1.9. สถานีวนวัฒนวิจัยบานตาขุน สงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา ใหกบั
เกษตรกร ในทองที่จงั หวัดระนองและนครศรีธรรมราช
1.10. ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดนครราชสีมา สงเสริมการปลูกไผหมาจู การปลูกผักหวานปา การ
ปลู ก ขี้ เ หล็ ก การทํ า เฟอร นิ เ จอร ไ ม ไ ผ ให กั บ ประชาชน ในท อ งที่ อํ า เภอแก ง คอย จั ง หวั ด สระบุ รี
และอําเภอปากชอง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
1.11. ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัย สงเสริมการทํายาสมุนไพร ลูกประคบ หมวกใบลาน
เรื อ อี โ ปง เรื อ สํ า เภา เรื อ สํ า เภาหั ว สิ ง ห กบไม แ กะสลั ก กั ง หั น ไม ผงไม ป ระดั บ รถคอกหมู
การเลี้ยงผึ้ง และการทําเตาประสิทธิภาพสูงอเนกประสงคตามแบบกรมปาไม ในทองที่อําเภอเมือง อําเภอ
สวรรคโลก อําเภอคีรีมาศ และ อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
2. การฝกอบรม
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ของกรมปาไม และบุคคลากรภายนอก
ไดแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป จํานวน 19 หลักสูตร
ประกอบดวย
1. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมปาไม
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ของกรมปาไม จํานวน 6 หลักสูตร
จํานวน 222 คน ดังนี้
1.1 การฝกอบรมหลักสูตร การประมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนในสวนปา
รุนที่ 2 ณ ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคเหนือและสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 15-18 ธันวาคม 2558 มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 35 คน
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1.2 การฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเก็บเมล็ดโดยการปนตนไม รุนที่ 2 ณ สถานีวนวัฒนวิจัย
งาว จังหวัดลําปาง วันที่ 22-25 กุมภาพันธ 2559 มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 32 คน

1.3 การฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเจาหนาที่เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ
ในการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา ณ ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาจังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 13-18 มีนาคม 2559 มีผูเขารวม
ฝกอบรมทั้งสิ้น 43 คน

1.4 การฝกอบรมหลักสูตร การตรวจพิสูจนเนื้อไม รุนที่ 66 ณ สถานี
วนวัฒนวิจัยสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20-30 มีนาคม 2559
มีผูเขารวมฝกอบรมทัง้ สิ้น 32 คน
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1.5 การฝกอบรมหลักสูตร การสํารวจหากําลังผลิตของปา รุนที่ 3 ณ สถานีวนวัฒนวิจัย
สะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559
มีผูเขารวมฝกอบรมทัง้ สิ้น 30 คน
1.6 การสัมมนาและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา ประจําปงบประมาณ 2559 ณ ภูไอยรา รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 50 คน
2. โครงการฝกอบรมบุคลากรภายนอก
ฝกอบรมใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
จํานวน 13 หลักสูตร จํานวน 456 คน ดังนี้
2.1 การฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน (การผลิตแผนวัสดุ
ทดแทนไมจากฟางขาว เศษเหลือทิ้งจากการแปรรูปไม) ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน
จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 7-10 ธันวาคม 2558 มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 31 คน
2.2 การฝกอบรมหลักสูตร การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปารุนที่ 47 (การใชประโยชนไมไผ
อยางครบวงจร) ณ ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็ก
และของปาจังหวัดราชบุรี เมือ่ วันที่ 15-18 ธันวาคม 2558 มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 40 คน
2.3 การฝกอบรมหลักสูตร การปลูกและการใชประโยชนไมจากสวนปาเศรษฐกิจ ณ สถานี
วนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2558 มีผเู ขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 33 คน
2.4 การฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน (การผลิตแผนวัสดุ
ทดแทนไมจากเศษเถาวัลยแดงและเศษไมไผ) ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2558 มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 30 คน
2.5 การฝกอบรมหลักสูตร การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปารุนที่ 48 (เทคนิคการใช
เครื่องมืองานไมเพื่อทําประดิษฐกรรม) ณ ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและ
ของปาจังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558 มีผูเขารวมฝกอบรม ทั้งสิ้น 30 คน
2.6 การฝกอบรมหลักสูตร การใชประโยชนและการทําผลิตภัณฑจากน้ํามันหอมระเหย
เทพทาโร รุนที่ 6 ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานวิจัยปาไมภาคใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12-15
มกราคม 2559 มีผูเขารวมฝกอบรมทัง้ สิ้น 30 คน
2.7 การฝกอบรมหลักสูตร การทําเตาประสิทธิภาพสูงอเนกประสงคตามแบบกรมปาไม ณ
ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจงั หวัดสุโขทัย เมือ่ วันที่ 27-28 มกราคม 2559 มีผูเขารวมฝกอบรมทัง้ สิ้น 25 คน
2.8 การฝกอบรมหลักสูตร การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา รุนที่ 49 (การผลิต
ถานคุณภาพสูงและเทคนิคการเก็บน้ําสมควันไม) ณ ศูนยวิจัยพลังงานจากไม
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 30 คน
2.9 การฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน (การผลิตแผนวัสดุทดแทนไม
จากปาลมน้ํามันเปลือกเมล็ดกระถินและชานออย) ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชนจังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2559 มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 25 คน
2.10 การฝกอบรมหลักสูตร การขยายพันธุและการปลูกผักหวานปาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ 4
ณ ศูนยเมล็ดพันธุไมภาคเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559
มีผูเขารวมฝกอบรมทัง้ สิ้น 27 คน
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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2.11 การฝกอบรมหลักสูตร การขยายพันธุพืชและผลิตกลาไมพันธุดีเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ณ ศูนยเมล็ดพันธุไมภาคกลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เมือ่ วันที่ 14-15 มิถุนายน 2559 มีผเู ขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 23 คน
2.12 การฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชน (การสงเสริมการผลิต
และการใชประโยชนวัสดุทดแทนไมสําหรับชุมชน) ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไมเพื่อชุมชนจังหวัด
ลําปาง เมื่อวันที่ 6-9 กันยายน 2559 มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 30 คน
2.13 การฝกอบรมหลักสูตร รุกขกร ณ หองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม
เมื่อวันที่ 9-13 กันยายน 2559 มีผเู ขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 102 คน

การบริการวิชาการดานปาไม
1. การประชุม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม จัดการประชุม/สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1.1 การประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ. 2559
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมรวมนําเสนอผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการใน
การประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ. 2559 ณ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2559

1.2 การสัมมนา เรื่อง สวนปาเชิงพาณิชยสรางเศรษฐกิจเพื่อชุมชน
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม จัดการสัมมนาเรื่อง สวนปาเชิงพาณิชยสรางเศรษฐกิจเพื่อชุมชน
ณ หองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 มีผูเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 92 คน

2. การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ดาน
การปลูกและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม จํานวน 21 ครั้ง ดังนี้
2.1 นิทรรศการ “ประโยชนของตนไม ความสําคัญของปา การใชประโยชนจากไมและ
ผลิตผลปาไม” ในงาน “วันรักตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. 2558” ณ ศูนยจัดการพื้นที่สเี ขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ
ตําบลบางกะเจา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

2.2 นิทรรศการ“วัสดุทดแทนไม” ในงานวันสิ่งแวดลอมไทย และวัน ทสม (เครือขายอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม หมูบาน) แหงชาติประจําป 2558 "อยุธยารวมใจ ใสใจ รักษ
สิ่งแวดลอม" ณ หองประชุมสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

2.3 นิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ณ วัดโพธิ์ทอง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558

2.4 นิทรรศการ “เทพทาโร” ในงานวันอนุรกั ษทรัพยากรปาไมของชาติ ณ สวนสัตวสงขลา
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมือ่ วันที่ 14-16 มกราคม 2559

2.5 นิทรรศการ “การสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากผักตบชวา” ในกิจกรรมคลองสวย
น้ําใส คนไทยมีสุข ณ คลอง 26 ตําบลวังจุฬา อําเภอวังนอย จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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2.6 นิทรรศการ “เทพทาโร ไมหอมมงคลยืนตนสมุนไพรไทย” ในงานองคก รเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทย (อกท.) ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ 2559

2.7. นิทรรศการ “Biodiversity in the Nation Forest” ในการประชุมระดับภูมิภาค
อาเซี ย นด า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ ครั้ ง ที่ 2 ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด และบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ 2559

2.8 นิ ท รรศการ “จั นทน ก ะพ อ ” ในงาน เทศกาลจั น ทน ก ะพ อ บาน ณ อํ า เภอเคี ย นซา
จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

2.9 นิทรรศการ “การเพาะขยายเมล็ดพันธุไมปาอยางถูกวิธี ” ในงานกาชาด ประจําป 2559 ณ
บริเวณสวนอัมพร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม-7 เมษายน 2559

2.10 นิทรรศการ “ไมเทพทาโร ตนสาละ และพลังงานจากไม” ในการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่
10 “ปาปลูก.. นําไทยสูเศรษฐกิจเชิงนิเวศ” ณ ตึกวนศาสตร 72 ป คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2559

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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2.11 นิทรรศการงานสัมมนา “สวนปาเชิงพาณิชย สรางเศรษฐกิจเพื่อชุมชน” ณ อาคารเทียมคมกฤส
กรมปาไม เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559

2.12 นิทรรศการ “พะยูง: หยุดตัด หยุดกระทําผิดกฎหมาย อนุรักษพะยูงไทยใหยั่งยืน” ในงานวัน
สิ่งแวดลอมโลก ประจําป 2559 ณ รอยัลพารากอนฮอลล ศูนยการคาสยามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27-29
มิถุนายน 2559

2.13 นิทรรศการ "Biodiversity in the Nation Forest" ในการประชุมนานาชาติวาดวย
เรื่ อง ก าร เ ปลี่ ย นแป ลง ส ภา พ ภู มิ อ าก า ศฯ เฉ ลิ ม พ ระ เ กี ย ร ติ ส ม เด็ จ พร ะ เท พ รั ต น รา ชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559

2.14 นิทรรศการ “ผลิตภัณฑจากไมสวนปา และผลิตภัณฑจากธรรมชาติเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”
ในงานตลาดสรางสรรค ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 424 กรกฎาคม 2559

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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2.15 นิทรรศการ “สรา งปา สรา งชีวิต รักษสิ่งแวดลอม” ในงานสีสันพรรณไม เทิดไท
บรมราชินีนาถ ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559

2.16 นิทรรศการ “การพัฒนาการใชประโยชนพลังงานจากไม” ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ
2559 (Thailand Research Expo 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559

2.17 นิทรรศการแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ และมหกรรมนิทรรศการดานความ
หลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอยางยั่งยืน ณ ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19-26 สิงหาคม 2559

2.18 นิทรรศการ “ไมเทพทาโรและไมหอมแกนจันทน และแจกกลาไม” ในงานมหกรรม “สมุนไพร
แหงชาติ ครั้งที่ 13 สมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย อนาคตไทย” ณ อิมแพคเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-4 กันยายน 2559

2.19 นิทรรศการ “แมพิมพเตาอเนกประสงคปูน” ในการสัมมนา “การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูสูแนว
ปฏิบัติที่ดี” ณ หองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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2.20 นิทรรศการ “ไมเทพทาโร ไมหอมแกนจันทน สักปลูกในดินที่เหมาะสมของนานเพื่อ
อุตสาหกรรม และทอนไมหลากหลายมากตําหนิมิติใหม” ในงานการประชุมการปาไมประจําป พ.ศ. 2559 ณ
กรมปาไม เมื่อวันที่ 14-17 กันยายน 2559

2.21 นิทรรศการ “เตาอเนกประสงค ประหยัดพลังงาน” ในการจัดโครงการกิจ กรรมวั น
อนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาแม น้ํ า คู คลอง แห ง ชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ
ณ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาสักใต (เขื่อนพระรามหก) อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
21 กันยายน 2559
3. การใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบคําถามดานการปลูก การใชประโยชนและผลิตผลปาไม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมไดใหบริการแกประชาชน โดยการให
คําปรึกษา คําแนะนํา ดานการปลูก การใชประโยชนและผลิตผลปาไม จํานวน 10 เรื่อง ดังนี้
1. เชื้อราในไมไผ
2. มอดทําลายไมในไมพาเลท
3. การใชประโยชนและพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษไมสกั
4. การขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยเครื่องเราทเตอร
5. การใชกาวกับงานไมและกระบวนการผลิตแผนไมอัดดวยกาวฟนอลิก
6. การใชประโยชนไมและเศษวัสดุไมในอุตสาหกรรม
7. การใชกาวในการผลิตและการหามาตรฐานที่เหมาะสมในการทดสอบคุณสมบัติเบื้องตนดาน
ความแข็งแรงของแผนใยไมอัดความหนาแนนสูง (HDF)
8. การวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม
9. การเพาะเลี้ยงครั่ง
10. ขอมูลกรมปาไม และขอมูลราคาไม
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เกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมไดถายทอดองคความรู จํานวน 16 ครั้ง
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4.1 กลุ ม งานพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไม ถ า ยทอดองค ค วามรู ด า นการปลู ก และบํ า รุ ง สวนไผ
วั ส ดุ ท ดแทนไม ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม ไ ผ ป ระสาน เครื่ อ งเรื อ นจากไม ท อ นกลมขนาดเล็ ก และการสาธิ ต
เชิงปฏิบัติการ ใหกับคณะเจาหนาที่จากกรมพัฒนาชุมชนที่เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาวัสดุ
ทดแทนไมเพื่อชุมชน ณ หองประชุมใหญ ชั้น 1 อาคารกริตสามะพุทธิและโรงปฏิบัติการวัสดุทดแทนไม เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2558
4.2 ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคใต สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา และศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ดานวิจัยปาไมภาคใต ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และทํากิจกรรมระดมความคิด "เราจะ
ชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดอยางไร" ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานควนสะตอ ตําบลทาชะมวง อําเภอรัต
ภูมิ จังหวดสงขลา รวมถึงใหเรียนรูก ารเก็บขอมูลตนไมดวยเครื่องมือตางๆ และรวมกันปลูกตนไม เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2558
4.3 ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัย ถายทอดองคความรู เรื่องการเพาะเลี้ยงครั่ง ผลิตภัณฑ
จากครั่ง ผลิตภัณฑจากผักตบชวา เตาเอนกประสงค ดอกไมประดิษฐจากเมล็ดประดู กระดาษจากกานกลวย
และผลิตภัณฑจากไมจามจุรี ใหกับเจาหนาที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง และภูสอยดาว ที่
เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
4.4 ศูนยวนวัฒ นวิจั ยภาคใตและสถานีว นวัฒ นวิ จัยสงขลา ร วมกับ สํ านักจัด การทรั พยากร
ปาไมที่ 13 (สงขลา) ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม ลักษณะพืชพรรณ การขยายพันธุ การใช
ประโยชน จ ากป า พื ช สมุ น ไพร ระบบนิ เ วศของ สิ่ ง มี ชี วิ ต และระบบวนเกษตร ให กั บ คณะครู
และนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ า นฉลุ ง อํ า เภอหาดใหญ จั ง หวั ด สงขลา ที่ ม าจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
4.5 กลุม งานพัฒ นาผลิตผลป าไมและกลุม งานพัฒ นาอุตสาหกรรมไม ถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับผลงานวิจัยน้ํามันหอมระเหยและการพัฒนาผลิตภัณฑจากน้ํามันหอมระเหย และอุตสาหกรรมแผนไม
ประกอบใหกับ รศ.ดร.บุญสง โกสะ ที่ปรึก ษาโครงการฯ International Center for Development
Communication (ICDC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะผูเขารับการฝกอบรมจากรัฐบาลอินเดีย ณ
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
4.6 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานวิจัยปาไมภาคใต ศูนยวนวัฒนวิจัยภาคใต และสถานีวนวัฒนวิจัย
สงขลา จัดกิจกรรมฐานการเรียนรูเกี่ยวกับงานวิจัยดานปาไมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใหกับคณะครู
และนักเรียนโรงเรียนนาสีทอง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่มาจัดกิจกรรมคายลูกเสือ เนตรนารี เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2559
4.7 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานวิจัยปาไมภาคใต จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมครูปาไม ถายทอด
ความรูดานทรัพยากรปาไมใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสุวรรณวงศ และปลูกตนไมรวมกัน เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2559
4.8 ศูนยเมล็ดพันธุไมภาคเหนือ ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการโปรยเมล็ดเพื่อฟนฟู
เขาหัวโลน ใหกบั นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห 56 และรวมชวยกันทํา seed ball (เมล็ดพันธุที่เตรียมไวสําหรับ
การโปรยเมล็ดทางอากาศ) ไวโปรยเมล็ดในงานประชารัฐ พิทกั ษปานาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559
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4.9 ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาจังหวัด
ร า ช บุ รี ถ า ย ท อ ด อ ง ค ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ขย า ย พั น ธุ ก ล า ไ ม ข อ ง ป า ใ ห กั บ ค ณ ะ นั ก เ รี ย น
และผูปกครองจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559
4.10 กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม ถายทอดองคความรูการทําเตาประสิทธิภาพสูงอเนกประสงค
ตา มแ บ บก ร มป า ไม ใน กา ร สั ม ม นา “กา ร แบ งป น แล ะ แล ก เป ลี่ ยน เรี ย นรู สู แน วปฏิ บั ติ ที่ ดี ”
ณ หองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
4.11 ศูนยวิจัยพลังงานจากไม จังหวัดสระบุรี ถายทอดองคความรูและสาธิตการสรางเตาอิวาเตะ และ
เทคนิคการเผาถาน ใหกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปง จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 18 – 24 มกราคม 2559
4.12 ศูนยวิจัยพลังงานจากไม จังหวัดสระบุรี ถายทอดองคความรูและสาธิตการสรางเตาอิวาเตะ
และเทคนิคการเผาถาน ใหกับกลุม เกษตรกรผูปลูกไมยูคาลิปตัส บานวังมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่
16 – 20 พฤษภาคม 2559
4.13 ศูนยวิจัยพลังงานจากไม จังหวัดสระบุรี ถายทอดองคความรูและสาธิตการสรางเตาอิฐกอ และ
เทคนิคการเผาถาน ใหกับนางสาวสุภาวดี บุตรเจริญ และเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนนาจันทร อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559
4.14 ศูนยวิจัยพลังงานจากไม จังหวัดสระบุรี ถายทอดองคความรูและสาธิตการสรางเตาอิวาเตะ
และเทคนิคการเผาถาน ใหกับโครงการอนุรักษและฟนฟูปาเขาซับแกงไกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอลํา
สนธิ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559
5. บริการเมล็ดไมคุณภาพดี
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม ดําเนินการจัดหาเมล็ดไมพันธุดี
จากแหลงเมล็ดที่ไดรับการคัดเลือกและพัฒนาแหลงเมล็ดไมตามหลักวิชาการ เพื่อใหบริการแกประชาชน มีผูมา
ใชบริการ 272 ราย เมล็ดไม 72 ชนิด จํานวน 4,800.26 กิโลกรัม
6. บริการแจกกลาไมพันธุดี
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมไดแจกกลาไมพันธุดีที่ผานการปรับปรุง
พันธุ สมุนไพร และไผ ใหกับหนวยงานตางๆ ชุมชน และเกษตรกร จํานวน 33 ชนิด 154,129 ตน
7. บริการการรับรองเกี่ยวกับปาไม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม บริการตรวจพิสูจนและออกหนังสือ
รับรองชนิดและคุณภาพไม มีผูขอรับบริการ 284 ราย จํานวนไม 2,192 ชิ้น
8. การใหบริการความรูทางวิชาการโดยสื่อรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. แผนพับ : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดพิมพแผนพับ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1) เห็ดในปาเศรษฐกิจ
2) เตาอเนกประสงคปูน
3) สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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เผยแพรองคความรูในรูปของแผนพับในงานการประชุม สัมมนา อบรมและวาระตางๆ จํานวน 11 เรื่อง
ดังนี้ 1) การทําน้ําฝาง 2) การทําน้ําสํารอง 3) การทําน้ําตะไคร 4) การทําน้ําอัญชัน 5) เตาหุงตมประสิทธิภาพสูง 6)
การทําหนอไมดองเตาเจี้ยว 7) การทําน้ําวานกาบหอยแครง 8) กิจกรรมพัฒนาการใชวัสดุทดแทนไม 9) วัสดุ
ทดแทนไมเพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน 10) การนําไมเหลือทิ้งกลับมาใชประโยชน และ 11) งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทน
ไมและกาวติดไม
2. เอกสารเผยแพร : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม มีการจัดพิมพ
หนังสือ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1) คูมือการทําเตาประสิทธิภาพสูงอเนกประสงคตามแบบกรมปาไม
2) ยูคาลิปตัสสายพันธุใหมของกรมปาไม
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เผยแพรหนังสือจํานวน 27 เรื่อง ดังนี้
1) คูมือปฏิบัติการปองกันเห็ดราทําลายไม
2) แนวทางการตัดขยายระยะสวนปาเชิงพาณิชย
3) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับปลวกและการปองกันกําจัด
4) คูมือการจําแนกปลวกในประเทศไทย
5) เห็ดราทําลายไม
6) เห็ดในตะกรา
7) หนอนกินเยื่อไผ (หนอนรถดวน)
8) กลยุทธการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงเศรษฐกิจ
9) การปองกันรักษาไมไผ
10) การขยายพันธการปลูกไมไผ
11) คุณสมบัติไมไผเพื่อการกอสราง
12) การใชประโยชนไมสะเดาเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจ
13) วัสดุทดแทนไม

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

ไผและหวาย
น้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
การเพาะเลี้ยงครั่ง
คูมือการตรวจพิสูจนชนิดไม
คุณลักษณะของไมไทย
คูมือเตาถังเดี่ยวกรมปาไม
คูมือการใชประโยชนไมดานพลังงานและถาน
คูมือการหาคาความรอน
คูมือเตาอเนกประสงค
วัสดุการเกษตรและปาลมน้ํามัน
เทคนิคการผลิตถาน
การเผาถานจากเตา 200 ลิตร
แทงเชื้อเพลิงเขียวและถานอัดแทง
พลังงานจากไมสะเดา

3. วิดีทัศน : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมมีการผลิตวีดิทัศน ทาง
วิชาการพรอมที่เผยแพรใน You Tube และ Facebook จํานวน 15 ตอน ดังนี้
1. เชิญเที่ยวงาน ตลาดผดุงกรุงเกษม
8. เตาประสิทธิสูงกรมปาไม
2. สวนผลิตเมล็ดพันธุชุมชน
9. ปาไมสมบัติของโลก
3. การวิจัยแผนฉนวนความรอนสอดไส
10. ชอง 11 เทพทาโร
จากเสนใยธรรมชาติ
11. ชาใบไผ
4. เตาประสิทธิภาพสูง ตามแบบกรมปาไม
12. งานวิจัยไผ
5. เคล็ด(ไม)ลับ การตอนผักหวานปา
13. ไมเศรษฐกิจ@สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ
6. ปลูกผักหวานปา อยางมืออาชีพ
14. ขยายพันธุไผ
7. วิจัยเตา ปม.1 สูผผู ลิต
15. ไผ พืชคุณประโยชน
4. การเผยแพรผลงานวิจัยผาน web site ของงานถายทอดเทคโนโลยีดานการวิจัยปาไม เพื่อเปน
แหลงรวมองคความรูของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมในระบบเครือขาย Internet ไวใหผูใชสามารถสืบคนได
งายและสะดวก
- http://forprod.forest.go.th/forprod/techtransfer/techtransfer_home.html
- Facebook สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม : เพื่อประชาสัมพันธผลงานวิจัยและกิจกรรม
ของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
- YouTube สํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒนาการป า ไม : เพื่ อเป น ช อ งทางในการเผยแพร
องคความรูในรูปแบบวีดิทัศน
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ผลงานเดนประจําป พ.ศ. 2559
Gold Award รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
สํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการป า ไม ได รั บ รางวั ล Gold Award ถ ว ยรางวั ล จากนายกรั ฐ มนตรี
(พลเอก ประยุท ธ จันทรโ อชา) จากผลงานวิจัยการพัฒ นาการใชป ระโยชนพลัง งานจากไม ในงานมหกรรม
งานวิจัยแหงชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559
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โครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
1. กรอบภารกิจของโครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
“ปาไมเชิงรุก กระตุกอาชีพเสริม เพิ่มรายไดเมื่อจําหนาย ลดรายจายเมื่อใชสอย”
โครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาเปนโครงการหนึ่ง ที่นํา
ผลงานวิจัยที่ไดจากการศึกษา คนควา วิจัย มาใชประโยชน โดยการขยายผลเชิงรุกสูกลุมเปาหมายที่ชัดเจน ไดแก
เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
จากการพัฒนาและการใชประโยชนที่ดินของประเทศสงผลใหพื้นที่ปาไมลดลงและมีสภาพ
เสื่อมโทรมลงทุกขณะ ขณะที่ความตองการในการใชไมและผลิตผลจากไมมากขึ้น ทําใหมีการลักลอบตัดไมทําลายปา
เก็บหาของปา เพื่อการยังชีพและรายไดอยางตอเนื่องกันมา กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนไมและของปาเพื่อการใช
สอย กรมปาไมจึงไดดําเนินการปรับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม โดยมุงเนนการอนุรักษควบคูการ
พัฒนาใหเปนไปอยางสมดุลตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระแสความตองการของประชาชนในประเทศ กรม
ปาไมจึงไดดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา โดยมีสาํ นักวิจยั และพัฒนาการ
ปาไมเปนหนวยงานรับผิดชอบและมีหนวยปฏิบัติงานภาคสนาม ไดแก ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการ
ใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา 2 ศูนย ซึ่งเปนหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน ไดแก ศูนยวิจัยผลิตผล
ปาไม 6 ศูนย ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานวิจัยปาไม 2 ศูนย สถานีวนวัฒนวิจัย 5 สถานี ทั่วประเทศ

ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
จังหวัดขอนแกน

ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
จังหวัดราชบุรี

สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พรอมภาพกิจกรรม)
โครงการสง เสริมและพัฒ นาการใชป ระโยชนไมขนาดเล็กและของปา จํานวน 1 แหง หมายถึง 1
โครงการ เปนการสงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา โดยการฝกอบรม การเผยแพร แนะนําและ
แกไขปญหา ตลอดจนใหก ารสนับ สนุนกลาของปา และการถายทอดความรูเ ทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ได
มาตรฐานและเหมาะสมใหกับราษฎรในพื้นที่เปาหมาย เพื่อใหทราบถึงการใชประโยชน ไมขนาดเล็ก และของปา
จากสวนปาและปาชุมชน ในรูปแบบของผลิตภัณฑตางๆ อยางครบวงจร และเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเพิ่ม
รายได เมื่อนําไปจําหนายหรือลดรายจายเมื่อนําไปใชสอยในครัวเรือน ทั้งนี้ เปนการสรางงานและอาชีพใหแก
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

รายงานประจําป พ.ศ. 2559

-177-

ราษฎรในทองถิ่นใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการชวยสงเสริมและพัฒนา การใชประโยชน
ไมขนาดเล็กและของปาอยางมีศักยภาพ
การสํารวจและสงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
เปนการสํารวจขอมูลพื้นฐานทางดานไมขนาดเล็กและของปา เพื่อประเมินศักยภาพ โดยเริ่มดําเนินการสํารวจ
แหลง ชนิด ปริมาณไมและของปา พรอมทั้งสงเสริมเผยแพรการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา ตัวอยาง เชน
- กลุมผูเคยเขารับการฝกอบรมทําเตาถาน หมู 5 ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา จังหวัด
ราชบุรี ตัวแทนกลุม สมาชิกจํานวน 12 คน (ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การใชประโยชนไม
ขนาดเล็กและของปา จังหวัดราชบุรี)

- กลุมผูทเี่ คยเขารับการฝกอบรมทําเตาเผาถาน กลุม บานพุบอน ตําบลบานบึง อําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี โดยสมาชิกของกลุมฯ (นางเฉลียว ศรีสุขดี และนางกลอย เกาะสุวรรณ เปนตัวแทนกลุม) (ศูนย
สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา จังหวัดราชบุรี)

- สงเสริมการใชประโยชนไมขนาดเล็กโดยชุดปฏิบัตกิ ารเคลือ่ นที่ (รถโมบายพรอมเครื่องมืองานไม)
กลุมทําผลิตภัณฑจากไม ณ เทศบาลตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ปจจุบันเทศบาลตําบลบาน
ฝางไดสนับสนุนการจัดตั้งกลุมผูท ําผลิตภัณฑจากไมประจําตําบลบานฝางและไดดําเนินการกอสรางอาคารไวเรียบรอย
(ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา จังหวัดขอนแกน)
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- สงเสริมการการทําเรือสุโขทัยจากเศษไมสัก นายพนม แจมโพธิ์ 161/19 หมู 4 ตําบลเมือง
เกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดสุโขทัย)

- การสงเสริมเกษตรกรที่รับกลาของปาไปปลูก นางจีรภา สัมฤทธดี ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี เชน หวา เพกา มะฮอกกานี มะขามปอม ขี้เหล็ก ปลูกเพื่อใชรับประทานในครัวเรือนเก็บขายมี
รายไดเพิ่มแลว (ศูนยวิจัยผลิตผลปาไมจังหวัดนครราชสีมา)

2. จัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
ปจจุบันไดดําเนินการจัดตั้งศูนยฯ ในทองที่จังหวัดขอนแกนและจังหวัดราชบุรี เพื่อเปนศูนยขอมูลทางวิชาการ รวมทัง้
เปนแหลงสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
ศูนยส ง เสริม พัฒ นาการใชป ระโยชนไ มข นาดเล็ก และของปา จัง หวัด ขอนแกน ได
ดําเนินการ ดังนี้
- จัดนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธภายในศูนยฯ และนอกสถานที่ เชน การปฏิบัติ การ
เคลื่อนที่รถโมบายรวมกับสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7 (ขอนแกน) และโรงเรียน
- การบํารุง รัก ษาอาคารและสถานที่ ดําเนินการบํารุง รัก ษาอาคารสํานักงานของศูนยฯ
ซอ มแซมบํา รุง รัก ษาอาคารสํา นัก งาน อาคารปฏิบ ัติก ารแปรรูป ไม อาคารหอ งประชุม เรือ นเพาะชํา
อุปกรณและพัสดุครุภัณฑตางๆ เพื่อใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศูน ยส ง เสริม พัฒ นาการใชป ระโยชนไ มข นาดเล็ก และของปา จัง หวัด ราชบุร ี ได
ดําเนินการ ดังนี้
- จัดนิท รรศการเผยแพรและประชาสัมพันธภายในศูนยฯ และนอกสถานที่ สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 10 (ราชบุรี) และโรงเรียน
- จัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เกี่ยวกับการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา
- การบํารุงรักษาอาคารและสถานที่ ดําเนินการบํารุงรักษาอาคารสํานักงานของศูนยฯ อาคาร
ฝกอบรม ปรับปรุงเรือนเพาะชํา อาคารปฏิบัติการวิจัยไมขนาดเล็ก ทาสีอาคาร ปูกระเบี้อง รักษาความสะอาด
ภายในศูนยฯ ปรับปรุงทัศนียภาพในศูนยฯ
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
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- การบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ ดําเนินการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑใหอยูในสภาพที่สามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลิตสื่อวิชาการ สื่อประชาสัมพันธและรวบรวมขอมูลพัฒนาผลิตภัณฑจากไมขนาดเล็ก
และของปา
- การบริการสนับสนุนงานวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
3. เพาะชํากลาของปา โดยคัดเลือกของปาที่อยูในความตองการเปนอยางมาก หรือของปาที่มี
คุณคา หายาก หรือของปาที่มีแนวโนมใกลจะสูญพันธุ หรือของปาที่มีคาทางเศรษฐกิจมาเพาะขยายพันธุ เพื่อแจกจาย
แกเกษตรกรและผูสนใจนําไปปลูกในพื้นที่สวนปา ปาปลูกในลักษณะตางๆ และปาชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนจัดทํา
แปลงสาธิต ทั้งนี้ เพื่อเปนการฟนฟูสภาพปา โดยอาศัยหลักการคืนของปาสูปาธรรมชาติเปนแนวทางปฏิบัติ ทํา
ใหมีของปาใชอยางยั่งยืน
4. การฝกอบรมบุคคลภายนอก : (จํานวน 4 ครั้ง)
หลักสูตรที่ 1 การฝกอบรม หลักสูตร “การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา” รุนที่ 48 (เทคนิค
การใชเครื่องมืองานไมเพือ่ ประดิษฐกรรม) จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 30 ราย

ณ ศูนยสงเสริมพั ฒ นาและถายทอดเทคโนโลยีการใชป ระโยชนไมขนาดเล็กและของปา จัง หวัด
ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
หลักสูตรที่ 2 การฝกอบรม หลักสูตร "การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา " (การผลิตถาน
คุณภาพสูงและเทคนิคการเก็บน้ําสมควันไม ) รุนที่ 49 ณ ศูนยวิจัยพลังงานจากไม จัง หวัดสระบุรี วันที่ 11
มีนาคม 2559
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หลักสูตรที่ 3 การฝกอบรม หลักสูตร "การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา " รุนที่50 (การเพิ่ม
มูลคาและการทําผลิตภัณฑจากของปาเพื่อเศรษฐกิจชุมชน) วันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 ณ ศูนยสงเสริมพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา จังหวัดราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หลักสูตรที่ 4 การฝกอบรม หลักสูตร "การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา " รุนที่ 51 วันที่ 2023 ธันวาคม 2559

5. การอบรบเจาหนาที่เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑในการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและ
ของปา จํานวน 2 ครั้ง
5.1 การฝกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเจาหนาที่เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑในการสงเสริมและ
พัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา” จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 43 ราย

5.2 จัดประชุมสัมมนาเจาหนาที่เ พื่อกําหนดแผนและแนวทางปฏิบัติงานสงเสริมพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีก ารใชป ระโยชนไมขนาดเล็กและของปา โดยคณะทํางานของโครงการเพื่อใหเ ขาใจถึง
วิธีการ วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ สามารถสํารวจขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ ตลอดจน
เปนกําลังสนับสนุน การดําเนินโครงการใหเ ปนไปอยางมีประสิท ธิภาพตรงตามวัตถุป ระสงคและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยสัมมนาและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการไมเล็ก ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 2426 สิงหาคม 2559 จังหวัดนครนายก
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6. สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม การรวมกลุมในการดําเนินกิจกรรมการใชประโยชนไมขนาดเล็กและ
ของปา เพื่ อ ใหก ารสนับ สนุนและสง เสริม ทางดานวิชาการแกก ลุม เปาหมายดัง กลาวเปนไปอยางสะดวก
คลองตัวและตอเนื่อง เชน
- กลุมผลิตภัณฑแมบาน อบต. ตําบลทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งกลุมนี้เพิ่งตั้ง
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 โดยสมาชิก 3 คน ไดเขารับอบรมการทําผลิตภัณฑจากเทพทาโรจากศูนยฯ แลว
นํามาทําผลิตภัณฑจากเทพทาโร เชน สบู ยาดม กอนหอม พิมเสน น้ํายาอเนกประสงคและโลชั่น

- ผลิตถานและน้ําสมควันไมจากวัสดุเหลือใช คุณอุดร มณีรัตน เปนประธานกลุมฯ ไดตั้ง
กลุมเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 มีสมาชิกจํานวน 8 คน เดิมนายอุดรมีเตาเผาถานเปนเตาดินอยูแลวซึ่งไดผลผลิต
นอยกวา และมีควันเยอะ ตอมาเจาหนาที่ของสถานีฯ ไดเขาไปแนะนําคุณอุดรถึงวิธีการสรางเตาเผาถานตาม
แบบของกรมปาไม และการเก็บน้ําสมควันไม เพื่อลดปญหาหมอกควัน โดยใชกิ่งไมกระถิน ลําไย ลิ้นจี่ จามจุรี
เปนวัตถุดิบในการเผาถาน โดยชาวบานเปนผูใหเศษกิ่งไมเวลาไดผลผลิตถานและน้ําสมควั นไมใครอยากไดอะไร
มาคุยและแบงกัน เดิมมีรายไดจากการเผาถาน 12,000 บาทตอเดือน เมื่อสรางเตาเผาถานแบบของกรมปาไม
เพิ่ม ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นอีก 9,000 บาทตอเดือน
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- กลุมทําเตา 49 หมู 6 ตําบลนาทุง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นางละออ ปงเพง (แอว) นางโอ
สุขแท (โอ) และนางศรีเพ็ญ สิริสุกา (อูน) หรือกลุมปา 3 อ. ซึ่งเคยเขารับการฝกอบรมการทําเตาจากวิทยากร
ของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม (นางนฤมล ภานุนําภา) จึงไดรับอุปกรณจากการฝกอบรมดังกลาวนํามาทํา
เตาขายลูกละ 130 บาท สามารถทําไดวันละ 2 ลูก โดยใชเวลาวางมาทําจับกลุมทําเตา

7. การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไมขนาดเล็กและของปาในรูปแบบตางๆ โดยอาศัยหลักวิชาการเพื่อให
ไดผลิตภัณฑไมหรือของปาในรูปแบบตางๆ เชน การนําไมมาผลิตเฟอรนิเจอร การ เผาไมเพื่อผลิตถานอยาง
คุมคาและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําของปา เชน หนอไม หนอหวาย ครั่ง ชัน ยาง เปนตน มาแปรรูป เพื่อเปน
การเพิ่มมูลคาแกผลิตภัณฑดังกลาว จนถึงขั้นเปนอุตสาหกรรมทองถิ่นได
ปญหาและอุปสรรค
1. การดําเนินงานโครงการฯ ตองอาศัยผลงานวิจัยตางๆ มาบูรณาการใชประโยชน ใหเขากับ
สภาพพื้นที่และความตองการของชุมชน แตในการสงเสริมและถายทอด จําเปนตองอาศัยอุปกรณ เครื่อ งมือ
ตลอดจนยานพาหนะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนการปฏิบัติง านภาคสนามครุภัณฑดัง กลาว จึงเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งจนถึงปจจุบันครุภัณฑดังกลาวยังมีไมเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ
ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพกวานี้
2. การดําเนินงานที่ผานมา กิจกรรมการเพาะชํากลาของปาในแตละปจะมีปริมาณไมเพียงพอกับ
ความตองการของเกษตรกร เนื่องจากไดรับงบประมาณจํากัด
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