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คํานํา 

สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� เป�นองค�กรหลักของกรมป�าไม� ที่มีภารกิจในการศึกษาวิจัย
และพัฒนา สร�างองค�ความรู�ทางวิชาการด�านป�าไม� และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการบริหาร
จัดการและใช�ประโยชน�ทรัพยากรป�าไม�อย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการกําหนดแผนงาน แนว
ทางการวิจัยและพัฒนาด�านป�าไม� ศึกษาค�นคว�าวิจัย ทดลอง พัฒนาวิชาการด�านป�าไม�เกี่ยวกับการปลูก
การจัดการสวนป�า คุณสมบัติไม� พัฒนาอุตสาหกรรมไม� การใช�ประโยชน�ของป�า เยื่อและกระดาษ 
พลังงานจากไม�และวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตร การใช�ประโยชน�พืชสมุนไพร และน้ํามันหอมระเหย 
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงและจุลินทรีย�ป�าไม� เศรษฐกิจด�านป�าไม� วางแนวทางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�ป�าไม� ความหลากหลายทางชีวภาพด�านป�าไม� รวมถึงการถ-ายทอดเทคโนโลยีที่ได�จาก
ผลงานวิจัย การให�บริการแก-ประชาชน บริษัทและหน-วยงานอื่นที่เกี่ยวข�อง  

รายงานสํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� ประจําป7 พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป�น
สื่อกลางในการเผยแพร-ผลการปฏิบัติงานของสํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม�ที่ดําเนินการในป7งบประมาณ                  
พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของกลุ-มงานต-างๆ ในสังกัดสํานักวิจัยและ
พัฒนาการป�าไม� 
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สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� 
กรมป�าไม�  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

ภารกิจหน�าท่ี 
1. กําหนดแผนงาน แนวทางการวิจัยและพัฒนาด�านป�าไม� 
2. ศึกษาค�นคว�าวิจัย ทอดลอง และพัฒนาวิชาการด�านป�าไม� รวมทั้งความหลากหลาย                   

ทางชีวภาพ 
3. ศึกษาวิเคราะห)และประเมินสถานการณ)เศรษฐกิจด�านป�าไม� การตลาดไม� และการตรวจสอบ

รับรองคุณภาพไม�จากสวนป�า 
4. ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ)ด�านป�าไม�และบริการตรวจาอบรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ)ป�าไม� 
5. ให�บริการตรวจพิสูจน) เพื่อตรวจสอบ และรับรองชนิด และคุณสมบัตไิม� รวมทั้งผลิตผลป�าไม� 
6. ถ9ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร9ความรู� และบริการทางวิชาการด�านป�าไม� 
7. ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน9วยงานที่เกี่ยวข�อง หรือได�รับมอบหมาย 

วิสัยทัศน#  
  “การวิจัยการป�าไม�เป?นการวิจัยแบบบูรณาการอย9างครบวงจร เพื่อแก�ไขป@ญหาการป�าไม� และ
ก9อให�เกิดประโยชน)แก9ประชาชนในทุกมิติ” 

ยุทธศาสตร# 
1. การพัฒนาบุคลากรด�านการวิจัยป�าไม� 

• เพื่อให�บุคลากรมีความรู�ความสามารถและประสบการณ)มากเพียงพอสําหรับ
การวิจัยด�านป�าไม� ในประเด็นที่เกี่ยวข�องกับความรับผิดชอบ 

• เพื่อให�เกิดแรงจูงใจแก9บุคลากรด�านการวิจัยการป�าไม� 
2. การปรับปรุงกฎหมายและพัฒนานโยบายด�านป�าไม� 

• เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพในการเข�าถึงการใช�ประโยชน)ทรัพยากรป�าไม�ของผู�มีส9วน
ได�ส9วนเสียอย9างมีเหตุผล 

3. การบูรณาการและการส9งเสริมการมีส9วนร9วมในการจัดการป�าไม�ทุกภาคส9วน 

• เพื่อกําหนดเกณฑ)และตัวช้ีวัดในการจัดการป�าชุมชน 

• เพื่อกําหนดรูปแบบการมีส9วนร9วมของกรมป�าไม�และภาคีต9าง ๆ 

• เพื่อกําหนดชนิดพืชและระบบการปลูกที่เหมาะสมในแต9ละสภาพพื้นที่ 
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4. การสืบทอดภูมิป@ญญาท�องถิ่น และการจัดการความรู�ด�านป�าไม� 

• เพื่อรวบรวมองค)ความรู�ในการใช�สมุนไพรและของป�าของแต9ละชาติพันธุ) 

• เพื่อให�ประชาชนนําความรู�ไปใช�ในการดํารงชีพและต9อยอดในทางธุรกิจทางด�าน
สมุนไพรและของป�า 

• ได�กระบวนการในการอนุรักษ)ป�าของแต9ละชุมชน 
5. การแก�ป@ญหาที่ดินป�าไม�เชิงรุก 

• เพื่อเพิ่มการมีส9วนร9วมของราษฎรในการจัดการที่ดินป�าไม�ที่แก�ไขป@ญหาความ
ขัดแย�งด�านการใช�ประโยชน)ที่ดินป�าไม� 

6. การปGองกันรักษาฟIJนฟูป�าเสื่อมโทรมและป�าที่ถูกบุกรุกอย9างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อกําหนดเปGาหมายการเพิ่มพื้นที่ป�าเสื่อมโทรมให�ชัดเจนกับสถานการณ)
ป@จจุบัน 

• เพื่อเสริมสร�างทัศนคติและการมีส9วนร9วมของประชาชนในการปGองกันรักษาป�า 

• เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ�าหน�าที่ป�าไม� 

• เพื่อได�แนวทางการปลูกป�าในแต9ละพื้นที่ให�มีประสิทธิภาพ 
7. การส9งเสริมการปลูกป�า การใช�ประโยชน) และอุตสาหกรรมป�าไม� 

• เพื่อเพิ่มจํานวนเกษตรกรผู�ปลูกป�า และพื้นที่ป�าปลูก 

• เพื่อให�มีแหล9งพันธุกรรมที่ดีของไม�เศรษฐกิจสําคัญ 

• เพื่อให�ได�กล�าไม�พันธุ)ดีที่มีคุณภาพ 

• เพื่อเพิ่มเครือข9ายด�านปลูกป�า  การใช�ประโยชน) และอุตสาหกรรมป�าไม� 
8. อนุรักษ)และใช�ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพป�าไม�อย9างยั่งยืน 

• เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป�าไม� 
9. การพัฒนาและจัดการฐานข�อมูล 

• เพื่อพัฒนาระบบฐานข�อมูลด�านป�าไม�ให�สะดวกต9อการเข�าถึงและใช�ประโยชน)
ข�อมูล 

10. การนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน) 

• เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ)และนวัตกรรมใหม9ๆ  ในการสร�างรายได�ให�กับประชาชน 
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ส%วนอํานวยการ 

  มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการการดําเนินงานของสํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� การเงิน 
บัญชีและพัสดุ จัดทําแผนงานและงบประมาณ รวมไปถึงอํานวยความสะดวกแก9นักวิจัยและบุคคลากร
ในสังกัด 

ประกอบด�วยงานต%างๆ ดังต%อไปน้ี 
- ฝ�ายธุรการ 
- ฝ�ายการเจ�าหน�าที่ 
- ฝ�ายการเงิน บัญชี และพัสดุ 
- ฝ�ายแผนและติดตามประเมินผล 

 

กลุ%มงานวนวัฒนวิทยา 

 ศึกษาค�นคว�า วิจัยที่เกี่ยวกับต�นไม�และป�าไม�ทางด�านการปรับปรุงพันธุ)ไม�ป�า การพัฒนา
พันธุกรรมไม�ป�าให�มีสายพันธุ)ดี สายต�นเด9นเหมาะสมกับแต9ละภูมิภาคของประเทศไทย การจัดการเมล็ด
พันธุ)และเทคนิคการขยายพันธุ)พืช เพื่อให�ได�กล�าไม�คุณภาพดีและมีปริมาณตามต�องการ จัดสร�าง
ธนาคารเมล็ดพันธุ) สวนรวมพันธุ)และสวนอนุรักษ)พันธุ) ตลอดจนการสํารวจดิน การวิเคราะห)คุณสมบัติ
ดิน การประเมินความอุดมสมบูรณ)ของดินและการปรับปรุงคุณภาพดิน ศึกษาการกําหนดชนิดไม�ที่
เหมาะสมกับพื้นที่ การจัดการสวนป�าเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย9าง
สูงสุดของสวนป�าอย9างยั่งยืน และยังมีการวิจัยทางด�านนิเวศสรีรวิทยาป�าไม�ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห)แสง การหายใจ การปลดปล9อยและการเก็บกักคาร)บอนของต�นไม� เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในป@จจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังให�บริการเมล็ดพันธุ)ไม�ป�าและ
ให�บริการวิชาการด�านวนวัฒนวิทยา เพื่อสนับสนุนการปลูกสร�างสวนป�าเศรษฐกิจ 

ประกอบด�วยงานต%างๆ ดังต%อไปน้ี 
 1. งานวิจัยการปลูกสร�างสวนป�า 
 2. งานวิจัยปรับปรุงพันธุ)ไม�ป�า 
 3. งานวิจัยด�านปฐพีวิทยาป�าไม� 
 4. งานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ)ไม�ป�า 
 5. งานวิจัยนิเวศสรีรวิทยาป�าไม� 
 6. งานข�อมูลด�านวนวัฒนวิจัย 
และมีหน9วยงานวนวัฒนวิจัยตั้งอยู9ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด�วย  ศูนย)วนวัฒนวิจัยภาค 4 ศูนย) 
สถานีวนวัฒนวิจัย 51 สถานี และศูนย)เมล็ดพันธุ)ไม�ภาค 4 ศูนย) 
 กลุ9มงานวนวัฒนวิจัย มุ9งเน�นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ)ไม�เศรษฐกิจหลากหลายชนิด เช9น ไม�
สกุลอะคาเซีย  ไม�ยูคาลิปตัส และไม�สัก เป?นต�น เพื่อให�ได�สายพันธุ)ดี มีอัตราการเจริญเติบโตดี ลําต�น
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เปลาตรง และรูปทรงสวยงาม ซึ่งเป?นการเพิ่มผลผลิตและมูลค9าของไม�ให�คุ�มค9าต9อการลงทุน  ป@จจุบันมี
การพัฒนาไม�ยูคาลิปตัสสายพันธุ)ใหม9 ซึ่งอยู9ในระหว9างการขอรับความคุ�มครองพันธุ)พืช 
 

กลุ%มงานแมลงและจุลชีววิทยาป�าไม� 

 ศึกษาวิจัยชีววิทยา นิเวศวิทยา จําแนกชนิดและบทบาทของแมลงและจุลินทรีย)ป�าไม� ที่เป?นป@ญหา
ต9อการใช�ประโยชน)ไม�ในระบบอุตสาหกรรมและไม�สวนป�า หาวิธีปGองกัน ควบคุมการเข�าทําลายของศัตรูพืช
ป�าไม� และผลิตผลป�าไม� โดยเกิดผลกระทบต9อสภาวะแวดล�อมน�อยที่สุด พัฒนาแนวทางการใช�ประโยชน)จาก
แมลงและจุลินทรีย)ป�าไม� 

ประกอบด�วยงานต%างๆ ดังต%อไปน้ี 
 1. งานวิจัยแมลงป�าไม� 
 2. งานวิจัยโรควิทยาป�าไม� 
 3. งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย)ป�าไม� 
 3. งานพัฒนาปGองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชป�าไม� 

 งานวิจัยหลักของกลุ9มงานแมลงและจุลชีววิทยาป�าไม� คือการศึกษาการเสื่อมสภาพของไม�และ
ผลิตภัณฑ)ไม�จากแมลงและเช้ือรา การใช�ประโยชน)จากแมลงและจุลินทรีย)เพื่อใช�เป?นแหล9งอาหาร สร�าง
รายได�เสริมแก9ชุมชนท�องถิ่น และใช�ประโยชน)ในด�านอุตสาหกรรมเกษตร โดยคํานึงถึงผลกระทบต9อ
สิ่งแวดล�อม งานที่ได�รับการยอมรับและเผยแพร9ด�านแมลงเศรษฐกิจ คือ การเพาะเลี้ยงแมลงที่สร�าง
รายได�แก9ชุมชน ได�แก9 แมลงทับ แมลงกุดจ่ียักษ) ด�านจุลินทรีย) คือ การเพาะเลี้ยงเห็ดโคน เห็นป�ากินได� 
และการผลิตกระดาษจากเห็ด ด�านผลิตผลป�าไม� ได�ประเมินผลกระทบต9อความทนทานตามธรรมชาติ
ของไม�ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส และไม�สักตัดขยายระยะจากโรคและแมลงทําลายไม� นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาเทคโนโลยีการปGองกันโรคและแมลงศัตรูทําลายไม� และผลิตภัณฑ)โดยเน�นเทคโนโลยีสีเขียว 
 

กลุ%มงานพัฒนาผลิตผลป�าไม� 

 ศึกษาวิจัย และพัฒนาทางด�านเคมี วิเคราะห)องค)ประกอบพื้นฐานทางเคมีของไม�และผลิตผลป�า
ไม� วิเคราะห)คุณสมบัติทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย  พัฒนาผลิตเยื่อและกระดาษ ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาด�านพลังงานจากไม� พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการผลิตพลังงานจากไม�และชีวมวล วิจัยด�าน
ศักยภาพพันธุ)ไม�โตเร็วและวัสดุการเกษตรที่เหมาะสมในการใช�ประโยชน)ด�านพลังงาน งานวิจัยรูปแบบ
เช้ือเพลิงอัดแท9งและชนิดของวัสดุที่นํามาเป?นเช้ือเพลิงอัดแท9งให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี พัฒนา
ผลิตผลป�าไม�และการใช�ประโยชน)ของป�า ทําการสํารวจศึกษาสถานการณ)ในป@จจุบันของชุมชนต9างๆ 
เกี่ยวกับการผลิต การจัดการ การดูแลรักษา ปรับปรุงพันธุ) รวมถึงการใช�ประโยชน)จากของป�าใน
รูปแบบต9างๆ เพื่อให�เกิดการใช�ประโยชน)อย9างคุ�มค9าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษาวิจัยบทบาทของ
ผลิตผลป�าไม�และของป�าที่มีส9วนในการบรรเทาป@ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาวิจัย
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คุณสมบัติทางกล ทางกายภาพ ลักษณะโครงสร�างของไม�และการตรวจจําแนกชนิดไม�โดยใช�เนื้อไม�เพื่อ
เป?นข�อมูลอ�างอิงในการตรวจจําแนกชนิดไม� และให�บริการตรวจพิสูจน)ไม�และผลิตภัณฑ)ไม� 

ประกอบด�วยงานต%างๆ ดังต%อไปน้ี 
 1. งานคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสร�างไม� 
 2. งานพัฒนาเคมีผลิตผลป�าไม� 
 3. งานพัฒนาของป�า 
 4. งานพัฒนาพลังงานจากไม� 
และยังมีหน9วยงานซึ่งตั้งอยู9ในภูมิภาค ได�แก9 ศูนย)วิจัยผลิตผลป�าไม� 6 ศูนย) ซึ่งตั้งอยู9ในท�องที่จังหวัด
นครราชสีมา สกลนคร เลย สุโขทัย เชียงใหม9 และแม9ฮ9องสอน  และ ศูนย)วิจัยพลังงานจากไม�จังหวัด
สระบุรี 
 งานวิจัยหลักของกลุ9มงานพัฒนาผลิตผลป�าไม� คือ ศึกษาวิจัยการใช�ประโยชน)จากผลิตผลป�าไม� 
เช9น ไผ9  หวาย  คร่ัง น้ํามันหอมระเหยจากพันธุ)ไม�ชนิดต9างๆ ได�แก9 ยูคาลิปตัส  เทพทาโร  เสม็ดขาว 
และกฤษณา  เพื่อนําไปประยุกต)ใช�ในการทําผลิตภัณฑ)สําหรับส9งเสริมการผลิตสินค�าในระดับชุมชน 
รวมไปถึงการบริการตรวจพิสูจน)ไม� การออกใบรับรองไม�และผลิตภัณฑ)จากไม�ให�กับหน9วยงานราชการ
และเอกชน 
 

กลุ%มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม� 

 ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม� ได�แก9 การแปรรูปไม� การอบไม� การปรับปรุง
คุณภาพและการปGองกันรักษาไม� รวมทั้งการผลิต ทดสอบคุณภาพ และใช�ประโยชน)ไม�ในรูปแบบแผ9นไม�
ประกอบ วัสดุทดแทนไม� กาวติดไม� และผลิตภัณฑ)ไม�ต9างๆ 
ประกอบด�วยงานต%างๆ ดังต%อไปน้ี 

 1. งานอุตสาหกรรมแผ9นไม�ประกอบ 
 2. งานแปรรูปและผลิตภัณฑ)ไม� 
 3. งานพัฒนาคุณภาพและปGองกันรักษาไม� 
 4. งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม�และกาวติดไม� 

 งานวิจัยที่ได�รับการยอมรับและเผยแพร9 คือ การเพิ่มมูลค9าไม�สักจากการตัดขยายระยะเพื่อเป?น
วัตถุดิบในการทําผลิตภัณฑ) การปรับปรุงคุณสมบัติเนื้อไม�ทั้งด�านสีของเนื้อไม� การปGองกันการทําลาย
จากแมลง การผลิตวัสดุทดแทนไม�และการพัฒนากาวติดไม� ซึ่งทําการศึกษาโดยใช�วัสดุเหลือใช�จาก
ผลิตผลทางการเกษตรและเศษไม�ปลายไม�  
 นวัตกรรมด�านอุตสาหกรรมไม�ที่สามารถขยายผลไปสู9ภาคอุตสาหกรรม เช9น การผลิตแผ9น           
ไม�อัด ปาร)ติเกิ้ลบอร)ด  ไม�ประกอบ และเยื่อกระดาษจากพันธุ)ไม�ชนิดต9างๆ เป?นต�น รวมถึงการผลิตวัสดุ
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ทดแทนไม�ซึ่งนําเอาวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตรมาใช�ให�เกิดประโยชน)  จนมีผลงานที่สามารถนําไปยื่น
ขอรับความคุ�มครองทรัพย)สินทางป@ญญาได� 

กลุ%มงานเศรษฐกิจป�าไม� 
 ศึกษา วิเคราะห)และประเมินสถานการณ)เศรษฐกิจป�าไม� ทั้งด�านการผลิต ด�านอุตสาหกรรม 
และการใช�ประโยชน)รวมถึงการตลาดไม�ทั้งในประเทศและต9างประเทศ เพื่อเป?นฐานข�อมูลในการกําหนด
นโยบายและการจัดทําแผนบริหารจัดการด�านเศรษฐกิจป�าไม� และการบริการทางวิชาการ 
 

ประกอบด�วยงานต%างๆ ดังต%อไปน้ี 
1. งานเศรษฐกิจด�านการผลิตและจัดการป�าไม� 
2. งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป�าไม� 

  3. งานเศรษฐกิจการตลาด 
  ผลงานวิจัยที่สําคัญ ได�แก9 การศึกษาสถานการณ)การค�าไม�และความต�องการใช�ประโยชน)ใน
ภูมิภาคต9างๆ ในประเทศ การเข�าร9วมในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อรับทราบข�อเสนอและท9าที
ในฐานะผู�แทนประเทศไทยในภาคเศรษฐกิจป�าไม� 
 

กลุ%มงานความหลากหลายทางชีวภาพด�านป�าไม� 

 กลุ9มงานความหลากหลายทางชีวภาพด�านป�าไม�จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจของกรมป�าไม�ตาม
ยุทธศาสตร)การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550–พ.ศ.
2554) ในหัวข�อยุทธศาสตร)การพัฒนา บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร�างความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรสิ่งแวดล�อมและดําเนินตามพันธกรณีของอนุสัญญาว9าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ประเทศไทยได�ให�สัตยาบัน  ในวันที่ 29 มกราคม  2547 

มีอํานาจหน�าท่ีดังต%อไปน้ี 
1. สํารวจและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพป�าไม� ภูมิป@ญญาท�องถิ่นและการใช�ประโยชน) 
2. จัดทําฐานข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ 
3. ส9งเสริมการอนุรักษ)และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป�าไม� 
4. ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญาว9าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพและที่เกี่ยวข�อง 
5 เผยแพร9ข�อมูลข9าวสารและองค)ความรู�ความหลากหลายทางชีวภาพป�าไม� 
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข�องและตามที่ได�รับมอบหมาย 

ประกอบด�วยงานต%างๆ ดังต%อไปน้ี 
1) งานสํารวจและพัฒนาระบบฐานข�อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ                       

ด�านป�าไม� 
- สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพป�าไม�และภูมิป@ญญาท�องถิ่นที่เกี่ยวข�อง 
- พัฒนาระบบฐานข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป�าไม� 
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- บริการเผยแพร9และแลกเปลี่ยนข�อมูลข9าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป�าไม� 
 

2) งานส%งเสริมอนุรักษ#และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด�านป�าไม� 
- ส9งเสริมและพัฒนาความร9วมมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป�าไม�ใน

ทุกมิติ เพื่อการใช�ประโยชน)ป�าไม�อย9างยั่งยืน 
- ส9งเสริมการอนุรักษ)ชนิดพันธุ)ความหลากหลายทางชีวภาพป�าไม�หายากและใกล�สูญ

พันธุ) 
- ประสานความร9วมมือกับองค)กรท�องถิ่น หน9วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง

องค)กรระหว9างประเทศ เพื่อให�สอดคล�องกับอนุสัญญาที่เกี่ยวข�องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 

กลุ%มงานพัฒนาและถ%ายทอดเทคโนโลยี 

 พัฒนาองค)ความรู�จากผลงานวิจัย และสร�างนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการวิจัยด�านการปลูก การ
จัดการและการใช�ประโยชน)ทรัพยากรป�าไม� เพื่อนําไปถ9ายทอดให�กับหน9วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให�สามารถนําไปใช�ในการประกอบอาชีพ สร�างรายได�ให�แก9ครอบครัว ชุมชน 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมป�าไม�ในด�านวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ยังมีการสร�างเครือข9ายความร9วมมือด�านการป�าไม�ทั้งภายในและต9างประเทศในการอนุรักษ)และ
ใช�ประโยชน)ทรัพยากรป�าไม�อย9างชาญฉลาดและยั่งยืน 

ประกอบด�วยงานต%างๆ ดังต%อไปน้ี 
1. งานศูนย)ข�อมูลวิจัยด�านป�าไม� 

 2. งานถ9ายทอดเทคโนโลยีด�านป�าไม�  
 3. งานทะเบียนทรัพย)สินทางป@ญญา 
 4. งานพัฒนานวัตกรรมวิจัยและวิชาการป�าไม� 
 5. งานความร9วมมือด�านวิจัยป�าไม�ต9างประเทศ 
 6. โครงการส9งเสริมพัฒนาการใช�ประโยชน)ไม�ขนาดเล็กและของป�า  

และมีหน9วยงานอยู9ส9วนภูมิภาค ได�แก9 ศูนย)ในภูมิภาค 2 ศูนย) ในท�องที่จังหวัดราชบุรี และ                
จังหวัดขอนแก9น ศูนย)ถ9ายทอดเทคโนโลยีด�านวิจัยป�าไม� 4 ภาค ในท�องที่จังหวัดลําปาง จังหวัดสงขลา                
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี 

มีการถ9ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู9ประชาชนในรูปแบบต9างๆ เช9น การฝWกอบรม                     
การส9งเสริมอาชีพด�านป�าไม�  การจัดนิทรรศการในวาระต9างๆ  การให�คําแนะนํา ปรึกษาและบริการทาง
วิชาการด�านป�าไม� และให�บริการด�านการขอรับความคุ�มครองทรัพย)สินทางป@ญญา นอกจากนี้ยังให�บริการ
เมล็ดไม�พันธุ)ดี  รวมถึงการรับรองไม�และผลิตภัณฑ)ไม�ให�แก9ประชาชน 
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ผลการปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
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กลุ�มงานวนวัฒนวิจัย 
งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

กิจกรรมวนวัฒนวิจัย 

ลําดับ เงินงบประมาณ(บาท) ป� 2558 

1 งบดําเนินงาน  10,025,000 

2 งบลงทุน  2,227,200 

 -ค�าครุภัณฑ+ 166,000 

 -ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร2าง 2,061,200 

รวม 12,252,200 

  กิจกรรมวนวัฒนวิจัย 

แผนงานการจัดการสวนป+าสักอย-างยั่งยืนเพื่อเกษตรกร 

 
 

การสํารวจการเติบโตของต2นสักและสภาพพื้นที่ในภาคสนาม 
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แผนงานการพัฒนาและอนุรักษ2ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ2ไม�ให�ยางรัก 

 
การบํารุงรักษาแปลงทดลองในแปลงทดลองต�างๆ (A)(B) การเจริญเติบโตและรูปทรงของ 

ไม2รักใหญ�และแกนมอสถานีวนวัฒนวิจัยกําแพงเพชร (C) (D) การเจริญเติบโตและรูปทรง 

ของไม2รักใหญ�และแกนมอสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร+ธานี (E) (F) การทดลองระยะปลูก 

ของไม2รักใหญ�สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

สร�างแหล-งเมล็ดพันธุ2ไม�ป+าจากป+าปลูก 

 
สวนผลิตเมล็ดพันธุ+ไม2พะยูง (Dalbergia cochinchinensis) ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช 

จังหวัดนครราชสีมา 
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บํารุงรักษาป+าป�ท่ี ๒-๖ 

 
แปลงเปรียบเทียบไม2ยูคาลิปตัสสายพันธุ+ใหม� และแปลงรวมพันธุ+ไม2มะฮอกกานีแอฟริกัน 

ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 

บํารุงรักษาป+าป�ท่ี ๗-๑๐ 

 
แปลงมะขามปMอมและแปลงยูคาลิปตัสคามาลดูแลนซิส ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช                       

จังหวัดนครราชสีมา 
 

  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด�านป+าไม� 

บํารุงแหล-งผลิตเมล็ดพันธุ2ไม�ป+าอายุมากกว-า ๑๐ ป� 

 
การแผ2วถางวัชพืช และเก็บข2อมูลการเติบโตของต2นไม2ในแปลงทดสอบไม2สัก 

ณ สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงรายจังหวัดเชียงราย 

 
 

การบํารุงแหล�งเมล็ดพันธุ+ไม2ปOา อายุเกิน 10 ป� ชนิดไม2ตะเคียนทอง สถานีวนวัฒนวิจัยในช�อง จังหวัดกระบี่ 
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จัดทําแนวกันไฟ 

 
การจัดทําแนวกันไฟรอบแปลงทดลอง ณ สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

จัดทํากล�าไม�ขนาดใหญ-จํานวน 50,000 กล�า 

 
 

จัดทํากล2าไม2ขนาดใหญ� สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 

 
จัดทํากล2าไม2ขนาดใหญ� สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม� 

 

 
 

การแจกจ�ายกล2าไม2 สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ+ จังหวัดกาฬสินธุ+ 
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การสัมมนาและฝBกอบรม 

 
การฝRกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเก็บเมล็ดโดยการป�นต2นไม2ขั้นสูงระหว�างวันที่                             

23–๒8 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง 
 

 
การฝRกอบรมหลักสูตร การประมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร+บอนในสวนปOา 

ระหว�างวันที่ 16-19 ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย+วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ และสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล 
จังหวัดเชียงใหม� 
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การฝRกอบรมหลักสูตร การขยายพันธุ+และการปลูกผักหวานปOาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 

รุ�นที่ 3 ระหว�างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ระหว�างวันที่ 6-8 พฤษภาคม ๒๕๕8 ณ ศูนย+เมล็ดพันธุ+ไม2
ภาคเหนือ จังหวัดลําปาง 
 

 
การฝRกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเช่ือมต�อท�อลําเลียงน้ําและอาหารของต2นไม2 (bypass) 

รุ�นที่ 1 ระหว�างวันที่ ๑5–16 มิถุนายน ๒๕๕8ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง 
รุ�นที่ 2 ระหว�างวันที่ 4–5 สิงหาคม ๒๕๕8ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และ
รุ�นที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕8 ณ  ศูนย+ถ�ายทอดเทคโนโลยีด2านวิจัยปOาไม2ภาคใต2 จังหวัดสงขลา 
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  กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป+าไม� 

แผนงานการวิจัยคาร2บอนในสวนป+าของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการแก�ไขภาวะโลกร�อน 

 
 

การวัดการเติบโตและการตัดต2นไม2ตัวแทนเพื่อศึกษามวลชีวภาพแปลงไม2สัก ในโครงการการ
กักเก็บคาร+บอนของไม2ไม2สักช้ันอายุต�างกัน 

 
 

การวัดการเติบโตและการตัดต2นไม2ตัวแทนเพื่อศึกษามวลชีวภาพของไม2ยูคาลิปตัส ในโครงการ      
การกักเก็บคาร+บอนของไม2สกุลยูคาลิปตัสช้ันอายุต�างกัน 
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การตัดโค�นต2น วัดมิติต�างๆ ช่ังน้ําหนักสดแบบแยกส�วน และนําตัวอย�างไปอบเพื่อหา 

น้ําหนักแห2งเพื่อศึกษามวลชีวภาพของไม2สนคาริเบีย ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู จังหวัดสุรินทร+ ใน
โครงการการกักเก็บคาร+บอนของไม2สนเขาช้ันอายุต�างกัน 

 
 

การวัดการเติบโตของไม2ประดู�อายุ 3 ป� ในแปลงทดลอง ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช 
จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการความผันแปรทางพันธุกรรม และประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร+บอน
ของกล2าไม2ประดู� 

 

  กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับกลุ-มงานวนวัฒนวิจัย 

  โครงการ "ปลูกป+ารักษ2โลกกับลามิน-า 8 ติดฟGล2มให�โลก" ณ สถานีวนวัฒนวิจัย

หมูสีอําเภอปากช-อง จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
  นายประลอง ดํารงค+ไทย รองอธิบดีกรมปOาไม2 เปcนประธานเปdดงาน โครงการ                          
"ปลูกปOารักษ+โลกกับลามิน�า 8 : ติดฟdล+มให2โลก" ปลูกปOาเพื่อการวิจัยในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี 
จํานวน 50 ไร� ซึ่งจะมุ�งเน2นการปลูกฟghนฟูปOาโดยปลูกพันธุ+ไม2เด�นในปOาธรรมชาติเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่ปOาให2
มีความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั่งยืน และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ+ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม ทั้งนี้ได2รับความร�วมมือจากประชาชนในพื้นที่ นักเรียน และเจ2าหน2าที่ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน มาร�วมปลูกปOาอีกด2วย 
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โครงการบํารุงรักษาต2นมหาสาละ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ป�พื้นที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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  สภาพต2นไม2ภายหลังการปลูก 2 ป� 5 เดือน (เดือนกุมภาพันธ+ ๒๕๕8) 
 

 
 

สภาพต2นสาละบางส�วนมีการเข2าทําลายใบจากแมลง สําหรับมะฮอกกานีมีความสมบูรณ+ดี 
 

 

สภาพต2นตะเคียนทองมีการเจริญเติบโตดี สําหรับต2นยางนาพบมีการแห2งของยอดบางส�วน  
 
ดําเนินการสํารวจอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของต2นไม2ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ                       
(เดือนกุมภาพันธ+ ๒๕๕8)  โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 ชนิดไม� 
จํานวน 

(ต�น) 

ความสูง

เฉลี่ย 

(เมตร) 

ความโตท่ีโคนต�น

เฉลี่ย D0 (ซม.) 

ความโตท่ี

ระดับอกDbh. 

(ซม.) 

หมายเหตุ 

๑ สาละอินเดีย ๑๒ ๑.๒๖ ๒.๐ ๐.๘ -แนวถนนด2านหน2า 
 สาละอินเดีย ๓ ๐.๕๐ ๐.๘ - -เนินด2านในใกล2แอ�งน้ํา 
        พบมีแมลงกินใบบ2าง 

๒ ตะเคียนทอง ๗๕ ๑.๕๐ ๑.๘ ๑.๒ -ในลุ�มและบนเนิน 

๓ ยางนา ๔๕ ๑.๖๕ ๒.๘ ๑.๕  

๔ เสลา ๑๐ ๐.๗๕ ๑.๕ - -ต2นเตี้ย ใบมีแมลง 

๕ มะฮอกกานี ๑๐๕ ๓.๑๕ - ๒.๖๐ -ต2นสูง ใบใหญ�  
      ไม�พบโรคหรือแมลง 

๖ นนทรี ๑ ๑.๒๐ ๑.๗ -  

รวม ๖ ชนิด ๒๕๑ ๑.๔๓ ๑.๗๖ ๑.๕๒  
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ดําเนินการติดตั้งปMายกรมปOาไม2 บริเวณด2านหน2าของพื้นที่ปลูก 

 
 

หมายเหตุ ตรากรมปOาไม2อยู�ในระหว�างดําเนินการส่ังทํามาติดเพิ่มเติม 
 

นักวิจัยในกลุ�มงานวนวัฒนวิจัย ได2ทําวิจัยด2านปOาไม2ร�วมกับ JAPAN INTERNATIONAL 
RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURAL SCIENCES (JIRCAS) ประเทศญี่ปุOน 

 

 
 

 
 

การทดลองตัดขยายระยะ และการศึกษาการเติบโตของไม2สักแตกหน�อภายใต2โครงการวิจัย
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสําหรับการปลูกสร2างสวนปOาไม2สัก 
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การศึกษาการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก และการศึกษาบทบาทการเก็บกักคาร+บอน
ของสวนปOาไม2สัก ภายใต2โครงการวิจัย เทคนิคการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก ปริมาณไม2และ
บทบาทการเก็บกักคาร+บอนของสวนปOาไม2สัก 

 
 

การฝRกอบรมการประเมินความเหมาะสมของดินและการใช2แผนที่ความเหมาะสมของดิน 

สําหรับการปลูกไม2สักให2แก�เจ2าของสวนปOาสัก จังหวัดหนองบัวลําภู วันที่ 25 กุมภาพันธ+ 2558 
 

 
 

การฝRกอบรมการประเมินความเหมาะสมของดินและการใช2แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับ
การปลูกไม2สักให2แก�เจ2าหน2าที่ส�งเสริมของสํานักจัดการทรัพยากรปOาไม2ที่ 6 (อุดรธานี) จังหวัด
หนองบัวลําภู วันที่ 26 กุมภาพันธ+ 2558 

 
 



   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� 
 บุคลากรกลุ�มงานวนวัฒนวิจัยที่ได2รับการคัดเลือก เพื่อยกย�องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติ
คุณเปcน “SMART Forester” ของกรมปOาไม2 ประจําป�งบประมาณ พ
เกียรติคุณในวันสถาปนากรมปOาไม2ครบรอบ 
พรลีแสงสุวรรณ+ 2) นายสนธยา ชมภูรัตน+ และ

 

1) นางอําไพ พรลีแสงสุวรรณ+ 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม มอบรางวัลโครงการคัดเลือก 
แสง” บุคคลต2นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม ประจําป� พ
ข2าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งนี้ข2าราชการ พนักงานกลุ�มงานวนวัฒนวิจัยได2รั
ในโครงการดังกล�าว 2 ท�าน ได2แก�
นางสาวศิริทัศน+ ภูวดลทัศไนย

พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน+ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
ได2มอบโล�รางวัลแก�ข2าราชการพลเรือนดีเด�น ประจําป� 
สิ่งแวดล2อม ซึ่งโล�รางวัลดังกล�าวเปcนรางวัลที่แสดงให2เห็นว�าบุคคลผู2ได2รับรางวัลได2ปฏิบัติงานด2วยความ
มุ�งม่ัน ตั้งใจ มีความเพียรพยายามเสียสละเพื่อให2เกิดผลสูงสุดต�อราชการจนเปcนที่
แก�วงศ+ตระกูล แก�หน�วยงานที่สังกัดที่ได2ปฏิบัติหน2าที่ตอบแทนประเทศชาติ และพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ2าอยู�หัวฯ พระบิดาแห�งการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมทั้งนี้
ข2าราชการกลุ�มงานวนวัฒนวิจัยได2รั
พนักงานธุรการ ส3 

     รายงานประจําป� 

บุคลากรกลุ�มงานวนวัฒนวิจัยที่ได2รับการคัดเลือก เพื่อยกย�องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติ
ของกรมปOาไม2 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558และได2รับมอบโล�ประกาศ

เกียรติคุณในวันสถาปนากรมปOาไม2ครบรอบ 119 ป� ในวันที่ 18 กันยายน 2558 
นายสนธยา ชมภูรัตน+ และ 3) นายประสงค+ อ2นป�ก 

นางอําไพ พรลีแสงสุวรรณ+  2) นายสนธยา ชมพูรัตน+  3) นายประสงค+

2558 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม พลเอก ดาว+พงษ+ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม มอบรางวัลโครงการคัดเลือก 

บุคคลต2นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม ประจําป� พ
ข2าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งนี้ข2าราชการ พนักงานกลุ�มงานวนวัฒนวิจัยได2รั

ท�าน ได2แก� นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ นักวิชาการปOาไม2ชํานาญการพิเศษ
ภูวดลทัศไนย พนักงานธุรการ ส3 

 

พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน+ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
มอบโล�รางวัลแก�ข2าราชการพลเรือนดีเด�น ประจําป� 2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล2อม ซึ่งโล�รางวัลดังกล�าวเปcนรางวัลที่แสดงให2เห็นว�าบุคคลผู2ได2รับรางวัลได2ปฏิบัติงานด2วยความ
มุ�งม่ัน ตั้งใจ มีความเพียรพยายามเสียสละเพื่อให2เกิดผลสูงสุดต�อราชการจนเปcนที่
แก�วงศ+ตระกูล แก�หน�วยงานที่สังกัดที่ได2ปฏิบัติหน2าที่ตอบแทนประเทศชาติ และพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ2าอยู�หัวฯ พระบิดาแห�งการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมทั้งนี้
ข2าราชการกลุ�มงานวนวัฒนวิจัยได2รับรางวัลในโครงการดังกล�าว ได2แก� นางสาวศิริทัศน+

 

    

รายงานประจําป� 2558 
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บุคลากรกลุ�มงานวนวัฒนวิจัยที่ได2รับการคัดเลือก เพื่อยกย�องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติ
และได2รับมอบโล�ประกาศ

2558 ได2แก� 1) นางอําไพ 

 
นายประสงค+ อ2นป�ก 

พลเอก ดาว+พงษ+ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม มอบรางวัลโครงการคัดเลือก "เพชรจรัส

บุคคลต2นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม ประจําป� พ.ศ. 2557 ให2แก�
ข2าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งนี้ข2าราชการ พนักงานกลุ�มงานวนวัฒนวิจัยได2รับรางวัล

นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ นักวิชาการปOาไม2ชํานาญการพิเศษ และ

 

พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน+ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม                   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล2อม ซึ่งโล�รางวัลดังกล�าวเปcนรางวัลที่แสดงให2เห็นว�าบุคคลผู2ได2รับรางวัลได2ปฏิบัติงานด2วยความ
มุ�งม่ัน ตั้งใจ มีความเพียรพยายามเสียสละเพื่อให2เกิดผลสูงสุดต�อราชการจนเปcนที่ประจักษ+และเปcนเกียรติ
แก�วงศ+ตระกูล แก�หน�วยงานที่สังกัดที่ได2ปฏิบัติหน2าที่ตอบแทนประเทศชาติ และพระมหากรุณาธิคุณ                     
ของพระบาทสมเด็จพระเจ2าอยู�หัวฯ พระบิดาแห�งการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมทั้งนี้

บรางวัลในโครงการดังกล�าว ได2แก� นางสาวศิริทัศน+ ภูวดลทัศไนย                       



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม�    รายงานประจําป� 2558  
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กลุ�มงานพัฒนาผลิตผลป�าไม� 
 

งานพัฒนาพลังงานจากไม   กลุ�มงานพัฒนาผลิตผลป�าไม 
 
การศึกษาความเป�นไปไดในการผลิตก�าซชีวภาพจากเศษเหลือใชจากไมไผ�  

งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘              110,000 บาท 
ทดลองนําเศษกิ่งไม�ไผ�ขนาดเล็กมาทําถ�านอัดแท�ง และทดสอบประสิทธิภาพการใช�งานของถ�าน           

อัดแท�งที่ได� โดยการต�มน้ําด�วยเตาหุงต�มประสิทธิภาพสูงของกรมป�าไม� 
     

 

 
 
 

 
การพัฒนาและส�งเสริมการใชเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงแบบอเนกประสงค.  

งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘              110,000 บาท 
ออกแบบเตาหุงต�มและสร�างแม�พิมพ9หล�อเตาให�สามารถใช�งานได�กับเช้ือเพลิงหลายประเภท

ทดลองทําเตาหุงต�ม จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพการใช�งาน พัฒนาแม�แบบเตาจนได�รูปแบบที่ให�ค�า
ประสิทธิภาพการใช�งานสูงสุด ดําเนินการจดอนุสิทธิบัตรและได�ส�งเสริมให�ผู�ประกอบการผลิตเตา
จําหน�าย 

 
 
 

 
 

การศึกษาการเพิ่มมูลค�าถ�านไม   
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘              110,000 บาท 

ศึกษาหาตัวประสานที่เหมาะสมในการทําถ�านดูดกลิ่น ปรับปรุงส�วนผสมของสบู�เหลวจากถ�าน
สนคาริเบีย ในส�วนลําต�น กิ่ง ใบ ให�เหมาะสม ทดสอบการใช�สบู�เหลวเบื้องต�นโดยผู�วิจัย และทําแชมพูสระ
ผมจากถ�านสนคาริเบีย 
  
 

 
 



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� 

 

การใชประโยชน.ดานพลังงานและการทํานํ้ามันชีวภาพจากไมสน 
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ
ดําเนินการจัดเตรียมวัตถุดิบโดยการตัดไม�สน 

สนโอ-คาร9ปา สนเทคูนูมานี่ ที่ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล 
เพื่อเตรียมเข�าเครื่องสกัดน้ํามันชีวภาพและทดลองสกัดน้ํามันชีวภาพ

 

 

 

              
 

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของไมสน 
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ
สํารวจและเก็บตัวอย�างสนคาริเบีย สนสองใบ สนสามใบ สนโอคาร9ปา และสนเทคูนูม

จากสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล
ด�วยการกล่ันด�วยน้ํา (Water Distillation)
anhydrous) เพื่อให�สารตัวอย�างบริสุทธิ์ เมื่อนํามาวิเคราะห9องค9ประกอบทางเคมีของน้ํามันจากใบสน 
 

 
 
                                                                                                  
 

การบําบัดนํ้าเสียดวยถ�านกัมมันต.จากไมสน 
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ

   เตรียมตัวอย�างไม�สนสองใบ สนสามใบ สนโอคาร9ปา สนคาริเบีย และสนแทคูนูมานี่
วนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม� โดยนํามาตัดเปPนท�อนๆ 
กระบะ เข�าเผาในเตาเผาถ�านกัมมันต9 ที่อุณหภูมิ 
มาล�างน้ําสะอาดและอบให�แห�ง ช่ังน้ําหนักและบันทึกข�อมูล
 
           
 
 

 
 
 

    รายงานประจําป� 

การใชประโยชน.ดานพลังงานและการทํานํ้ามันชีวภาพจากไมสน 5 ชนิด    
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘            110,000 บาท 
ดําเนินการจัดเตรียมวัตถุดิบโดยการตัดไม�สน 5 ชนิด คือ สนคาริเบีย สนสองใบ สนสามใบ 

ที่ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม�  ดําเนินการบดไม�ตัวอย�าง
เพื่อเตรียมเข�าเครื่องสกัดน้ํามันชีวภาพและทดลองสกัดน้ํามันชีวภาพ 

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของไมสน 5 ชนิดเพื่อการสรางมูลค�าเพิ่ม   
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘              110,000 บาท 
สํารวจและเก็บตัวอย�างสนคาริเบีย สนสองใบ สนสามใบ สนโอคาร9ปา และสนเทคูนูม

จากสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม� นํามาเตรียมตัวอย�างและสกัด โดยใช�ส�วนใบ นํามาสกัด
Water Distillation) จากนั้นนําสารที่สกัดได�มาผ�านขบวนกา

เพื่อให�สารตัวอย�างบริสุทธิ์ เมื่อนํามาวิเคราะห9องค9ประกอบทางเคมีของน้ํามันจากใบสน 

                                                                                                  

การบําบัดนํ้าเสียดวยถ�านกัมมันต.จากไมสน 5 ชนิด 
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘              110,000 บาท 

เตรียมตัวอย�างไม�สนสองใบ สนสามใบ สนโอคาร9ปา สนคาริเบีย และสนแทคูนูมานี่
เชียงใหม� โดยนํามาตัดเปPนท�อนๆ เผาด�วยเตาอิฐก�อ จากนั้นนํา

เข�าเผาในเตาเผาถ�านกัมมันต9 ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส สเปรย9น้ํา  
มาล�างน้ําสะอาดและอบให�แห�ง ช่ังน้ําหนักและบันทึกข�อมูล 
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ชนิด คือ สนคาริเบีย สนสองใบ สนสามใบ                
ดําเนินการบดไม�ตัวอย�าง

สํารวจและเก็บตัวอย�างสนคาริเบีย สนสองใบ สนสามใบ สนโอคาร9ปา และสนเทคูนูมานี่                
จังหวัดเชียงใหม� นํามาเตรียมตัวอย�างและสกัด โดยใช�ส�วนใบ นํามาสกัด

จากนั้นนําสารที่สกัดได�มาผ�านขบวนการขจัดน้ํา (dehydration 
เพื่อให�สารตัวอย�างบริสุทธิ์ เมื่อนํามาวิเคราะห9องค9ประกอบทางเคมีของน้ํามันจากใบสน  

                                                                                                   

เตรียมตัวอย�างไม�สนสองใบ สนสามใบ สนโอคาร9ปา สนคาริเบีย และสนแทคูนูมานี่ จากสถานี
เผาด�วยเตาอิฐก�อ จากนั้นนําถ�าน ใส�ใน

องศาเซลเซียส สเปรย9น้ํา  1 ช่ัวโมง แล�วนําถ�าน



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� 

 

การศึกษาเศรษฐกิจการทําเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงถ�าน 
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ
  สํารวจผู�ประกอบการที่ยังคงผลิตเตาหุงต�มประสิทธิภาพสูงถ�าน ปม

ภาคสนามจากผู�ประกอบการทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 
พนมไพร จังหวัดร�อยเอ็ด โรงเตาหนองเอี่ยน 
โรงเตาทอง จังหวัดราชบุรี โดยได�ข�อมูลด�านเศรษฐกิจ และได�ข�อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเตาหุงต�ม
ประสิทธิภาพสูงถ�าน ปม.1 ของผู�ประกอบการแต�ละราย และได�เก็
ถ�าน ปม.1 ของผู�ประกอบการ 
  
 
 
 
 
การผลิตถ�านไมสนประดิพัทธ.และการเพิ่มมูลค�าเศษเหลือไมสนประดิพัทธ.โดยการทําถ�านอัดแท�ง
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ
           นําไม�สนประดิพัทธ9มาทดลองเผาถ�านด�วยเตาอิฐก�อขนาด 
เปอร9เซ็นต9ผลผลิตถ�าน แล�วนําถ�านมาทดสอบโดยการต�มน้ําด�วยเตาหุงต�มประสิทธิภาพสูงของกรมป�าไม� 
 
 

                
 

                
 

 

การใชประโยชน.ไมไผ�ดานพลังงานการผลิตนํ้ามันชีวภาพและการสรางมูลค�าเพิ่ม 
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ

การศึกษาการใช�ประโยชน9ไม�ไผ�ด�านการผลิตน้ํามันชีวภาพ ใช�ตัวอย�างไม�ไผ� 
ไผ�รวก ไผ�ตงศรีปราจีน ไผ�หม�าจู และไผ�ซางหม�น โดยใช�เครื่องปฏิกรณ9ไพโรไลซีสแบบเร็วชนิดตกอิสระ
ขนาดใช�ในห�องปฏิบัติการ ไผ�ที ่ให�ปริมาณน้ํามันมากที่สุด
49.30 ของน้ําหนัก ชีวมวลเริ่มต�น

  
 
 
 

               
 
 

    รายงานประจําป� 

การศึกษาเศรษฐกิจการทําเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงถ�าน ปม.1 สู�อาเซียน
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘              110,000 บาท 
สํารวจผู�ประกอบการที่ยังคงผลิตเตาหุงต�มประสิทธิภาพสูงถ�าน ปม.1 

ภาคสนามจากผู�ประกอบการทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 5 ราย ได�แก� โรงเตาทิพวัล 
โรงเตาหนองเอี่ยน จังหวัดปราจีน โรงเตาเด�นนคร จังหวัด

ราชบุรี โดยได�ข�อมูลด�านเศรษฐกิจ และได�ข�อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเตาหุงต�ม
ของผู�ประกอบการแต�ละราย และได�เก็บตัวอย�างเตาหุงต�มประสิทธิภาพสูง

ของผู�ประกอบการ  

การผลิตถ�านไมสนประดิพัทธ.และการเพิ่มมูลค�าเศษเหลือไมสนประดิพัทธ.โดยการทําถ�านอัดแท�ง
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘              96,000 บาท 

นําไม�สนประดิพัทธ9มาทดลองเผาถ�านด�วยเตาอิฐก�อขนาด 1 ลูกบาศก9เมตร คํานวณหา
เปอร9เซ็นต9ผลผลิตถ�าน แล�วนําถ�านมาทดสอบโดยการต�มน้ําด�วยเตาหุงต�มประสิทธิภาพสูงของกรมป�าไม� 

การใชประโยชน.ไมไผ�ดานพลังงานการผลิตนํ้ามันชีวภาพและการสรางมูลค�าเพิ่ม 
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘              110,000 บาท 

การศึกษาการใช�ประโยชน9ไม�ไผ�ด�านการผลิตน้ํามันชีวภาพ ใช�ตัวอย�างไม�ไผ� 
ไผ�รวก ไผ�ตงศรีปราจีน ไผ�หม�าจู และไผ�ซางหม�น โดยใช�เครื่องปฏิกรณ9ไพโรไลซีสแบบเร็วชนิดตกอิสระ

ไผ�ที ่ให�ปริมาณน้ํามันมากที่สุด คือ ไผ�กิมซุ �ง ให�ปริมาณน้ํามัน
ชีวมวลเริ่มต�น 
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สู�อาเซียน  

1 จําหน�ายอยู� เก็บข�อมูล
ราย ได�แก� โรงเตาทิพวัล จังหวัดพิษณุโลก โรงเตา

จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ราชบุรี โดยได�ข�อมูลด�านเศรษฐกิจ และได�ข�อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเตาหุงต�ม

บตัวอย�างเตาหุงต�มประสิทธิภาพสูง

การผลิตถ�านไมสนประดิพัทธ.และการเพิ่มมูลค�าเศษเหลือไมสนประดิพัทธ.โดยการทําถ�านอัดแท�ง   

ลูกบาศก9เมตร คํานวณหา
เปอร9เซ็นต9ผลผลิตถ�าน แล�วนําถ�านมาทดสอบโดยการต�มน้ําด�วยเตาหุงต�มประสิทธิภาพสูงของกรมป�าไม�   

การใชประโยชน.ไมไผ�ดานพลังงานการผลิตนํ้ามันชีวภาพและการสรางมูลค�าเพิ่ม  

การศึกษาการใช�ประโยชน9ไม�ไผ�ด�านการผลิตน้ํามันชีวภาพ ใช�ตัวอย�างไม�ไผ� 5 ชนิด คือ ไผ�กิมซุ�ง             
ไผ�รวก ไผ�ตงศรีปราจีน ไผ�หม�าจู และไผ�ซางหม�น โดยใช�เครื่องปฏิกรณ9ไพโรไลซีสแบบเร็วชนิดตกอิสระ

ไผ�กิมซุ �ง ให�ปริมาณน้ํามัน ร�อยละ 



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� 

 

การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใชประโยชน.ไมดานพลังงานเชิงพาณิชย.และอุตสาหกรรม 
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ

สํารวจโรงงานผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ดเพื่อหาแนวทางการส�งเสริมให�มีการผลิตและการใช�ใน               
เชิงอุตสาหกรรม เตรียมวัตถุดิบโดยการเผาไม�ชนิดต�างๆ ให�เปPนส�นถ�าน เรียกว�า 
เตา อฐิก�อและเตาถังน้ํามัน บดทอนไม�ให�มีขนาดเล็กเปPนผง นําเข�าเครื่องอัดเม็ดจะได�เช้ือเพลิงอัดเม็ดที่
เรียกว�า Torrified wood pellet
และขี้เลื่อยอัดเม็ด (wood pellet

 

 
 
 

 
การเพิ่มคุณค�าเศษเหลอืหรือกิ่งขนาดเล็กของไมจากสวนป�าโดยการทําเชื้อเพลงิอัดแท�

งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ
             เก็บตัวอย�างไม�สะแกนาที่ได�รับความอนุเคราะห9ตัวอย�างจากกรมราชองครักษ9 ฟาร9มตัวอย�าง  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ�า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ถ�านไม�ด�วยเตาอิฐก�อขนาด 1
ส�นถ�าน ถ�านป�น ขี้เถ�า และปริมาณน้ําส�มควันไม�ที่ได� เพื่อนํามาคํานวณหาเปอร9เซ็นต9ผลผลิตถ�าน 
         
      

 
 

 
วิจัยการผลิตถ�านขาวเพื่อการใชประโยชน.ไมดานพลังงานเชิงพาณิชย.และอุตสาหกรรม 

งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ
ทําการพัฒนารูปแบบและสร�างเตาเผาถ�านขาว

โดยพัฒนาจากเตาอิวาเตะ ปรับรูปแบบเตาบางส�วนและใช�วัสดุก�อสร�างในบางส�วนที่ต�องทนความร�อนได�
สูง และปรับให�มีขนาดเหมาะสม
สร�างขึ้นเอง  
 

 
 
 

 
 
 

    รายงานประจําป� 

การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใชประโยชน.ไมดานพลังงานเชิงพาณิชย.และอุตสาหกรรม 
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘              301,100 บาท                

สํารวจโรงงานผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ดเพื่อหาแนวทางการส�งเสริมให�มีการผลิตและการใช�ใน               
เตรียมวัตถุดิบโดยการเผาไม�ชนิดต�างๆ ให�เปPนส�นถ�าน เรียกว�า 

เตา อฐิก�อและเตาถังน้ํามัน บดทอนไม�ให�มีขนาดเล็กเปPนผง นําเข�าเครื่องอัดเม็ดจะได�เช้ือเพลิงอัดเม็ดที่
pellet ทดสอบคุณสมบัติทางฟ`สิกส9และหาค�าความร�อนเปรียบเทียบกับผงไม�
pellet)  

การเพิ่มคุณค�าเศษเหลอืหรือกิ่งขนาดเล็กของไมจากสวนป�าโดยการทําเชื้อเพลงิอัดแท�
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘              201,100 บาท 

เก็บตัวอย�างไม�สะแกนาที่ได�รับความอนุเคราะห9ตัวอย�างจากกรมราชองครักษ9 ฟาร9มตัวอย�าง  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ�า ฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัด

1 ลูกบาศก9เมตร และเตาถังเดี่ยว อย�างละ 2 เตา บั
ถ�านป�น ขี้เถ�า และปริมาณน้ําส�มควันไม�ที่ได� เพื่อนํามาคํานวณหาเปอร9เซ็นต9ผลผลิตถ�าน 

วิจัยการผลิตถ�านขาวเพื่อการใชประโยชน.ไมดานพลังงานเชิงพาณิชย.และอุตสาหกรรม 
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘              201,100 บาท 

นารูปแบบและสร�างเตาเผาถ�านขาวที่ศูนย9วิจัยพลังงานจากไม� จังหวัดสระบุรี 
โดยพัฒนาจากเตาอิวาเตะ ปรับรูปแบบเตาบางส�วนและใช�วัสดุก�อสร�างในบางส�วนที่ต�องทนความร�อนได�
สูง และปรับให�มีขนาดเหมาะสม เพื่อให�สามารถใช�ได�ในระดับชุมชน จากนั้นทดสอบเผาถ�านขาวจากเตาที่
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การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใชประโยชน.ไมดานพลังงานเชิงพาณิชย.และอุตสาหกรรม  
                 

สํารวจโรงงานผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ดเพื่อหาแนวทางการส�งเสริมให�มีการผลิตและการใช�ใน               
เตรียมวัตถุดิบโดยการเผาไม�ชนิดต�างๆ ให�เปPนส�นถ�าน เรียกว�า Torrified wood ด�วย

เตา อฐิก�อและเตาถังน้ํามัน บดทอนไม�ให�มีขนาดเล็กเปPนผง นําเข�าเครื่องอัดเม็ดจะได�เช้ือเพลิงอัดเม็ดที่
มร�อนเปรียบเทียบกับผงไม�

การเพิ่มคุณค�าเศษเหลอืหรือกิ่งขนาดเล็กของไมจากสวนป�าโดยการทําเชื้อเพลงิอัดแท�ง 

เก็บตัวอย�างไม�สะแกนาที่ได�รับความอนุเคราะห9ตัวอย�างจากกรมราชองครักษ9 ฟาร9มตัวอย�าง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผา

เตา บันทึกน้ําหนักถ�านก�อน                   
ถ�านป�น ขี้เถ�า และปริมาณน้ําส�มควันไม�ที่ได� เพื่อนํามาคํานวณหาเปอร9เซ็นต9ผลผลิตถ�าน                              

วิจัยการผลิตถ�านขาวเพื่อการใชประโยชน.ไมดานพลังงานเชิงพาณิชย.และอุตสาหกรรม   

ศูนย9วิจัยพลังงานจากไม� จังหวัดสระบุรี                  
โดยพัฒนาจากเตาอิวาเตะ ปรับรูปแบบเตาบางส�วนและใช�วัสดุก�อสร�างในบางส�วนที่ต�องทนความร�อนได�

จากนั้นทดสอบเผาถ�านขาวจากเตาที่



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม�    รายงานประจําป� 2558  
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ป<ญหา และอุปสรรค 
 1.  ปbญหาด�านบุคลากร  ขาดแคลนเจ�าหน�าที่ที่มีความรู�ด�านวิศวกรรม การออกแบบเครื่องมือ 
เครื่องกล เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให�เกิดนวัตกรรมใหม�ๆ   และข�าราชการยังช�วยปฏิบัติงานในหน�าที่อื่นทํา
ให�ไม�สามารถปฏิบัติงานวิจัยได�อย�างเต็มที่และเต็มความสามารถ 
 2.  ปbญหาด�านระบบบริหารและกฎระเบียบ ตามกฎระเบียบกรมป�าไม� การเผาถ�านและมีถ�านไว�ใน
ครอบครองที่มใิช�เพื่อการค�าต�องแสดงที่มาของไม�ที่ใช�ทําถ�านต�อเจ�าหน�าที่ เพื่อปeองกันการลักลอบตัดไม� 
หรือนําไม�มาจากป�าอนุรักษ9 ดังนั้น การส�งเสริมให�ราษฎรใช�เตาเผาถ�านประสิทธิภาพสูงของกรมป�าไม�จึง
เปPนเสมือนดาบสองคม ซึ่งต�องพิจารณาให�ถี่ถ�วนเปPนรายๆ ไปในการเข�าไปส�งเสริม  
 3.  ปbญหาด�านงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณด�านการส�งเสริมการใช�พลังงานทดแทน
และการอนุรักษ9พลังงาน  เนื่องจากปbจจุบันมีเพียงงบวิจัยเท�านั้น 
 4.  ปbญหาด�านองค9ความรู�และการนําผลงานวิจัยไปใช�ให�เกิดเปPนรูปธรรม  คือ การขาดข�อมูลที่
แม�นยําและทันสมัย ทําให�ไม�สามารถกําหนดนโยบายในระยะยาวและกําหนดยุทธศาสตร9การใช�ชีวมวลใน
แผนงานโครงการวิจัยได�อย�างชัดเจน การนําผลงานวิจัยไปใช�ยังไม�แพร�หลาย เนื่องจากเตาประสิทธิภาพสูง
และเครื่องมืออัดแท�งเช้ือเพลิงมีราคาสูง ประชาชนไม�นิยมและไม�มีศักยภาพในการซื้อแม�ว�าเตาจะมี
ประสิทธิภาพ ปbญหาจึงอยู�ที่การทําให�มีราคาถูกลง รวมถึงการส�งเสริมให�ประชาชนรับทราบถึงความคุ�ม
ทุนดังกล�าว 
 

งานพัฒนาเคมีผลิตผลป�าไม กลุ�มงานพัฒนาผลิตผลป�าไม 

โครงการวิจัย ความผันแปรของนํ้ามันหอมระเหยเทพทาโรจากสวนพันธุกรรม 
 งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘  ๙๖,๐๐๐ บาท 

 วัตถุประสงค. 
 ๑. ศึกษาความผันแปรของน้ํามันหอมระเหยเทพทาโรจากสวนพันธุกรรม 
 ๒. เพื่อศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพของไม�เทพทาโรในสวนพันธุกรรมที่อายุประมาณ ๗ ป� 
 ๓. เพื่อศึกษาองค9ประกอบทางเคมีและการใช�ประโยชน9น้ํามันหอมระเหยเทพทาโรจากสวน
พันธุกรรม 

 ผลการปฏิบัติงาน 

 - สํารวจเก็บตัวอย�างจากสถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา จังหวัดสงขลาและทําการกล่ันน้ํามันหอม
ระเหยเทพทาโรจํานวน ๒๔ ต�น ๗๒ ตัวอย�าง 
 - วิเคราะห9หาองค9ประกอบทางเคมีของน้ํามันทั้ง ๔๘ ตัวอย�าง ด�วยเครื่อง GC-MS  
 - วิเคราะห9หาค�าดัชนีหักเหของน้ํามันหอมระเหยใบเทพทาโรจํานวน ๒๔ ตัวอย�าง  
 - ศึกษาฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระของน้ํามันใบเทพทาโรจํานวน ๒๐ ตัวอย�าง 
 - ศึกษาด�านการใช�ประโยชน9โดยพัฒนาเปPนผลิตภัณฑ9จากน้ํามันหอมระเหย 
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ไม�เทพทาโร ๘ ชนิด ได�แก� สบู�เหลวเทพทาโร สบู�ก�อนเทพทาโร ยาหม�องเทพทาโร โลช่ันกันยุงเทพทาโร 
แชมพูเทพทาโร เจลล�างหน�าเทพทาโร โลช่ันสครับเทพทาโร น้ํามันนวดเทพทาโร 
 - ผลงาน “วิจัยศักยภาพเทพทาโร (จากไม�หอมมงคลสู�ไม�เศรษฐกิจ)” ได�รับรางวัลบริการภาครัฐ
แห�งชาติ ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการทีเ่ปPนเลิศ ระดับ ดีเด�นจากสํานักงาน 
กพร. เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
รูปการกล่ันใบเทพทาโร   ตัวอย�างผลิตภัณฑ9จากเทพทาโร       รางวัลบริการภาครัฐแห�งชาติประจําป� พ.ศ.๒๕๕๘ 

โครงการ คุณค�าทางโภชนาการและสารพิษในหน�อไม 
 งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. 2558  50,000 บาท 

 วัตถุประสงค. 
 1. ศึกษาคุณค�าทางโภชนาการในหน�อไม� 4 ชนิด 
 2. ศึกษาหาสารพิษในหน�อไม� 4 ชนิด 

 ผลการปฏิบัติงาน 
 - เก็บตัวอย�างหน�อไม�ไผ�ตงศรีปราจีน จากจังหวัดปราจีนบุรี มาวิเคราะห9คุณค�าทางโภชนาการ
และสารพิษ (สารไซยาไนด9และกรดออกซาลิก) 
 - นําหน�อไม�สดมาปอกเปลือกแล�วห่ันเปPนช้ินยาวหนาประมาณ 2 ซม. 
 - สุ�มตัวอย�างหน�อไม�ที่หั่นแล�วมาแบ�งเปPน 2 ส�วน ส�วนที่ 1 นําไปวิเคราะห9หาสารไซยาไนด9 
กรดออกซาลิก และวิเคราะห9คุณค�าทางโภชนาการ และส�วนที่ 2 นําไปต�มก�อนแล�วจึงนําไปวิเคราะห9หา
สารไซยาไนด9 กรดออกซาลิก และวิเคราะห9คุณค�าทางโภชนาการ 
 - ผลการวิเคราะห9หาสารไซยาไนด9 กรดออกซาลิก และวิเคราะห9คุณค�าทางโภชนาการ ในหน�อไม�สด
และต�มอย�างละ 100 g พบว�า หน�อไม�สดมีสารไซยาไนด9 4.101 mg กรดออกซาลิก 242.194 mg 
พลังงาน 25.98 Kcal ไขมัน 0.30 g โปรตีน 2.15 g คาร9โบไฮเดรต 3.67 g และใยอาหาร 2.05 g 
สําหรับหน�อไม�ต�ม มีสารไซยาไนด9 0.583 mg กรดออกซาลิก 77. 440 พลังงาน 25.94 Kcal ไขมัน 
0.26 g โปรตีน 2.10 g คาร9โบไฮเดรต 3.80 g และใยอาหาร 2.50 g 
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รูปภาพแสดงการเตรียมตัวอย�างหน�อไม� 

ป<ญหาและอุปสรรค 
 - ปbญหาภัยแล�งทําให�หน�อไม�ไม�มี เปPนอุปสรรคสําหรับโครงการวิจัยนี้มากเพราะตัวอย�างหน�อไม�
สายพันธุ9ต�องการที่จะนํามาใช�ในการทดลองหายาก 

 
โครงการ ศึกษาองค.ประกอบทางเคมีและการใชประโยชน.จากส�วนต�างๆ ของการบูร 
 งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. 2558  96, 000 บาท 

 วัตถุประสงค. 
 1. ศึกษาองค9ประกอบทางเคมีจากส�วนต�างๆ ของการบูร 
 2. ศึกษาการใช�ประโยชน9จากส�วนต�าง ๆ ของการบูร 

 ผลการปฏิบัติงาน 
 - เก็บตัวอย�างใบการบูร จากแปลงปลูกสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย                         

มากล่ันน้ํามันหอมระเหยด�วยวิธีกล่ันด�วยน้ํา 
 - นําน้ํามันหอมระเหยที่ได�ไปวิเคราะห9หาองค9ประกอบทางเคมีด�วยเครื่อง Gas Chromatography/ 
Mass spectrometer (GC/MS) และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพด�วยเครื่อง Density meter DMA 38  
 - ผลการศึกษา พบว�าน้ํามันหอมระเหยจากใบการบูรมีองค9ประกอบทางเคมีหลักที่สําคัญ
แตกต�างกันสามารถแบ�งได� 4 กลุ�ม ดังนี้ Linalool camphor safrole และ Nerolidol 
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โครงการคุณสมบัติทางเคมีของไผ� 
 งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. 2558 ที่ได�รับ  50,000 บาท 

  วัตถุประสงค. 
 ๑. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของไผ� และเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมี 
 ๒. เพื่อเปPนข�อมูลพื้นฐานสําหรับการวิจัยต�อยอดด�านการใช�ประโยชน9ของไม�ไผ� 

 ผลการปฏิบัติงาน 
 - ตัวอย�างไผ�ตงเขียว เก็บจากอําเภอประจันตะคาม จังหวัดปราจีนบุรี การเตรียมตัวอย�าง       
จะแบ�งเปPนส�วน โคน กลาง และปลาย นํามาสับ บด และร�อน เพื่อคัดขนาด วิเคราะห9หาองค9ประกอบ
พื้นฐานทางเคมีตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI  
 - ผลการวิเคราะห9 

องค9ประกอบพื้นฐานทางเคมี 
ปริมาณ(%) 

โคน กลาง ปลาย 

ปริมาณขี้เถ�า 
การละลายในนํ้าเย็น 
การละลายในนํ้าร�อน 
การละลายใน 1% โซเดียมไฮดร็อกไซด9 
การละลายในแอลกอฮอลล9 – เบนซีน (1:2) 
ปริมาณลิกนิน 
ปริมาณโฮโลเซลลูโลส 
ปริมาณเซลลูโลส 
ปริมาณเพนโตซาน 

0.82 
14.63 
16.74 
31.61 
10.80 
23.52 
74.75 
51.58 
16.49 

0.82 
9.51 
11.66 
26.09 
7.16 

24.43 
73.78 
55.67 
17.19 

1.19 
9.38 
10.80 
25.52 
6.42 

25.16 
81.46 
54.81 
18.51 
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โครงการวิจัยการวิจัยประสิทธิภาพของนํ้ามันยูคาลิปตัสเพื่อการปAองกันรักษาเน้ือไม 
  งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. 2558  11๐,๐๐๐ บาท 

 วัตถุประสงค. 
  ๑. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ํามันยูคาลิปตัส และศึกษาถึงประสิทธิภาพของน้ํามันยูคาลิปตัส
เพื่อการปeองกันรักษาเนื้อไม�เพื่อเพิ่มมูลค�าของไม�จากสวนป�า          

 ผลการปฏิบัติงาน 
 - ทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันยูคาลิปตัสในการปeองกันการทําลายไม�ยางพาราของปลวกใต�ดิน

โดยวิธีการแช� 
  - สถานที่ทดสอบ ห�องปฏิบัติการเคมี ช้ัน 4 และกลุ�มงานแมลงและจุลชีววิทยาป�าไม� 

  - วิธีทดสอบ ใช�วิธีการทดสอบแบบบังคับ (No choice test) โดยนําช้ินไม�ยางพาราที่ผ�านการแช�เปPน
ระยะเวลาต�างกัน ดังนี้ 24, 72 และ 168 ช่ัวโมง ทดสอบ 6 ซ้ํา และช้ินไม�ยางพาราทรีทเมนต9ควบคุม 
(control) คัดแยกปลวกชนิด Coptotermes gestroi Wasmann จํานวน 400 ตัว ใส�ลงไปในกล�องพลาสติกที่เตรียมไว� 
เปPนเวลา 2 เดือน 
  - สรุปผลประสิทธิภาพของน้ํามันยูคาลิปตัส 3 สายพันธุ9 น้ํามัน E. europhylla แช�เปPนเวลา 24 ช่ัวโมง   
ไม�ทดสอบเสียหายมากที่สุดเฉลี่ย 3% แช�ไม�เปPนเวลา 72 ช่ัวโมง และ 168 ช่ัวโม ไม�ไม�ถูกทําลาย น้ํามัน 
E. camaldulensis และ E. citriodora จะพบว�า ไม�ยางพาราไม�ถูกทําลาย ไม�ยางพาราทรีทเมนต9ควบคุมถูก
ปลวกใต�ดินทําลายเฉลี่ย 42.54% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แช�นํ้ามัน E. europhylla 

 

แช�นํ้ามัน E. camaldulensis แช�นํ้ามัน E. citriodora 
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งานคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสรางไม  กลุ�มงานพัฒนาผลิตผลป�าไม

งบประมาณที่ได�รับประจําป�  พ

ผลการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/งานบริการ

1. บริการตรวจพิสูจน9และออกหนังสือรับรองชนิดและคุณภาพไม�

2. บริการตรวจไม�หมอนรถไฟ ไม�ศุลกากร ฯลฯ

3. พิจารณาคดีป�าไม�เบ้ืองต�นและเสนอรายช่ือผู�เช่ียวชาญฯ

4. เจ�าหน�าท่ีในสังกัดงานคุณสมบัติฯ

 
การฝCกอบรมการตรวจพิสูจน.เน้ือไม รุ�นท่ี 

 
การตรวจพิสูจน.ไม  

 

    รายงานประจําป� 

งานคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสรางไม  กลุ�มงานพัฒนาผลิตผลป�าไม

งบประมาณที่ได�รับประจําป�  พ.ศ. 2558  ๗๓๙,๙๐๐  บาท 

งานบริการ/งานท่ีได�รับมอบหมาย 
 

บริการตรวจพิสูจน9และออกหนังสือรับรองชนิดและคุณภาพไม� 

บริการตรวจไม�หมอนรถไฟ ไม�ศุลกากร ฯลฯ 

พิจารณาคดีป�าไม�เบ้ืองต�นและเสนอรายช่ือผู�เช่ียวชาญฯ 

เจ�าหน�าท่ีในสังกัดงานคุณสมบัติฯ 

การตรวจพิสูจน.เน้ือไม รุ�นท่ี ๖5 

 

  ไมหมอนรถไฟ 

รายงานประจําป� 2558  
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งานคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสรางไม  กลุ�มงานพัฒนาผลิตผลป�าไม 

หน�วย 

247/247 (ราย/ช้ิน) 

12/11,449 (ราย/ช้ิน) 

54 คดี 

27 คดี 
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การใหบริการออกหนังสือรับรองตรวจพิสูจน.ชนิดและคุณภาพไม 

 
สถิติคดีป�าไมขอผูเชี่ยวชาญตรวจพิสูจน.ไม 

 
 

ป<ญหาและอุปสรรค 
  - ต�องเก็บตัวอย�างไม� แปรรูปไม�จํานวนตามมาตรฐานการวิจัยของประเทศอังกฤษซึ่งใช�

ระยะเวลายาวนานในการจัดทําฐานข�อมูลการตรวจพิสูจน9ไม� 
 
โครงการศึกษาสารธรรมชาติและการออกฤทธิ์ปAองกันมอดทําลายไมไผ� 

งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. 2558  110,000 บาท 

วัตถุประสงค. 
๑.  ศึกษาศักยภาพของสารสกัดธรรมชาติหรือสารธรรมชาติจากผลิตผลป�าไม�  ในการ

ปeองกันมอดทําลายไม�ไผ� 
๒.  ศึกษาความเปPนไปได�ในการผลิตสารสกัดธรรมชาติหรือสารธรรมชาติจากผลิตผลป�า

ไม�เพื่อใช�ในการปeองกันมอดทําลายไม�ไผ�เชิงพาณิชย9 

ผลการดําเนินงาน 
- สกัดสารจากตัวอย�างพืชด�วยน้ํา ได�แก� มะกลํ่า สะเดา ชํามะเลียง  
- อาบน้ํายาไม�ไผ�ด�วยสารสกัดจากพืชตัวอย�าง โดยวิธีการแช�เปPนเวลา 3 วัน และการอัดด�วยความ

ดัน 25 psi เปPนเวลา 30 นาที 
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- ผ่ึงไม�ไผ�ทดลองให�แห�งในที่ร�มเปPนเวลา 20 วัน นําไปทดสอบการเข�าทําลายของมอดทําลายไม�

ไผ�ในห�องปฏิบัติการ 
- ตรวจผลการทดสอบการเข�าทําลายของมอดทําลายไม�ไผ�ในห�องปฏิบัติการ ระยะ 3 เดือน  

พบว�า ไม�ไผ�ที่อาบน้ํายาสารธรรมชาติชนิดต�างๆ ยังไม�มีการเข�าทําลายของมอดแต�ไม�ไผ�ที่ไม�ได�อาบน้ํายา
สารธรรมชาติ (ชุด control) มีการเข�าทําลายของมอดเล็กน�อย  

 

ไม�ไผ�ท่ีอาบนํ้ายาสารธรรมชาติ     ไม�ไผ�ท่ีไม�ได�อาบนํ้ายาสารธรรมชาติ 

งานพัฒนาของป�า กลุ�มงานพัฒนาผลิตผลป�าไม 
โครงการวิจัย การกักเก็บคาร.บอนของไผ�เศรษฐกิจบางชนิด 

งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒๖๗,๘๐๐ บาท 

วัตถุประสงค. 
๑. เพื่อหาปริมาณคาร9บอนสะสม (carbon stocks) ในมวลชีวภาพเหนือดิน (above ground 

biomass) และมวลชีวภาพใต�ดิน (below ground biomass) รวมถึงการกักเก็บคาร9บอน (carbon 
sequestration) ของไผ�เศรษฐกิจบางชนิด 

๒. เพื่อประเมินผลผลิตคาร9บอนสุทธิ (Net Ecosystem Production, NEP) ของไผ�เศรษฐกิจบางชนิด 
๓. เพื่อประเมินศักยภาพในการเปPนแหล�งกักเก็บคาร9บอน (carbon sinks) ของไผ�เศรษฐกิจบางชนิด  

ผลการปฏิบัติงาน  
�   วางแปลงตัวอย�างขนาด ๔๐ x4๔๐ เมตร ที่สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ อําเภอบ�อพลอย จังหวัด

กาญจนบุรี จํานวน ๘ แปลง (ไผ�บงหวาน ๔ แปลง และไผ�มันหมู ๔ แปลง) 

� เก็บข�อมูลการเติบโตทางความสูงและความโต  เพื่อประมาณค�ามวลชีวภาพเหนือดิน 
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�   เก็บตัวอย�างดินที่ ๕ ระดับความลึก (๐-๕, ๕-๑๐, ๑๐-๒๐, ๒๐-๓๐ และ ๓๐-๕๐
เซนติเมตร) จํานวน ๘ แปลงๆ ละ ๕ จุด เพื่อนําไปวิเคราะห9หาปริมาณคาร9บอนในดิน 

� จัดทํากระบะตาข�ายรองรับซากพืชและถุงตาข�ายศึกษาการย�อยสลายของซากพืช  

�   เก็บตัวอย�างซากพืชในกระบะตาข�ายและในถุงตาข�าย ประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๕๘ เพื่อนําไปหาอัตราการร�วงหล�นของซากพืช และอัตราการย�อยสลายของซากพืชใน แต�ละเดือน 

� วิเคราะห9หาปริมาณคาร9บอน  

� สร�างสมการเพื่อหามวลชีวภาพเหนือดินในส�วนต�างๆ ของไผ�ทั้ง ๒ ชนิด  

�   วิเคราะห9ข�อมูลการปลดปล�อยก�าซคาร9บอนไดออกไซด9จากดิน (soil respiration) บริเวณแปลง
ไผ�ในช�วงฤดูร�อนและฤดูฝน 

 
วัดการเติบโตของไผ�เศรษฐกิจ วัดการหายใจจากดิน  เก็บตัวอย�างซากพืชจากกระบะตาข�าย และถุงตาข�าย 

โครงการการวิจัยและพัฒนาการใชประโยชน.คร่ัง 
งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. 2558  110,000 บาท 

วัตถุประสงค. 
ศึกษาและพัฒนาการใช�ประโยชน9คร่ัง ผลิตภัณฑ9จากคร่ังและของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมคร่ัง

ให�มีประสิทธิภาพและมีมูลค�าเพิ่ม 
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ผลการดําเนินงาน 
- สํารวจหาคร่ังพันธุ9 ที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม� พบคร่ังพันธุ9ที่ปล�อยบนต�นลิ้นจ่ีซึ่งให�ผลผลิต

ดีและเกษตรกรนิยมปล�อยในพื้นที่  
- สัมภาษณ9เกษตรกรผู�เลี้ยงคร่ังที่อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อสอบถามหาแหล�งเลี้ยง

คร่ัง ที่ยังมีการเพาะเลี้ยงคร่ังในพื้นที่อื่นๆ   
- ดูงานการผลิตคร่ังเม็ดและสีจากคร่ัง บริษัท ครีเอเชียมิลล9 จํากัด ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง 
- ทดลองทําคร่ังเม็ดและสีจากคร่ังที่ได�ทําการเก็บตัวอย�างคร่ังพันธุ9จาก อําเภอภูกระดึง จังหวัด

เลย โดยบดคร่ังดิบให�มีขนาดเล็ก คัดสิ่งเจือปนออกเติมน้ําในคร่ังที่บด คนให�สีละลายออกล�างจนน้ําใส 
นําไปกรองแยกส�วนที่เปPนน้ําออกจะได�คร่ังเม็ด นําน้ําที่กรองได�จากการล�างคร่ังไประเหยจนแห�งจะได�สี
จากคร่ัง 

 
โครงการการใชสารสกัดธรรมชาตใินการปAองกันแมลงทําลายไมสนประดิพัทธ. 

งบประมาณที่ได�รับประจําป� พ.ศ. 2558  ๙๖,000 บาท 

วัตถุประสงค.  
1. ศึกษาศักยภาพของสารสกัดธรรมชาติหรือสารจากธรรมชาติจากผลิตผลของป�าในการปeองกัน

มอดทําลายไม�สนประดิพัทธ9 
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการปeองกันรักษาไม�สนประดิพัทธ9หลังการตัดฟbนเพื่อยืดอายุ  

ความทนทานโดยวิธีการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต�อผู�ใช�และเปPนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม  

ผลการดําเนินงาน 
- สํารวจและคัดเลือกไม�สนประดิพัทธ9 จาก 4 แหล�งที่มา ดังนี้ 1) แหล�งปลูกประเทศไทย         

2) แหล�งปลูก Bali Indonesia 3) แหล�งปลูก Wetar Indonesia และ 4) แหล�งปลูก Kenya เก็บข�อมูล
ขนาดเส�นผ�าศูนย9กลางของต�น 

- เก็บตัวอย�างไม�สนประดิพัทธ9ที่ได�จากการคัดเลือกสําหรับใช�ในการทดลองเก็บข�อมูลต�างๆ 
เช�น ความสูงน้ําหนักลําต�น น้ําหนักกิ่งก�าน น้ําหนักใบ ความหนาเปลือกเปPนต�น 

- แปรรูปไม�สนประดิพัทธ9ให�ได�ขนาด 2.5x5x10 เซนติเมตร เพื่อนํามาทดสอบความทนทาน
ต�อการ เข�าทําลายของมอดทําลายไม� 

- สกัดสารจากตัวอย�างพืชด�วยน้ํา ได�แก� เลี่ยน สาบหมา มะกลํ่า สะเดา ชํามะเลียง 
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- อาบน้ํายาไม�ด�วยสารสกัดจากพืชตัวอย�าง โดยวิธีการแช�เปPนเวลา 3 วัน และการอัดด�วย     
ความดัน 25 psi เปPนเวลา 30 นาทีผ่ึงไม�ทดลองให�แห�งในที่ร�มเปPนเวลาประมาณ 30 วัน 

 
 
 

กิจกรรมอํานวยการของศูนย.วิจัยผลิตผลป�าไม และ ศูนย.วิจัยพลังงานจากไม 
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ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงคร่ัง 

 
ศึกษาวิจัยไผ� และหวายกินหน�อ 

 

บํารุงรักษาสวน 

 



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� 

 

ดูแลกลวยไมป�าของกลาง 

กิจกรรมการบริการ ส�งเสริม และเผยแพร�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธิตการสร�างอฐิก�อและเตาอิวาเตะ พร�อมทั้งให�คําแนะนํา

อบรมทําเตา

อบรมการทําขนมโดยใช�สีจากธรรมชาติ

    รายงานประจําป� 

กิจกรรมการบริการ ส�งเสริม และเผยแพร�  กลุ�มงานพัฒนาผลิตผลป�าไม 

สาธิตการสร�างอฐิก�อและเตาอิวาเตะ พร�อมทั้งให�คําแนะนํา 

สาธิตการขยายพันธุ9ไผ�

อบรมทําเตาถ�าน ปม.๑ อบรมการทําผลิตภัณฑ9จากน้ํามันเทพทาโร

การทําขนมโดยใช�สีจากธรรมชาติ 

รายงานประจําป� 2558  
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สาธิตการขยายพันธุ9ไผ� 

อบรมการทําผลิตภัณฑ9จากน้ํามันเทพทาโร 



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม�    รายงานประจําป� 2558  

 

-39-      

 

การจัดทําแปลงศูนย.เรียนรูสมุนไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการศึกษาหาผลผลิตต�อไร�ของพืชสมุนไพร 
โครงการศึกษาหาผลผลิตต�อไร�ของพืชสมุนไพร  ศูนย9วิจัยผลิตผลป�าไม�ฯ กลุ�มงานพัฒนาผลิตผลป�าไม� 
ได�ดําเนินการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน ๙ ชนิด ดังนี้ 

๑) ขมิ้นชัน  ๒) ไพลเหลือง  ๓) ว�านชักมดลูก 
๔) ม�าเหลือง  ๕) เอ็นเหลือง  ๖) เพชรม�า 
๗) กระชายดํา  ๘) ขมิ้นดํา  ๙) ไพลดํา 
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การสํารวจหากําลังผลิตของป�า (ยางรัก) 

กิจกรรมวันส�งเสริมเด็กไทยพัฒนาป�าไม� ครั้งที่ ๒๒ 

กิจกรรมร�วมกับหน�วยงานอื่น 

ปลูกต�นไม�เพิ่มเพื่อความหลากหลาย 
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กลุ�มงานแมลงและจุลชีววิทยาป�าไม� 
 

  งานวิจัยแมลงป�าไม� 
โครงการพัฒนาเทคนิคการยืดอายุการใช�งานไม�ไผ� 
   ภายใต�แผนงานวิจัยและพัฒนาการใช�ประโยชน%ไม�ไผ�เพื่อพาณิชย% 
หัวหน�าโครงการ    นางมยุรี จิตตแก�ว  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ  
ผลการทดลอง   อยู�ในระหว�างการทดสอบการเข�าทําลายของมอดทําลายไม�ในห�องปฏิบัติการ  
บางส�วนอยู�ในระหว�างการตรวจและวิเคราะหผล 
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โครงการการศึกษาชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงแมลงแคง 
หัวหน�าโครงการ  นางสาวกฤษณา  ชายกวด  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  
การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป.งบประมาณ ๒๕๕๘ (พร�อมรูปภาพ) 

สํารวจและเก็บแมลงแคงจากธรรมชาติ ๒ ชนิด คือ แมลงแคงคร�อ (T. papillosa) และแมลงแคง
จิก (P. lunatus) โดยนํามาเลี้ยงในกรงเลี้ยงแมลง และให�กินใบต�นตะคร�อ (Schleichera oleosa) เป5น
อาหาร (ภาพที่ ๑)  พบว�าแมลงแคงทั้ง ๒ ชนิด มีการเจริญเติบโตจากระยะตัวอ�อนและลอกคราบเข�าสู�
ระยะตัวเต็มวัย แต�ยังไม�พบพฤติกรรมการผสมพันธุ ซึ่งต�องทําการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของ
แมลงแคงอีกในฤดูกาลต�อไป สําหรับการจําแนกเพศของแมลงแคงทั้ง ๒ ชนิด นั้น สามารถสังเกตได�
จากบริเวณส�วนปลายท�อง แมลงแคงเพศเมียจะมีปลายท�องแหลมและมีรอยหยักเป5นแฉกเห็นชัด ส�วน
เพศผู�ปลายท�องจะโค�งมน และมีรอยหยักไม�ชัดเจน และเพศเมียจะมีขนาดใหญ�กว�าเพศผู� (ภาพที่ ๒)  

 
   ภาพแสดงการนําแมลงแคงที่ได�จากธรรมชาติมาเลี้ยงในกรงเลี้ยงแมลงที่โรงเรือนปฏิบัติการ 

 
การจําแนกเพศของ (ก) แมลงแคงจิก (P. lunatus) (ข) แมลงแคงแมลงแคงคร�อ (T. papillosa) 

 
 



    

  สํานักวจิัยและพัฒนาการป�าไม� 

 

โครงการการพัฒนาการเพาะเลี้ยงคร่ังเพื่อเพิ่มผลผลิต
หัวหน�าโครงการ    นางสาวกฤษณา  ชายกวด 

การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป.งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ การคัดเลือกคร่ังพันธุดีเพื่อเพิ่มผลผลิต 
  สํารวจและการเก็บตัวอย�างคร่ังพันธุ เพื่อเก็บตัวอย�างแมลงคร่ังและศึกษาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาของแมลงคร่ัง รวมทั้งเก็บตัวอย�างแมลงศัตรูคร่ัง และเก็บตัวอย�างคร่ังพันธุดีเพื่อใช�ในการ
ทดลองเพาะเลี้ยงคร่ังในฤดูกาลเพาะเลี้ยงคร่ังต�อไป 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงคร่ังเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาวะโลกร�อน
พันธุไม�เลี้ยงคร่ัง และทําระบบน้ําให�แก�พันธุ
ความเหมาะสมต�อการทดลองเพาะเลี้ยงคร่ัง

 
 
 
 
 
 

แปลงทดลองปลูกถั่วมะแฮะพืชอาหารคร่ัง ที่สถานีวิจัยผลิตผลป@าไม�จังหวัดสุโขทัย

โครงการวิจัย ประสิทธิภาพความทนทานของไม�สนประดิพัทธ%ต�อการเข�าทําลาย                                       
 ของปลวกใต�ดินและแนวทางการพัฒนาการยืดอายุการใช�งาน
ชื่อหัวหน�าโครงการ    นางสาวกฤษณา  ชายกวด     นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

การดําเนินงานโครงการวิจัย ป
๑. คัดเลือกพันธุสนประดิพัทธสําหรับใช�ในการศึกษาความทนทานต�อการเข�าทําลายของปลวก

ใต�ดิน โดยใช�ไม�สนประดิพัทธ 
สํานักวิจัยและพัฒนาการป@าไม� กรมป@าไม�
 ๒. แปรรูปไม�สนประดิพัทธ อายุ 
ไทย สายต�นที่มีแหล�งปลูกใน 
แหล�งปลูกใน Kenya โดยแต�ละสายต�นแปรรูปไม�ให�ได�ขนาด 

๓. ทดสอบความทนทานของไม�สนประดิพัทธต�อการทําลายของปลวกใต�ดิน 
พื้นที่ คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดราชบุรี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 

ก. 

  

โครงการการพัฒนาการเพาะเลี้ยงคร่ังเพื่อเพิ่มผลผลิต 
นางสาวกฤษณา  ชายกวด  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ 

การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป.งบประมาณ ๒๕๕๘ (พร�อมรูปภาพ)
การคัดเลือกคร่ังพันธุดีเพื่อเพิ่มผลผลิต  

สํารวจและการเก็บตัวอย�างคร่ังพันธุ เพื่อเก็บตัวอย�างแมลงคร่ังและศึกษาลักษณะทาง
รวมทั้งเก็บตัวอย�างแมลงศัตรูคร่ัง และเก็บตัวอย�างคร่ังพันธุดีเพื่อใช�ในการ

งในฤดูกาลเพาะเลี้ยงคร่ังต�อไป   
การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงคร่ังเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาวะโลกร�อน

พันธุไม�เลี้ยงคร่ัง และทําระบบน้ําให�แก�พันธุไม�เลี้ยงคร่ังที่สถานีวิจัยผลิตผลป@าไม� จังหวัดสุโขทัยเพื่อให�มี
ความเหมาะสมต�อการทดลองเพาะเลี้ยงคร่ัง 

แปลงทดลองปลูกถั่วมะแฮะพืชอาหารคร่ัง ที่สถานีวิจัยผลิตผลป@าไม�จังหวัดสุโขทัย

โครงการวิจัย ประสิทธิภาพความทนทานของไม�สนประดิพัทธ%ต�อการเข�าทําลาย                                       
ของปลวกใต�ดินและแนวทางการพัฒนาการยืดอายุการใช�งาน 

นางสาวกฤษณา  ชายกวด     นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป.งบประมาณ ๒๕๕๘ (พร�อมรูปภาพ)
คัดเลือกพันธุสนประดิพัทธสําหรับใช�ในการศึกษาความทนทานต�อการเข�าทําลายของปลวก

ใต�ดิน โดยใช�ไม�สนประดิพัทธ ๔ สายต�น อายุ ๖ ปK จากแปลงทดลองของกลุ�มงานวนวัฒนวิจัย 
จัยและพัฒนาการป@าไม� กรมป@าไม� 

แปรรูปไม�สนประดิพัทธ อายุ ๖ ปK จํานวน ๔ สายต�น คือ สายต�นที่มีแหล�งปลูกในประเทศ
ไทย สายต�นที่มีแหล�งปลูกใน Bali Indonesia  สายต�นที่มีแหล�งปลูกใน Wetar Indonesia 

โดยแต�ละสายต�นแปรรูปไม�ให�ได�ขนาด ๕x๑๐x๒.๕ ซม. และ 
ทดสอบความทนทานของไม�สนประดิพัทธต�อการทําลายของปลวกใต�ดิน 

พื้นที่ คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดราชบุรี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุราษฎรธานี ข. 
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) 

สํารวจและการเก็บตัวอย�างคร่ังพันธุ เพื่อเก็บตัวอย�างแมลงคร่ังและศึกษาลักษณะทาง
รวมทั้งเก็บตัวอย�างแมลงศัตรูคร่ัง และเก็บตัวอย�างคร่ังพันธุดีเพื่อใช�ในการ

การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงคร่ังเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาวะโลกร�อน ได�ทําการเตรียม
ไม�เลี้ยงคร่ังที่สถานีวิจัยผลิตผลป@าไม� จังหวัดสุโขทัยเพื่อให�มี

แปลงทดลองปลูกถั่วมะแฮะพืชอาหารคร่ัง ที่สถานีวิจัยผลิตผลป@าไม�จังหวัดสุโขทัย 

โครงการวิจัย ประสิทธิภาพความทนทานของไม�สนประดิพัทธ%ต�อการเข�าทําลาย                                       

นางสาวกฤษณา  ชายกวด     นักวิทยาศาสตรชํานาญการ     

) 
คัดเลือกพันธุสนประดิพัทธสําหรับใช�ในการศึกษาความทนทานต�อการเข�าทําลายของปลวก

ปK จากแปลงทดลองของกลุ�มงานวนวัฒนวิจัย 

สายต�น คือ สายต�นที่มีแหล�งปลูกในประเทศ
Wetar Indonesia และสายต�นที่มี

และ ๕x๕๐x๒.๕ ซม.  
ทดสอบความทนทานของไม�สนประดิพัทธต�อการทําลายของปลวกใต�ดิน ในภาคสนาม ๔ 

พื้นที่ คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดราชบุรี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุราษฎรธานี  
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๔. ผลการทดสอบความทนทานของไม�สนประดิพัทธต�อการทําลายของปลวกใต�ดิน โดยวิธี
เลือกอิสระ (choice test) ในจังหวัดราชบุรี พิษณุโลก และสกลนคร ที่ระยะเวลา ๓ เดือน พบปลวกเข�า
ทําลายไม�ที่สัมผัสดินมากกว�าไม�ที่ไม�สัมผัสดิน  สําหรับการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไม�
สนประดิพัทธที่ระยะเวลา ๓ เดือน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และสกลนคร ผลปรากฏว�า มีปลวกเข�า
ทําลายน�อย ยังสามารถทนทานต�อการทําลายของปลวกได� 

 

โครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหนอนรถด�วน 
หัวหน�าโครงการ   นางสาวกฤษณา  ชายกวด   นักวิทยาศาสตรชํานาญการ 

การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป.งบประมาณ ๒๕๕๘ (พร�อมรูปภาพ) 
๑. คัดเลือกและเตรียมแปลงไผ�สําหรับการทดลองเพาะเลี้ยงหนอนรถด�วน ที่สถานีวนวัฒนวิจัย

หินลับ จังหวัดกาญจนบุรี โดยคัดเลือกไผ� ๔ ชนิด คือ ไผ�ซางหม�น ไผ�หม�าจู ไผ�บงใหญ� และไผ�กิมซุง                 
๒. สํารวจและเก็บดักแด�หนอนรถด�วนในท�องที่ อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม� มาเลี้ยง

ในห�องปฏิบัติการเพื่อรอให�ดักแด�ฟ\กออกมาเป5นตัวเต็มวัย และจะนําไปใช�เป5นพ�อแม�พันธุสําหรับการ
ทดลองปล�อยในแปลงไผ�  

๓. ศึกษาวิธีแยกเพศผู�และเพศเมียก�อนที่ดักแด�จะฟ\กออกมาเป5นตัวเต็มวัย โดยสังเกตจากขนาด
ดักแด�และปลายของปล�องท�องปล�องสุดท�าย  พบว�า ดักแด�ของเพศเมียจะมีขนาดใหญ�กว�าเพศผู� ส�วน
ปลายของปล�องท�ายปล�องสุดท�ายของดักแด�เพศเมียจะมีอวัยวะลักษณะคล�ายกระเปาะนูน ๑ อัน ส�วน
เพศผู�จะมี ๒ อันติดกัน  

 
โครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแมลงทับ  
หัวหน�าโครงการ    นายมานะ ศรีวิชัย     นักวิชาการป@าไม�ชํานาญการ   

การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป.งบประมาณ  ๒๕๕๘ (พร�อมรูปภาพ) 
๑. เก็บแมลงทับครั้งที่ ๑ บริเวณป@าเต็งรังบริเวณถ้ําเสรไีทย เก็บแมลงทับได�ทั้งหมด ๑๑๖ ตัว

แบ�งเป5นแมลงทับเพศผู� ๓๒ ตัว และเพศเมีย ๔๘ ตัว ครั้งที่ ๒ เก็บแมลงทับได�ทั้งหมด ๖๓ ตัว  แบ�งเป5น
แมลงทับเพศผู� ๓๐ ตัว และเพศเมีย ๓๓ ตัว 

๒. ทดลองปล�อยแมลงทับในกรงที่ปลูกไผ�เพ็กไว�ในบ�อซเีมนต (กรงเล็ก) และทดลองปล�อย
แมลงทับในกรงที่ปลูกไผ�เพ็กไว�ขนาดพื้นที่ ๓x๓ เมตร (กรงใหญ�)  

๓. นําแมลงทับที่เหลือมาไว�ในห�องปฏิบัติการเพื่อให�รอให�วางไข� และฟ\กออกเป5นตัวหนอน ได�
ไข�ทั้งหมด ๘ ฟอง ฟ\กเป5นตัวหนอน ๒ ตัว และนําทดลองไปปล�อยเลี้ยงในกระถางที่ปลูกไผ�เพ็กไว�ที่
งานวิจัยแมลงป@าไม� สํานักวิจัยและพัฒนาการป@าไม� 
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   ๒. งานวิจัยโรควิทยาป�าไม� 
โครงการ อิทธิพลของเชื้อราทําลายไม�ต�อความทนทานตามธรรมชาติของไม�สนประดิพัทธ% 
              Influence of Wood Decay Fungi on Natural Durability of                                

Casuarina  junghuhniana Mig  
หัวหน�าโครงการ   นางสาวอินทิรา  พันธาสุ   นักวิทยาศาตรปฏิบัติการ 

ผลการปฏิบัติงาน  
    ๑. สํารวจแปลงและเก็บตัวอย�างไม�สนประดิพัทธในแปลง 
    ๒. แปรรูปไม�สนประดิพัทธ เพื่อใช�สําหรับการทดลอง 

          ๓. ศึกษาการเสียสีของไม�สนประดิพัทธต�อเช้ือราผิวไม�และเช้ือราเสียสี โดยนําไม�สนประดิพัทธ 
ขนาด ๒.๕x๕x๐.๕ เซนติเมตร จํานวน ๔ สายพันธุ ทดสอบกับเช้ือรา เช้ือราผิวไม� และเช้ือราเสียสี        
เพาะเลี้ยงเช้ือรา ๓ ชนิด ได�แก� เช้ือรา Botryodiplodia theobromae  เช้ือรา Cladosporium sp. และ เช้ือ
รา Aspergillus sp. บนอาหารเทียม ร�อยละ ๒ Malt Extract Agar จนกระทั่งเส�นใยของเช้ือราเจริญเต็ม
จานเพาะเลี้ยง จากนั้นทํา Mycelium Suspension  เพื่อใช�เป5น Stock Inoculum ในการปลูกเช้ือบนช้ินไม�                   
สนประดิพัทธ บ�มที่อุณหภูมิห�อง  ที่ระยะเวลา ๗ วัน ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน  ผลการทดลองอยู�ใน
ระหว�างการวิเคราะหข�อมูลทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
                 สํารวจ เก็บตัวอย�าง และแปรรูปไม�สนประดิพัทธ สําหรับใช�ในการทดลอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



    

  สํานักวจิัยและพัฒนาการป�าไม� 

 

  การทดสอบการเสียสีของไม�สนประดิพัทธต�อเช้ือราผิวไม�และเช้ือราเสียสี
          

๓. งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย%ป�าไม�
โครงการศึกษาการเกิดดอกเห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญ�และเห็ดตับเต�าในสวนป�า โดยใช�เส�นใย
และสปอร%       
หัวหน�าโครงการ  นางสาวนัยนา  ทองเจียม  

การใส�เชื้อเห็ดลงในแปลงทดลองท่ีไม�เคยพบเห็ดเอคโตไมคอร%ไรซ�าชนิดกินได�ขึ้นมาก�อนในอําเภอ
กบินทร%บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  ๑. นําเช้ือเห็ดตับเต�า เห็ดขมิ้นใหญ�ที่เลี้ยงในหลอดทดสอบใส�ลงบริเวณโคนต�นไม�กระถินเทพา
อายุ ๒ ปK  รอดูผล 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒. นําดอกเห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญ� เห็ดตับเต�า มาสับและโรยบริเวณโคนต�นไม�ยางนา และ
กระถินเทพาอายุ ๒ ปK รอดูการเกิดดอกเห็ด

 
 
 

แปลง

  

การทดสอบการเสียสีของไม�สนประดิพัทธต�อเช้ือราผิวไม�และเช้ือราเสียสี

งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย%ป�าไม� 
โครงการศึกษาการเกิดดอกเห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญ�และเห็ดตับเต�าในสวนป�า โดยใช�เส�นใย

นางสาวนัยนา  ทองเจียม    นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

การใส�เชื้อเห็ดลงในแปลงทดลองท่ีไม�เคยพบเห็ดเอคโตไมคอร%ไรซ�าชนิดกินได�ขึ้นมาก�อนในอําเภอ
กบินทร%บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

นําเช้ือเห็ดตับเต�า เห็ดขมิ้นใหญ�ที่เลี้ยงในหลอดทดสอบใส�ลงบริเวณโคนต�นไม�กระถินเทพา

นําดอกเห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญ� เห็ดตับเต�า มาสับและโรยบริเวณโคนต�นไม�ยางนา และ
ปK รอดูการเกิดดอกเห็ด 

แปลงกระถินเทพา 

ขุดหลุมและใส�เช้ือเห็ดลง 
ชายพุ�มไม�กระถินเทพา 
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การทดสอบการเสียสีของไม�สนประดิพัทธต�อเช้ือราผิวไม�และเช้ือราเสียสี 

โครงการศึกษาการเกิดดอกเห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญ�และเห็ดตับเต�าในสวนป�า โดยใช�เส�นใย 

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ  

การใส�เชื้อเห็ดลงในแปลงทดลองท่ีไม�เคยพบเห็ดเอคโตไมคอร%ไรซ�าชนิดกินได�ขึ้นมาก�อนในอําเภอ

นําเช้ือเห็ดตับเต�า เห็ดขมิ้นใหญ�ที่เลี้ยงในหลอดทดสอบใส�ลงบริเวณโคนต�นไม�กระถินเทพา

นําดอกเห็ดตะไคล เห็ดขมิ้นใหญ� เห็ดตับเต�า มาสับและโรยบริเวณโคนต�นไม�ยางนา และ
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๓.๒  โครงการการเพิ่มมูลค�าขี้เลื่อยไม�สวนป�าเปYนวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย%                                      
หัวหน�าโครงการ   นายปhติ กาลธิยานันท    นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 

ผลการดําเนินงานวิจัยในป.งบประมาณ ๒๕๕๘                                                     
         ๑. ทดลองเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือด�วยวัสดุเหลือใช�จากไม�สวนป@าเศรษฐกิจ ได�แก� ขี้เลื่อย           
ไม�ยูคาลิปตัสยูโรฟhลลา ขี้เลื่อยไม�ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ขี้เลื่อยไม�สัก ขี้เลื่อยไม�กระถินเทพา               
ขี้เลื่อยไม�ผสม และขี้เลื่อยไม�ยางพารา  โดยใช�จํานวนก�อนเห็ด ๒๐ ก�อนต�อขี้เลื่อย ๑ ชนิด น้ําหนัก ก�อน
ละ ๘๐๐ กรัม โดยเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดแครงที่ได�กับผลผลิตเห็ดแครงที่ เพาะได�จาก                
ขี้เลื่อยไม�ยางพารา 
 ๒. จดบันทึกและเก็บข�อมูลผลผลิตของเห็ดแครง ในวัสดุเพาะที่ได�จากขี้เลื่อยไม�สวนป@าชนิด
ต�างๆ เป5นเวลา  ๓  เดือน     

     ผลการทดลอง                                                                                                                       
ศึกษาการเพิ่มมูลค�าขี้เลื่อยไม�สวนป@าเป5นวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชยในการเพาะเห็ดหลินจือ พบว�า     

ชนิดขีเ้ลื่อย น้ําหนักดอกแห�งเฉลี่ยต�อก�อนเชือ้เห็ด ๑ ถุง (กรัม) 
ยางพารา 

ผสม 
สัก 

ยูคาลิปตัส ยูโรฟhลลา 

กระถินเทพา 
ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส 

 

๘.๐๐ 
๗.๔๓ 
๕.๒๗ 
๕.๑๘ 

๕.๑๔ 
๕.๑๓ 

                                                                                                                
ดอกเห็ดหลินจือในวัสดุเพาะจากขี้เลื่อยไม�ชนิดต�างๆ 
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โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาการเข�าทําลาย
ของปลวกใต�ดิน 
หัวหน�าโครงการ    นายขวัญชัย  เจริญกรุง 

ผลการดําเนินงาน 
การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาการเข�าทําลายของปลวกใต�ดิน
การดําเนินงานอยู�ระหว�างการเก็บรวบรวมข�อมูล
เศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. สํารวจความเสียหายของอาคารบ�านเรือนที่พบร�องรอยการเข�าทําลายของปลวกในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

๒. เก็บรวบรวมตัวอย�างปลวกที่พบเพื่อจําแนกชนิดภายในห�องปฏิบัติการ
๓. จัดทําแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเข�าทําลายของ

ปลวกใต�ดิน 
๔. ดําเนินการเก็บข�อมูล โดยใช�แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก

การเข�าทําลายของปลวกใต�ดิน

ผลผลิต และ ผลลัพธ% 
ทราบข�อมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเข�าทําลายของปลวกใต�ดิน

การจัดทําแนวทางในการพัฒนาปlองกันกําจัดปลวกใต�ดินที่

 
 
 

ลักษณะของทางเดินปลวกที่สํารวจพบ

ปลวกที่พบและการจัดจําแนกชนิดของปลวกในห�องปฏิบัติการ

  

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาการเข�าทําลาย

ยขวัญชัย  เจริญกรุง  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาการเข�าทําลายของปลวกใต�ดิน
อยู�ระหว�างการเก็บรวบรวมข�อมูลและสรุปผลจากแบบประเมินความเสียหายทาง

เศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สํารวจความเสียหายของอาคารบ�านเรือนที่พบร�องรอยการเข�าทําลายของปลวกในเขต

เก็บรวบรวมตัวอย�างปลวกที่พบเพื่อจําแนกชนิดภายในห�องปฏิบัติการ
จัดทําแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเข�าทําลายของ

ดําเนินการเก็บข�อมูล โดยใช�แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การเข�าทําลายของปลวกใต�ดิน 

ทราบข�อมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเข�าทําลายของปลวกใต�ดิน
การจัดทําแนวทางในการพัฒนาปlองกันกําจัดปลวกใต�ดินที่เหมาะสม  

ลักษณะของทางเดินปลวกที่สํารวจพบ 

 

ปลวกที่พบและการจัดจําแนกชนิดของปลวกในห�องปฏิบัติการ
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โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาการเข�าทําลาย 

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาการเข�าทําลายของปลวกใต�ดิน 
และสรุปผลจากแบบประเมินความเสียหายทาง

สํารวจความเสียหายของอาคารบ�านเรือนที่พบร�องรอยการเข�าทําลายของปลวกในเขต

เก็บรวบรวมตัวอย�างปลวกที่พบเพื่อจําแนกชนิดภายในห�องปฏิบัติการ 
จัดทําแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเข�าทําลายของ

ดําเนินการเก็บข�อมูล โดยใช�แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก

ทราบข�อมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเข�าทําลายของปลวกใต�ดินต�อ เพื่อนําไปสู�

 

ปลวกที่พบและการจัดจําแนกชนิดของปลวกในห�องปฏิบัติการ  
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งานบริการวิชาการ 
งานวิจัยโรควิทยาป�าไม�  กลุ�มงานแมลงและจุลชีววิทยาป�าไม� กิจกรรมประจําป.งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘   
๑.กิจกรรมเข�าดูแล ป^องกันกําจัดโรคและแมลงท่ีเข�าทําลายต�นไม� ณ วังสระปทุม 

งานวิจัยโรควิทยาป@าไม� กลุ�มงานแมลงและจุลชีววิทยาป@าไม� โดยการนําของ นางยศนันท พรหมโชติกุล 
ผู�อํานวยการกลุ�มงานแมลงและจุลชีววิทยาป@าไม� และเจ�าหน�าที่งานวิจัยโรควิทยาป@าไม� เข�าดูแล ปlองกันกําจัดโรคและ
แมลงที่เข�าทําลายต�นชมพู� กัลปพฤกษ  และหางนกยูง โดยวิธีการฉีดสารเคมีกําจัดแมลงและธาตุอาหารเข�าสู�ลําต�น 
พร�อมทั้งให�คําแนะนําในการดูแลต�นไม�เบื้องต�น  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ 

  
 

 
 

 

๒. กิจกรรมอบรมให�ความรู� เรื่อง “การเพาะเห็ดฟางในตะกร�าเพื่อสร�างรายได�” 
          เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘  นางยศนันท พรหมโชติกุล ผู�อํานวยการกลุ�มงานแมลงและจุลชีววิทยา
ป@าไม� มอบหมายให� นางสาวอินทิรา  พันธาสุ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ และเจ�าหน�าที่งานวิจัยโรควิทยาป@า
ไม� อบรมให�ความรู� เรื่อง “การเพาะเห็ดฟางในตะกร�าเพื่อสร�างรายได�” โดยมีสนใจผู�เข�าร�วมอบรม จํานวน ๓๐ 
ราย ในงานประชุมการป@าไม� ครั้งที่ ๑ ภายใต�หัวข�อการจัดการ “ป@าไม�ไทย…ใครกําหนด” ณ คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 
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   งานพัฒนาป^องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชป�าไม�   
กิจกรรมประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

๑. กิจกรรมการควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูในสวนป�ายูคาลิปตัส ณ บริษัท ยูคาลิปตัส 
เทคโนโลยี จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามหนังสือ สํานักวิจัยและพัฒนาการป@าไม� ที่ ทส ๑๖๐๗.๗๔/๑๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ       
๒๕๕๘ อนุมัติให�ข�าพเจ�าและคณะ เดินทางไปราชการ ท�องที่จังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘ เพื่อปฏิบัติงานตามนัยหนังสือ บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด ที่ EuTech ๐๗/๒๕๕๘ ลง
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วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะหควบคุมการระบาดของหนอนศัตรูในสวนป@ายูคา
ลิปตัส นั้น ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑. สํารวจการเข�าทําลายของแมลงศัตรูต�นยูคาลิปตัส ในพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส สวนป@า
กิตติจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทําการสํารวจในพื้นที่ที่มีการระบาดประมาณกว�า ๓๐๐ ไร� ผลการสํารวจ
เบื้องต�นพบมีแมลงระบาด ๒ ชนิด ได�แก� หนอนคืบ และ หนอนปลอก 
 ๒. คณะทํางานได�สาธิตการใช� เครื่องพ�นหมอกควันแก� ผู�ประกอบการ เพื่อให�
ผู�ประกอบการสามารถนําเครื่องพ�นหมอกควันไปใช�ควบคุมแมลงศัตรูในแปลงที่มีการระบาด แมลงที่พบ
คือ หนอนคืบกินใบยูคาลิปตัส และหนอนปลอก ก�อให�เกิดความเสียหายทําให�ต�นยูคาลิปตัสแห�งตาย  
 ๓. คณะทํางานและเจ�าหน�าที่บริษัทฯ ได�วิเคราะหและมีข�อสรุปร�วมกันว�า การพ�นสาร
ควบคุมหนอนศัตรูยูคาฯ ด�วยเครื่องพ�นหมอกควันน�าจะเป5นวิธีการที่เหมาะสมในการควบคุมการระบาด
อย�างรวดเร็ว แต�ต�องดําเนินการฉีดพ�นอย�างต�อเนื่อง จนกว�าแมลงศัตรูจะลดจํานวนลงจนถึงระดับที่ไม�
ก�อให�เกิดความเสียหายได�อีก โดยในเบื้องต�นได�แนะนําให�ใช�สารจุลินทรีย BT: Bacillus thuringiensis 
สําหรับฉีดพ�นแมลงในระยะไข�และตัวหนอน และสารเคมี Decis (Delta-cypermethrin) สําหรับฉีดพ�น
แมลงในระยะตัวเต็มวัย 
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               ๒. กิจกรรมการศึกษาการตอบสนองของด�วงมอดแป^งต�อแสงไฟในช�วงแสงท่ีต�างกัน 
  บริเวณอาคารท่ีประทับ โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี                    
วันท่ี ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 สํานักวิจัยและพัฒนาการป@าไม� โดยนายขวัญชัย  เจริญกรุง  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษและ
คณะได�ปฏิบัติงานร�วมกับสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ ดําเนินการศึกษาการตอบสนอง
ของด�วงมอดแปlงต�อแสงไฟในช�วงแสงที่แตกต�างกัน บริเวณอาคารที่ประทับ ในพื้นที่โครงการช่ังหัวมัน
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ขอรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษากับดักแสงไฟในช�วงความยาวคลื่นแสงที่ต�างกัน จํานวน ๕ จุด พบแมลงในแต�ละจุด
ตามช�วงเวลาที่เก็บตัวอย�างที่ต�างกัน ตั้งแต�เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น.โดยพบแมลงจํานวนรวมทั้งสิ้น 
๔,๖๐๔ ตัว ซึ่งสามารถจัดจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานได� ๑๒ อันดับ ๒๗ วงศ และพบด�วงมอดแปlง
จํานวนรวม ๑๑ ตัว คือในจุดที่๑(หลอดไฟ black light ๔๐w)และจุดที่ ๕ (หลอดไฟ black light ๓๖w) 

สรุปและวิเคราะห%ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการตอบสนองของด�วงมอดแปlงต�อแสงไฟในช�วงแสงที่แตกต�างกัน พบว�า ในช�วง
ระยะเวลาดังกล�าว พบปริมาณของด�วงมอดแปlงน�อยลงอย�างเห็นได�ชัดเจน เนื่องจากได�มีการควบคุม
การระบาดในการดําเนินการก�อนหน�าที่ผ�านมา รวมทั้งได�มีการประสานให�มีการปhดไฟสปอรตไลทบริเวณ
พระตําหนักเพื่อไม�ให�ล�อแมลงเข�ามายังพระตําหนัก  
 ในส�วนของการศึกษากับ ดักแสงไฟ โดยใช�กับ ดักแสงไฟที่ ช� วงความยาวคลื่ นแสง 
ที่แตกต�างกัน ๕ ชนิด ตั้งแต�เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๓.๐๐ น. พบว�า กับดักแสงไฟที่ใช�หลอดไฟสีเหลือง 
ขนาด ๓๖ วัตต ช�วงความยาวคลื่นแสง ๕๘๐ นาโนเมตร พบปริมาณของแมลงที่เข�ามาเล�นไฟ 
และติดอยู�ในกับดักน�อยที่สุดเพียง ๑๑๐ ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับกับดักแสงไฟที่ใช�หลอดไฟ Black light 
ขนาด ๔๐ วัตต ช�วงความยาวคลื่นแสง ๓๗๐ นาโนเมตร ซึ่งพบมากที่ สุดจํานวน ๒,๙๓๐ ตัว  
รองลงมาคือกับดักแสงไฟใช�หลอดไฟ Black light ขนาด ๓๖ วัตต ช�วงความยาวคลื่นแสง ๓๐๐-๔๐๐ นาโนเมตร
จํานวน ๘๒๕ ตัว ในขณะที่กับดักแสงไฟที่ใช�หลอดไฟฟลูอเรสเซ็นตธรรมดา ซึ่งเป5นหลอดไฟนีออนที่ใช�กัน
อยู�ทั่วไป ช�วงความยาวคลื่นแสง ๓๑๐-๓๘๐ นาโนเมตร พบแมลงจํานวน ๓๑๕ ตัว ซึ่งมากกว�าแสงไฟสี
เหลืองถึง ๓ เท�าตัว เพราะฉะนั้นสรุปได�ว�า แสงไฟสีเหลืองช�วงความยาวคลื่นแสง ๕๘๐ นาโนเมตร   
ดึงดูดแมลงน�อยที่สุด เมื่อเทียบกับหลอดไฟชนิดอื่น และเมื่อแยกตามช�วงเวลาที่ศึกษา ในช�วงเวลา 
๒๐.๐๐ น. จะเป5นช�วงเวลาที่แมลงออกมาเล�นไฟมากที่สุด และจํานวนแมลงจะลดน�อยลงไปตาม
ช�วงเวลา โดยช�วงเวลา ๒๓.๐๐ น. พบจํานวนแมลงน�อยที่สุด 
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 แมลงที่พบในการศึกษากับดักแสงไฟในช�วงเวลาดังกล�าว พบแมลงในอันดับ Coleoptera, 
Hymenoptera อันดับ Hemiptera และอันดับ Homoptera มากที่สุดตามลําดับ ส�วนด�วงมอดแปlงซึ่งพบ
การระบาดมากก�อนหน�านี้ ในช�วงระยะเวลาที่ทําการศึกษาพบเพียง ๑๑ ตัว และพบมากในกับดักแสง
ไฟที่ใช�หลอดไฟ Black Light ทั้งขนาด ๓๖ วัตต และ ๔๐ วัตต โดยพบมากในช�วงเวลา ๒๓.๐๐ น. 

 
การดําเนินการศึกษาการตอบสนองของด�วงมอดแปlงต�อแสงไฟในช�วงแสงที่ต�างกัน 
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กลุ�มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม� 
 

งบประมาณท่ีได�รับ ประจําป� งบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ�มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม� ได�รับงบประมาณทั้งสิ้น 
2,713,700 บาท 

 งานแปรรูปและผลิตภัณฑ*ไม� 
 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 งานแปรรูปและผลิตภัณฑ-ไม� ไม�ได�เสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ แต�กิจกรรมของงานที่ ดําเนินการ คือ ให�บริการแปรรูปไม� 
เพื่อการศึกษา ทดลอง วิจัย สําหรับหน�วยงานต�างๆ ที่มาขอรับบริการซ�อมแซมและจัดทําผลิตภัณฑ- 
ขั้นพื้นฐาน เช�น โต?ะ เก�าอี้ เป@นต�น พร�อมกันนี้ งานแปรรูปและผลิตภัณฑ-ไม� ได�นําไม�ล�มจากวังสระปทุม
และวังสวนจิตรลดามาดําเนินการในการหารูปแบบการใช�ประโยชน- รวมทั้งจัดทําปAายและซ�อมแซมปAาย
ต�นไม�ทรงปลูก ปAายผู�บริหาร และการให�บริการ   

 การทําผลิตภัณฑ*ต�างๆ 
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จัดทําป,ายและซ�อมแซมป,ายต�นไม�ทรงปลูก และจัดทําป,ายผู�บริหาร 

งานบริการ 
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  งานอุตสาหกรรมแผ�นไม�ประกอบ  

 งานมีหน�าที่ห ลักรับผิดชอบในการศึกษาวิ จัยภายใต�กิจกรรมวิ จัยและพัฒนา 
การใช�ประโยชน-ไม�และผลิตผลปBาไม� จํานวน  ๒ โครงการ คือ โครงการแผ�นไม�อัดสารแร�จากไผ� และ
โครงการเอ็ม ดี เอฟ ไม�ไผ�ที่เป@นมิตรกับผู�บริโภค ภายใต�กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด�านปBาไม� 
จํานวน ๓ โครงการ คือ การแปรรูป และการเพิ่มมูลค�าไม�สนประดิพัทธ- การศึกษาความเหมาะสมของ
ไม�สนประดิพัทธ-ต�อการผลิตแผ�นใยไม�อัด ความหนาแน�นสูง และการวิจัยและพัฒนาแผ�นซีเมนต- 
เสริมเส�นใยจากไม�สนประดิพัทธ- และกิจกรรมวนวัฒนวิจัย จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการไม�ไผ�แปรรูป  
 หน�าที่รอง งานอุตสาหกรรมแผ�นไม�ประกอบได�รับมอบหมายให�จัดแสดงผลงานและ
ความรู�ทางด�านอุตสาหกรรมแผ�นไม�ประกอบ เช�น 

� ให�ความรู�แก�ข�าราชการกรมปBาไม�ที่ได�รับการบรรจุแต�งตั้งใหม�  

� ให�ความรู�แก�ผู�เข�าเยี่ยมชมดูงานจากต�างประเทศ  

� เป@นวิทยากรในการจัดอบรมการใช�ประโยชน-ไม�ไผ� ในหลักสูตร การส�งเสริมการปลูก
และการใช�ประโยชน-ไม�ไผ�อย�างยั่งยืน ณ ศูนย-ถ�ายทอดเทคโนโลยีด�านวิจัยปBาไม�ภาคใต� จังหวัดสงขลา 
ระหว�างวันที่ ๑๗-๒๐ กุมภาพันธ- ๒๕๕๘ 

การศึกษาวิจัยภายใต�กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช�ประโยชน*ไม�และผลิตผลป5าไม� 

 
 
 

๑. ไผ�รวก   

๒. ไผ�รวกดํา 

๓.ไผ�มันหมู   

๔. ไผ�กิมซุง 

๕. ช้ินไม�ไผ�สับ  

๖. การแยกเย่ือ 

๗. แผ�นไม�อัดสารแร�จากไผ�  

8. แผ�นใยไม�อัดความหนาแน�นปานกลางจากไผ� 
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การศึกษาวิจัยภายใต�กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด�านป5าไม� 
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การศึกษาวิจัยภายใต�กิจกรรมวนวัฒนวิจัย 

 

งานบริการวิชาการ 
- เป@นวิทยากรในการจัดอบรมการใช�ประโยชน-ไม�ไผ� 
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- การดูงานของข�าราชการกรมปBาไม�ที่ได�รับการบรรจุแต�งตั้งใหม� 

 

 
 

 งานพัฒนาคุณภาพและป,องกันรักษาเน้ือไม�  
 งานดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพไม� ให�มีความทนทานเพิ่มมากขึ้น เพื่อ

การใช�ประโยชน-อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรับผิดชอบโครงการวิจัยการปAองกันรักษาเนื้อไม�
ด�วยเทคนิคการใช�ความร�อน และตรวจประเมินความเสียหาย  ของไม�ที่ผ�านการปรับปรุงคุณภาพของ
โครงการวิจัยเดิมอย�างต�อเนื่อง เพื่อติดตามข�อมูลการเปลี่ยนแปลงความทนทานของไม� สรุปผล 
การดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 โครงการการป,องกันรักษาเน้ือไม�ด�วยเทคนิคการใช�ความร�อน 
โครงการการปAองกันรักษาเนื้อไม�ด�วยเทคนิคการใช�ความร�อน เป@นโครงการย�อยภายใต�

แผนงานการวิจัยและพัฒนาสวนปBาเชิงเศรษฐกิจและการใช�ไม�สวนปBาเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช�ประโยชน-ไม�สวนปBาเชิงพาณิชย-และอุตสาหกรรม ซึ่งเป@นโครงการวิจัย
ต�อเนื่องระยะเวลา 3 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557-2559) โดยมีวัตถุประสงค-ของโครงการวิจัย 
เพื่อ 1) ศึกษาระดับอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพไม�โดยใช�ความร�อน 2) 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในด�านต�างๆของไม�ภายหลังการผ�านขบวนการให�ความร�อน และ 3) 
ศึกษาประสิทธิภาพในการต�านทานการเข�าทําลายของแมลง เช้ือราและความทนทานตามธรรมชาติของไม�
ภายหลังการผ�านขบวนการให�ความร�อน สําหรับป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป@นป�ที่ 2 ของการวิจัย       
ได�นําไม�ทดลองที่ผ�านการอบด�วยความร�อนที่สภาวะต�างๆ มาทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ             
4 รูปแบบ และทดสอบความแข็งแรง เปรียบเทียบกับไม�ที่ไม�ได�ผ�านการอบด�วยความร�อน (control)     
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ 
 การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบ Grave yard 

 
การจัดเตรียมแปลงทดลองเพื่อทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบ Grave yard 

 
การบันทึกภาพของไม�ทดลองก�อนนําลงแปลงทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบ Grave yard 

 
สภาพแปลงทดลองเพื่อการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบ Grave yard   

 
การตรวจประเมินความเสียหายของไม�ทดลองที่ทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบ grave yard 

ภายหลังจากการปbกทดสอบเป@นระยะเวลา 3 เดือน 
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การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบฝCงดิน 

 

ไม�ทดลองและลักษณะแปลงทดลองเพื่อการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบฝbงดิน 

การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบสัมผัสดิน 

 
การวางแปลงทดลองเพื่อทดสอบความทนทานตามธรรมชาติแบบสัมผัสดิน 

 

การตรวจประเมินความเสียหายของไม�ทดลองสําหรับโครงการวิจัยเดิม (ต�อเน่ือง) 

 
การตรวจประเมินความเสียหายของไม�ตระกูลอคาเซียในท�องที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 
การตรวจประเมินความเสียหายของไม�ตระกูลอคาเซียในท�องที่จังหวัดเชียงใหม� 



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� 

 

ด�านการบริการทางวิชาการ
 ต�อนรับและบรรยายภารกิจของงาน

ข�าราชการกรมปBาไม�ที่บรรจุใหม� 
   
 
 
 
 
คณะข�าราชการกรมปBาไม�บรรจุ

  ต�อนรับและบรรยายภารกิจของงานฯ 
คณะอาจารย-และนิสิต ภาควิชาพฤกษศาสตร- คณะวิทยาศาสตร- 
เข�าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 

คณะอาจารย-และนิสิต

 งานพัฒนาคุณภาพและปAองกันรักษาเนื้อไม� โดยนางสุวรรณา อํ่าเผือก นักวิทยาศาสตร-
ชํานาญการพิเศษ ได�รับมอบให�
Dynamics in East Asian Forests 

    
เป@นพิธีกรการประชุม APN Project Workshop 

ระหว�างวันที่ 18-
 
 

  รายงานประจําป� 

การบริการทางวิชาการ 
ต�อนรับและบรรยายภารกิจของงานพัฒนาคุณภาพและปAองกันรักษาเนื้อไม�

ข�าราชการกรมปBาไม�ที่บรรจุใหม� (ชุดที่1) เข�าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 

ไม�บรรจุใหม�เข�าเยี่ยมชมงาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ต�อนรับและบรรยายภารกิจของงานฯ ตลอดจนโครงการวิจัยที ่เกี ่ยวข�องให�แก�
คณะอาจารย-และนิสิต ภาควิชาพฤกษศาสตร- คณะวิทยาศาสตร- จากจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 

      
คณะอาจารย-และนิสิตจากจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย เข�าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

งานพัฒนาคุณภาพและปAองกันรักษาเนื้อไม� โดยนางสุวรรณา อํ่าเผือก นักวิทยาศาสตร-
ได�รับมอบให�เป@นพิธีกรในการจัดประชุม APN Project Workshop 

Forests ระหว�างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 

        
APN Project Workshop 2014 Sulfur Dynamics in East Asian
19 ธันวาคม 2557 

รายงานประจําป� 2558       

-62-      

 

พัฒนาคุณภาพและปAองกันรักษาเนื้อไม� ให�แก�คณะ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557      

2557 (ชุดที่1) 

โครงการวิจัยที ่เกี ่ยวข�องให�แก� 
จากจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

 
และศึกษาดูงาน 

งานพัฒนาคุณภาพและปAองกันรักษาเนื้อไม� โดยนางสุวรรณา อํ่าเผือก นักวิทยาศาสตร-
APN Project Workshop 2014 Sulfur 

 
Sulfur Dynamics in East Asian Forests 
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ด�านการจัดทําผลงานวิจัยและการเผยแพร� 

 งานพัฒนาคุณภาพและปAองกันรักษาเนื้อไม� มีการจัดทําผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ-ของ
โครงการวิจัยต�างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อตีพิมพ-เผยแพร�ประจําป�งบประมาณ 2558 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของ ACQ และ CA ในการยืดอายุความทนทานของไม� (ตีพิมพ-เผยแพร�ในการ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- ครั้งที่ 54) 

2. การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพความทนทานของไม�ยูคาลิปตัส ยูโรฟ|ลลา (รอการตีพิมพ-เผยแพร�) 
3. การใช�ประโยชน-ไม�ไผ�ด�านพลังงานโดยการผลิตน้ํามันชีวภาพ (เผยแพร�ในการประชุมปBาไม� 

ครั้งที่ 1 วันที่ 22-24 เมษายน 2558) 

งานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม�และกาวติดไม� 

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุทดแทนไม�และกาวติดไม� 
1) โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณสมบัติของวัตถุดิบชีวภาพก�อนการผลิตแผ�นวัสดุทดแทนไม� 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค-เพื่อศึกษาการผลิตแผ�นปาร-ติเกิลบอร-ดจากขี้กบไม�ยางพารา

ผสมกะลามะพร�าวที่อัตราส�วนผสม 3 ระดับ คือ 30:70  50:50 และ 70:30 ตามลําดับ 
โดยกําหนดสภาวะในการผลิตแผ�นที่ความหนาแน�น 900 กก./ลบ.ม. แรงดันในการอัดแผ�น 25 กก./ตร.ม. 

และอุณหภูมิ 120-130 ◦c โดยก�อนการผลิตได�ทําการวิเคราะห-ปริมาณและค�าสัดส�วนความเพรียว 
ค�าความเป@นกรดเป@นด�างและความสามารถในการผ�อนค�าความเป@นกรด คุณสมบัติทางกายและกลสมบัติ
ของแผ�นปาร-ติเกิลบอร-ดเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-2003 

 
รูปแสดงการทดลองขึ้นรูปเป@นผลิตภัณฑ-ต�นแบบ จากแผ�นวัสดุทดแทนไม�เศษกะลามะพร�าว  

2) โครงการวิจัยการพัฒนากาวท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมสําหรับผลิตแผ�นวัสดุทดแทนไม� 
 งานวิจัยนี้เป@นการศึกษาการผลิตกาวสําหรับอัดแผ�นปาร-ติเกิลชนิดความหนาแน�นปานกลางจาก
ช้ินไม�ยูคาลิปตัส ใช�กาวสังเคราะห-จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน�นจากเอสเทอร-ที่เตรียมได�
จากปฏิกิริยาเอสเทอริฟ|เคชันระหว�างกลีเซอรอลและกรดแอซิติก ในอัตราส�วน 1:1 โดยโมล  และมี
กรดซัลฟ|วริกเป@นตัวเร�งปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส โดยแบ�งกาวเป@น 3 ชนิด คือชนิดที่ไม�
ใส�สารเช่ือมโยง  ชนิดที่ใส�กลูตารัลดไีฮด-และชนิดที่ใส�กาวไอโซไซยาเนตเป@นสารเช่ือมโยง 
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3) โครงการวิจัยวัสดุประกอบจากพลาสติกชีวภาพผสมวัสดุลิกโนเซลลูโลส 
 งานวิจัยนี้เป@นการศึกษาพอลิเมอร-คอมโพสิตจากเส�นใยธรรมชาติที่ย�อยสลายได�  

โดยเตรียมจากพอลิแลคติกแอซิด (Poly(lactic acid) ; PLA)  ผสมเส�นใยธรรมชาติ  3  ชนิด  ได�แก� เส�นใย
หญ�าแฝก (VM และ VT) เส�นใยยูคาลิปตัส (EUT) และเส�นใยกระถินคราสซิคาร-ปา (CT) ที่เตรียมได�จาก
กระบวนการเชิงกล (Mechanical pulp ; MP) และกระบวนการความร�อนเชิงกล (Thermomechanical  
pulp ; TMP)  โดยการนํา  PLA และเส�นใยธรรมชาติมาผสมให�เข�ากันด�วยเครื่องผสมชนิดสองลูกกลิ้ง  
(Two-roll  mill)  และขึ้นรูปด�วยเครื่องฉีดขึ้นรูป (Injection  molding  machine)  เพื่อนําช้ินงานไปศึกษา
สมบัติต�างๆ ได�แก� สมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร�อน  สัณฐานวิทยาและศึกษา
ความสามารถในการย�อยสลายโดยการฝbงดิน และทําการศึกษาปริมาณของเส�นใย (15 30 และ 45 php) 
ขนาดของเส�นใย (<20  20-50  50-80 และ >80  mesh) ประเภทของเส�นใย (MP และ TMP) และ
ชนิดของเส�นใยทั้ง 3 ชนิดที่มีผลต�อสมบัติของคอมโพสิต 

4) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดเหน่ียวระหว�างกาวกับไม� 
 โครงการนี้เป@นการศึกษาการจับยึดระหว�างไม�ยางพารากับแผ�นอัดจากแกลบผสม

พลาสติก  โดยทําการผลิตแผ�นอัดจากแกลบผสมพลาสติกในอัตราส�วนแกลบ : พลาสติก คือ 100:0 
95:5 90:10 และ 85:15 พลาสติกใช�คือ LLDPE จากนั้นนําแผ�นอัดจากแกลบผสมพลาสติกมาป|ด
ผิวด�วยไม�ยางพารา โดยแบ�งการใช�กาวเป@น 2 ชนิด คือ กาว Vinyl Urethane และกาว One Component 
Polyurethane 

5) โครงการวิจัยความคงขนาดและการแตกของไม� เพื่อการผลิตเฟอร*นิเจอร* 
ไม�ยูคาลิปตัสท�อนกลมขนาดเล็ก 

 การใช�ประโยชน-ไม�ท�อนกลมขนาดเล็กนั้น ยังมีข�อจํากัดเพราะมักมีตําหนิจากตัวเนื้อไม�
เนื่องจากการปลดปล�อยแรงเค�นจากการเจริญเติบโตออกมา สาเหตุจากหลายประการด�วยกัน เช�น ความช้ืน 
ขนาดลําต�น อายุ ความเค�นจากการเติบโตในไม�ขนาดเล็ก จึงได�ศึกษาการใช�เทคนิคเดือยและรูเดือยเพื่อ
แก�ปbญหาดังกล�าว ในการผลิตเฟอร-นิเจอร-ไม�ท�อนกลม การศึกษาค�าความเปลี่ยนแปลงของไม�ท�อนยูคาลิปตัส
ขนาดเล็กโดยมีจุดประสงค-ในการหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทําเฟอร-นิเจอร- จากการศึกษาความสัมพันธ-
ระหว�างระยะเวลาหลังการตัดฟbน และการเปลี่ยนแปลงของเดือยและรูเดือยเพื่อสังเกตการหดตัว การขยายตัวรู
เดือยในแต�ละสัปดาห-เพื่อหาค�าที่คงที่ และระยะเวลาที่เหมาะสมในการขึ้นรูปช้ินงานเพื่อการผลิตเฟอร-นิเจอร-ไม�
ท�อนกลม จากการศึกษา พบว�า ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะขึ้นรูปช้ินงานคือ 31 วันหรือใช�เวลาประมาณ 5 
สัปดาห- ซึ่งไม�จะมีความช้ืนประมาณ39.69% มีการหดตัวของเดือย 0.17% และมีการขยายรูเดือย 0.19% 
ซึ่งเป@นค�าที่เหมาะสมที่สุดในการทําเฟอร-นิเจอร- เพราะหลังจากขึ้นรูปช้ินงานจะออกมาพอดี และมีการ
เปลี่ยนแปลงน�อยมาก 
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 6) โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพและเปลี่ยนสีเน้ือไม�ไผ�ด�วยความร�อนสูง 
 โครงการวิจัยนี้เป@นการปรับปรุงคุณภาพไม�ไผ�โดยการให�ความร�อนสูงเพื่อผลิต

เฟอร-นิเจอร-เนื่องจากเนื้อไม�ไผ�มีลักษณะสีที่แตกต�างกันในทางอุตสาหกรรมเฟอร-นิเจอร-ไม�ไม�ค�อยนิยม
นําไม�ไผ�มาผ�านการไสเป|ดเนื้อไม�เพื่อผลิตเฟอร-นิเจอร- จึงได�ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพไม�ไผ�ด�วยความ
ร�อนสูงเพื่อทราบถึงระยะเวลาและอุณหภูมิในการเปลี่ยนสีไม�ของไม�ไผ� และช�วยในการเลือกใช�เวลาและ
อุณหภูมใินการอบไม�ให�เปลี่ยนสีที่เหมาะสม 

7) โครงการวิจัยวัสดุทดแทนไม�จากเศษวัสดุรไีซเคิล 
 การวิจัยนี้เป@นการศึกษาความเป@นไปได�ในการผลิตแผ�นวัสดุทดแทนไม�จากพลาสติกผสม

กระดาษ  โดยก�อนการผลิตแผ�นมีการวิเคราะห-ขนาดของช้ินพลาสติกผสมกระดาษ พบว�า ช้ินที่ค�างอยู�บนตะแกรง 
เมซ 12 มีปริมาณโดยน้ําหนักมากที่สุดมีค�า 45.83 เปอร-เซ็นต- ซึ่งมีขนาดของพลาสติกผสมกระดาษอัตราส�วน 
50:50 กว�างเฉลี่ย 3.77 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 8.00 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 0.06 มิลลิเมตร และมีสัดส�วนความ
เพรียวเท�ากับ 133.26 และเมื่อนําเศษพลาสติกผสมกระดาษไปทําการผลิตแผ�นโดยศึกษาระดับความหนาแน�นที่
แตกต�างกัน 3 ระดับ คือ ที่ความหนาแน�น 600 800 และ 1,000 กิโลกรัมต�อลูกบาศก-เมตร  พบว�า เมื่อความ
หนาแน�นเพิ่มขึ้นมีผลทําให�ค�าคุณสมบัติการพองตัวตามความหนาหลังแช�น้ํา 1 และ 24 ช่ัวโมง  การดูดซึมหลัง
แช�น้ํา 1 และ 24 ช่ัวโมง ความต�านทานแรงดัด มอดุลัสยืดหยุ�น และความต�านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน�าดีขึ้น  และ
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-2003 : Particleboards (Type 18) และมาตรฐาน  
มอก. 876-2547 แผ�นช้ินไม�อัดชนิดราบ พบว�า แผ�นพลาสติกผสมกระดาษมีค�าการพองตัวตามความหนาหลัง
แช�น้ํา 1 และ 24 ช่ัวโมง ผ�านมาตรฐานกําหนดทั้ง 2 มาตรฐาน 

จากการศึกษาศักยภาพการใช�ประโยชน-เศษวัสดุไม�เหลือทิ้งในประเทศไทย ได�วางแผนการทดลอง
การวิจัย โดยทําการประสานงานในโรงงานไม�ทั้ง ๔ ภาค ออกศึกษา สํารวจ เก็บข�อมูล รวบรวมผลและวิเคราะห-
ข�อมูล โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 นี้ ได�ดําเนินการสํารวจปริมาณเศษไม�เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรมไม�ในภาคเหนือ โดยคัดเลือกผู�ประกอบการอุตสาหกรรมไม�ที่มีศักยภาพ และ
ดําเนินการสัมภาษณ-ผู�ประกอบการ สํารวจกระบวนการผลิต การใช�เศษวัสดุไม�เหลือทิ้งจากการผลิต 
การใช�ประโยชน- และผลรวมโดยการประเมิน และคํานวณ บันทึกข�อมูลและถ�ายภาพ 
 
ผลจากการศึกษาการใช�ประโยชน- ผู�ประกอบการจํานวน  4 ราย ดังนี้ 
1. โรงงานผลิตไม�ตะเกียบของนางผ�องศรี เศรษฐกุล ตําบลท�าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
2. โรงงานผลิตโรงศพของนายนพดล หอมนาน ตําบลศรีถ�อย อําเภอแม�ใจ จังหวัดพะเยา       
3. โรงค�าไม�แปรรูปและผลิตเฟอร-นิเจอร- ของนายอํานาจ ร�มโพธิชี์ ตําบลสันสลีอําเภอเวียงปBาเปAา จังหวัดเชียงราย 

4. โรงงานแปรรูปไม�และไสซอย เชียงรายอาร-ตวู?ด ของนายวรวุฒิ ไชยวรรณ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย   
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 9) โครงการวิจัยการคลี่ไม�ไผ�ด�วยไอน้ําเพื่อผลิตไม�ไผ�ประสาน 

 โครงการศึกษาการคลี่ไม�ไผ�ด�วยไอน้ําเพื่อผลิตไม�ไผ�ประสานนี้ได�เล็งเห็นถึงความจําเป@นในการ

หาแหล�งวัตถุดิบใหม�ที่มีทั้งศักยภาพและคุณภาพ  เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไม�ในอนาคต ตลอดจนการพัฒนา

ประยุกต-ใช�อีกต�อหนึ่ง หรือ หาวิธีใหม�ๆ ซึ่งเป@นกระบวนการที่สามารถนําไปใช�ในการปฏิบัติในโรงงาน

อุตสาหกรรมต�อไป โดยจะทําการศึกษาข�อมูลเบื้องต�น ทั้งคุณสมบัติต�างๆ และความเป@นไปได�ในการนําไม�ไผ�ตง

มาใช�  ตลอดจนผลกระทบของปbจจัยที่เกี่ยวข�องในการปรับปรุงคุณภาพการใช�ไม�ไผ�ตง แล�วสร�างขั้นตอนและ

สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาไปสู�ขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถการผลิตและนําไปสู�การเพิ่มผลผลิตและการสร�างมูลค�าเพิ่มต�อไป โดยทําการศึกษาทดลองโดย

ไม�ไผ�ตงจากจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป@นไม�ไผ�ตงอายุประมาณ 3 ป� 

 10) โครงการวิจัยแผ�นฉนวนความร�อนสอดไส�เส�นใยธรรมชาติเพื่อการก�อสร�างจาก 

ไม�สวนปBาโตเร็ว 

 โครงการวิจัยนี้ เป@นโครงการผลิตแผ�นฉนวนความร�อนสอดไส�เส�นใยธรรมชาติเพื่อการ
ก�อสร�างจากไม�สวนปBาโตเร็ว เพื่อเป@นการศึกษาและพัฒนาการนําเศษไม�ปลายไม�ที่เหลือทิ้งจาก
อุตสาหกรรมไม�ต�างๆ มาผลิตเป@นแผ�นฉนวนกันความร�อน ซึ่งเป@นการใช�ประโยชน-จากเศษเหลือทิ้ง ช�วย
ลดการสิ้นเปลืองวัตถุดิบในกระบวนการผลิตส�งผลให�มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันของ
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทั้งยั้งเป@นแนวทางการใช�ทรัพยากรธรรมชาตไิด�อย�างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

11) โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพไม�สักสวนป&าอายุน�อยด�วยไมโครเวฟ 

 ในปbจจุบันอุตสาหกรรมไม�และเครื่องเรือนภายในประเทศได�มีการพัฒนาขึ้นอย�าง
รวดเร็ว เพื่อให�สอดคล�องกับการใช�ประโยชน-หรือบริโภคทั้งภายในประเทศและเพื่อการส�งออกไปยัง
ต�างประเทศและเนื่องจากเครืองเรื่อนที่ผลิตจากไม�สักจะเป@นที่นิยมของผู�บริโภคมาก เพราะมีความ
สวยงาม แข็งแรงและทนทานต�อการเข�าทําลายของแมลงและโรครา  แต�ในปbจจุบันไม�สักที่มีความ
สวยงามดังเช�นในอดีตเริ่มที่จะขาดแคลนและมีราคาแพงมากขึ้น  ผู�บริโภคบางรายได�หันมาใช�เครื่อง

การสํารวจโรงค�าไม�แปรรูปและผลิตเฟอร-นิเจอร- ของนายอํานาจ ร�มโพธิ์ชี  



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม�  รายงานประจําป� 2558       

 

-67-      

 

เรือนที่ผลิตจากไม�สักอายุน�อยแทนแต�ไม�สักอายุน�อยนี้ จะมีเนื้อไม�แก�นน�อยและมีกระพี้มาก ทําให�มี
ความแข็งแรงและความความทนทานต�อการเข�าทําลายของแมลงและโรคราตํ่า  จึงมีแนวความคิดที่จะ
นําเอาไม�สักสวนปBาอายุน�อย  มาเพิ่มมูลค�าให�ได�ไม�สักที่มีคุณภาพเหมือนกับไม�สักอายุมาก โดยวิธีการ
การปรับปรุงคุณภาพเนื้อไม� 

ถ�ายทอดเทคโนโลยีวัสดุทดแทนไม�และกาวติดไม� 

          การเผยแพร�ทางสื่อสิ่งพิมพ* วิทยุ โทรทัศน* และเว็ปไซด*  
1) ให�สัมภาษณ-เกี่ยวกับการใช�ประโยชน-เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร ทางช�องสปริง นิวส- 
2) ให�สัมภาษณ-เกี่ยวกับการผลิตและการใช�ประโยชน-วัสดุทดแทนไม� ในรายการ 

Green time 360 องศา ช�วง Green think 

  3) เว็ปไซด- https://www.facebook.com/Forest.R.and. 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

การจัดพิมพ*เอกสารเผยแพร�งานวิจัย   

 1) เทคโนโลยีการใช�ประโยชน-ไม�ไผ� 
  2) กรรมวิธีการผลิตแผ�นกากกฤษณาอัดจากเศษเหลือจากการกล่ันกฤษณา 
 3) เครื่องมืองานไม�พื้นฐาน 
 4) เทคโนโลยีการใช�ประโยชน-ไม�ไผ�เก�าอี้ไม�ไผ�ดัดโค�ง 
 5) เทคโนโลยีการใช�ประโยชน-ไม�ไผ�โต?ะแทปเล็ตจากไม�ไผ�ประสาน 
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  6) แนวทางการปฏิบัติงานตามหลัก 5S 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดนิทรรศการ และสัมมนา เพือ่ประชาสัมพันธ*และเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับท่ี วัน/เดอืน/ป� งาน สถานท่ี 

1 6 พฤศจิกายน 
2557 

การเข�าเย่ียมชมการดําเนินงานของกรมปBาไม�  
ของคณะอาจารย-และนายทหารพลเรือน รุ�นที่ 40 กรม
กิจการพลเรือนทหารบก 

คลินกิปBาไม�  สํานกัวิจัยและพัฒนาการปBา
ไม� 

2 7-9 พฤศจิกายน 
2557 

นิทรรศการ “เร่ืองเล�าจากปBา ย�อนรอย 20 ป�  
ปลูกปBา กฟผ.  

สกายฮอลล- ชั้น 3 ศูนย-การค�าเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร�าว 

3 14 มกราคม 2558 การประชุมผู�บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม เนื่องในงานวันอนุรักษ-ทรัพยากร 
ปBาไม�แห�งชาติ ประจําป� 2558 

ห�องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 
กรมปBาไม� 

4 22 กันยายน 2558 วันอนุรักษ-และพัฒนาแม�น้าํ คู คลอง แห�งชาต ิ วัดกุฎีทอง ตําบลพิตเพียน อําเภอมหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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ลําดับท่ี วัน/เดอืน /ป� งาน สถานท่ี 

1 9-11 มิถุนายน 
2558 

การฝ�กอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม�เพื่อ
ชุมชน ประจําป�งบประมาณ 2558”  
รุ�นที่ 1  

ศูนย-วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม�  
เพื่อชุมชน จังหวัดขอนแก�น 

2 30 มิถุนายน –  
2 กรกฎาคม 2558 

การฝ�กอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม�เพื่อ
ชุมชน ประจําป�งบประมาณ 2558”  

รุ�นที่ 2 

ศูนย-วิจัยและพัฒนาวัสดทุดแทนไม� 
เพื่อชุมชน จังหวัดเชียงใหม� 

3 14-16 กรกฎาคม 
2558 

การฝ�กอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม�เพื่อ
ชุมชน ประจําป�งบประมาณ 2558”  
รุ�นที่ 3 

ศูนย-วิจัยและพัฒนาวัสดทุดแทนไม� 
เพื่อชุมชน จังหวัดสงขลา 

4 22-24 กรกฎาคม 

2558 

การฝ�กอบรมโครงการถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช�

ประโยชน-และการเพิ่มมูลค�าไม�สวนปBา :  
เคร่ืองเรือนไม�ท�อนกลมยูคาลิปตัส 

องค-การบริหารส�วนตําบล  

พลับพลาไชย อําเภออู�ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 27-29 กรกฎาคม 
2558 

การฝ�กอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม�เพื่อ
ชุมชน ประจําป�งบประมาณ 2558”  
รุ�นที่ 4 

ศูนย-วิจัยและพัฒนาวัสดทุดแทนไม� 
เพื่อชุมชน จังหวัดราชบุรี 

6 6-7 สิงหาคม 2558 การฝ�กอบรมหลักสูตร “ระบบการควบคุมการเลื่อยย�าย

ไม� (CoC) และการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปไม� 

โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ�า รีสอร-ท และโรงเลือ่ย ส�วน

อุตสาหกรรมไม�อยุธยา  
สํานักอุตสาหกรรมไม� องค-การอุตสาหกรรมปBาไม� 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7 22-24 สิงหาคม 

2558 

การฝ�กอบรมโครงการถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช�

ประโยชน-และการเพิ่มมูลค�าไม�สวนปBา : ผลิตภัณฑ-วัสดุ
ทดแทนไม�จากเศษไม�ไผ� 

วิสาหกิจชมุชนบ�านสามัคคีธรรม จังหวัด

กาญจนบุรี 

8 14-16 กันยายน 
2558 

การฝ�กอบรมโครงการถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช�
ประโยชน-และการเพิ่มมูลค�าไม�สวนปBา : ผลิตภัณฑ-ไม�ไผ�
ประสาน 

ศาลาห�วยคําปู บ�านดงห�วยเย็น ตําบลบ�าน
โฮ�ง อําเภอบ�านโฮ�ง จังหวัดลําพูน 
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การให�บริการเยี่ยมชม  ดูงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหน�วยงานภายนอก 

 
การดูงาน/เยี่ยมชมโรงงาน/ประสานงาน/แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับภาคเอกชน                              

และหน�วยงานภายนอก   

  ปCญหาและอุปสรรค 
 1. ความไม�ชัดเจน และล�าช�าในการจ�างเหมาบริการเพื่อช�วยปฏิบัติงานวิจัยเป@นเหตุให�

การปฏิบัติงานตามแผนงานวิจัย และการใช�จ�ายเงินงบประมาณไม�บรรลุตามเปAาหมาย และกรอบเวลาที่
กําหนดไว� 
  2. พนักงานขับรถยนต-ไม�เพียงพอในการปฏิบัติงานภาคสนาม ทําให�ไม�สามารถปฏิบัติ
งานวิจัยได�ตามแผนที่กําหนด 
 3. ข�าราชการประจํางานพัฒนาคุณภาพและปAองกันรักษาเนื้อไม�มีจํานวนน�อยเกินไป 
เนื่องจากปbจจุบันมีข�าราชการประจํางานอยู�เพียง 1 ราย ทําให�ไม�มีผู�ดูแลงานแทนในระหว�างไปปฏิบัติ
งานวิจัยในภาคสนาม จําเป@นต�องร�องขอให�ข�าราชการที่เป@นหัวหน�างานในกลุ�มงานฯ ดูแลงานแทน     
ทําให�บางครั้งไม�สามารถปฏิบัติงานวิจัยได�ตามแผนที่กําหนด 
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กลุ�มงานความหลากหลายทางชีวภาพด�านป�าไม� 
 

งบประมาณท่ีได�รับ ประจําป  งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 กิจกรรมอนุรักษ�และพัฒนาด�านความหลากหลายทางชีวภาพ ได�รับงบประมาณประจําป# 
2558 จํานวน 3,000,000 บาท 
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   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม� 

เจ�าหน�าที่กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพด�านป�าไม�รวมกับเจ�าหน�าที่หนวยป�องกันรักษาป�า นว

งานสํารวจความหลากหลาย
 

 สํารวจและเก็บข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ไลเคน รวมทั้งรวบรวมภูมิป0ญญาท�องถิ่นที่เกี่ยวข�องร4วมกับชุมชน บ�านเขาแหลม บ�านคลองห�วยหวาย
ธารมะยมและตําบลปางสวรรค�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รายงานประจําป� 

เจ�าหน�าที่กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพด�านป�าไม�รวมกับเจ�าหน�าที่หนวยป�องกันรักษาป�า นว

งานสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิป*ญญาท�องถิ่น 

สํารวจและเก็บข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 5 ด�าน คือ ด�านพืช สัตว� แมลง เห็ดรา 
รวมทั้งรวบรวมภูมิป0ญญาท�องถิ่นที่เกี่ยวข�องร4วมกับชุมชน บ�านเขาแหลม บ�านคลองห�วยหวาย

ธารมะยมและตําบลปางสวรรค� 
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เจ�าหน�าที่กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพด�านป�าไม�รวมกับเจ�าหน�าที่หนวยป�องกันรักษาป�า นว.1 (แมกะสี) 

ด�าน คือ ด�านพืช สัตว� แมลง เห็ดรา และ 
รวมทั้งรวบรวมภูมิป0ญญาท�องถิ่นที่เกี่ยวข�องร4วมกับชุมชน บ�านเขาแหลม บ�านคลองห�วยหวายบ�าน



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม�  รายงานประจําป� 2558       

-75-      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม�  รายงานประจําป� 2558       

-76-      

 

  ด�านพืช พบ 374 ชนิดโดยแบ4งตามลักษณะการใช�ประโยชน� คือ พืชสมุนไพร 12 ชนิด               

พืชอาหาร 81 ชนิด พืชที่ใช�สร�างที่อยู4อาศัย 25 ชนิด พืชที่ใช�ทําเครื่องใช�สอย 50 ชนิด พืชไม�ดอกไม�ประดับ 
66 ชนิด และพืชที่ไม4มีข�อมูลการใช�ประโยชน� 26 ชนิด พืชที่มีสถานภาพถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand 
Red Data : Plants (ONEP, 2006)) 8 ชนิด ได�แก4 พืชหายาก 4 ชนิด คือ ปอเกี๋ยน เขือง มะเดาะ และ 
Trigonostemon flavidus เปSนทั้งพืชถิ่นเดียวและพืชหายาก 2 ชนิด คือ ลํ่าตาควาย และพุดหอมไทย เปSนพืชหา
ยากและพืชใกล�สูญพันธุ�อย4างยิ่ง 1 ชนิด คือ กระบกกรัง และพืชมีแนวโน�มใกล�สูญพันธุ� 1 ชนิด คือ ปรง
เหลี่ยม และพบพืชชนิดพันธุ�ต4างถิ่นที่รุกรานแล�ว (รายการ 1) 3 ชนิด คือ สาบเสือ หญ�ายาง และหญ�าขจรจบ
ดอกเล็ก 
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  วางแปลงสังคมพืช 
 

  โซนป�าเขาอีนวย-เขาแหลม 

  ป�าเบญจพรรณ (Mixed Dipterocarp Forest) แปลงตัวอย4างขนาด 40×40 เมตร 
จํานวน 3 แปลง มไีม�ใหญ4 (Tree) 64 ชนิด จํานวน 401 ต�น พรรณไม�เด4น คือ สวอง (Vitex limonifolia 
Wall.) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.var. kerrii (Craib& Hutch.) I.C.Nielsen) ตะแบกแดง 
(Largerstroemia calyculata Kurz) ตะคร�อ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken และประดู4 (Pterocarpus 

macrocarpus Kurz) ที่มีค4าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเปSน 29.52 25.31 18.42 16.72 และ 
11.16 ตามลําดับ 

 

   ป�าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) แปลงตัวอย4างขนาด 40×40 เมตร จํานวน 3 
แปลง พบมีไม�ใหญ4 (Tree) 39 ชนิด จํานวน 482 ต�น พรรณไม�เด4น คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. 
Theob. var. kerrii (Craib& Hutch.) I.C.Nielsen) รัง (Shorea siamensis Miq.) เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex 
Blume) เหมือดจ้ี (Memecylon scutellatum (Lour.) Hook.&Arn.var. scutellatum) และมะกอกเกลื้อน 
(Canarium subulatum Guillaumin) ที่มีค4าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเปSน 114.60 83.23 54.11 
42.05 และ 35.25 ตามลําดับ 

 

  โซนป�าเขาแม�กระทู� 

   ป�าเบญจพรรณ (Mixed Dipterocarp Forest) แปลงตัวอย4างขนาด 40×40 เมตร 
จํานวน 3 แปลง พบมีไม�ใหญ4 (Tree) 56 ชนิด จํานวน 497 ต�น พรรณไม�เด4น คือ ประดู4 (Pterocarpus 
macrocarpusKurz) เขลง (Dialium cochinchinense Pierre) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) เปล�าใหญ4 (Croton 

persimilisMÜll. Arg.) และโมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) ที่มีค4าดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเปSน 
41.92 17.94 17.11 14.69 และ 14.33 ตามลําดับ 

  ป�าดิบแล�ง (Dry Evergreen Forest) แปลงตัวอย4างขนาด 40×40 เมตรจํานวน 3 แปลง
พบมีไม�ใหญ4 (Tree) 68 ชนิดจํานวน 663 ต�นพรรณไม�เด4น คือ ชมพู4นก (Syzygium formosum (Wall.) 
Masam) โมกมัน (Wrightiaarborea (Dennst.) Mabb.) สวอง (Vitex limonifolia Wall.) พลับพลา (Microcos 

tomentosa Sm.) และยางโอน (Monoon viride (Craib) B. Xue & R.M.K. Saunders) ที่มีค4าดัชนีความสําคัญ
ทางนิเวศวิทยาเปSน 29.27 25.38 25.34 23.49 และ 17.49 ตามลําดับ 
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  ด�านสัตวK พบ 249 ชนิด แบ4งเปSน กลุ4มสัตว�เลี้ยงลูกด�วยนม 18 ชนิด 12 วงศ� กลุ4ม

นก 128 ชนิด 47 วงศ� กลุ4มสัตว�เลื้อยคลาน 34 ชนิด 12 วงศ� กลุ4มสัตว�เทินน้ําสะเทินบก 12 ชนิด 
4วงศ� กลุ4มปลา 22 ชนิด 12 วงศ� และกลุ4มสัตว�ไม4มีกระดูกสันหลัง 35 ชนิด 20 วงศ� แบ4งตาม
สถานภาพเปSนสัตว�ปqาคุ�มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว�ปqา พ.ศ.2535 จํานวน 
154 ชนิดแบ4งตามสถานะภาพถูกคุกคามในประเทศไทย (Thailand Red Data) 49  ชนิด และแบ4งตาม
สถานภาพถูกคุกคามของสหภาพสากลว4าด�วยการอนุรักษ� (IUCN) จํานวน 190ชนิด 
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  ด�านแมลงพบ 202 ชนิด แบ4งเปSนแมลงช4วยผสมเกสร 134 ชนิด กลุ4มแมลงตัวหํ้า-

ตัวเบียน 27 ชนิด กลุ4มแมลงศัตรูพืชปqาไม� 21 ชนิด กลุ4มแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณ�ของดิน 13 
ชนิดกลุ4มแมลงที่เปSนอาหาร 7 ชนิด 
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 ด�านเห็ดรา พบ 91 ชนิด แบ4งเปSนกลุ4มเห็ดกินได� 21 ชนิดกลุ4มเห็ดกินไม4ได� 69 ชนิด และ

กลุ4มเห็ดพิษจํานวน 1 ชนิด 
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 ด�านไลเคนพบ 51 ชนิด แบ4งออกเปSน กลุ4มฝุqนผง (Crustose) 43 ชนิด และกลุ4มแผ4นใบ (Foliose) 

8 ชนิด 
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  ด�านภูมิป*ญญาท�องถิ่น มีจํานวน 4 สาขา 18 เรื่องย4อย คือ  

   1. สาขาประเพณีพิธีกรรม ได�แก4 การบวชปqา 
   2. สาขาการดํารงชีพ และโภชนาการพื้นบ�าน ได�แก4 ผู�รู�การหาอาหารจากปqา 
ผู�รู�การถนอมอาหารจากหน4อไม� ผู�รู�การถนอมอาหารจากเห็ด ผู�รู�การถนอมอาหารจากกลอย  
   3. สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ�านได�แก4 หมอสมุนไพร ผู�รู�สมุนไพร 4 เรื่อง  
   4. สาขาเทคโนโลยีพื้นบ�าน ได�แก4 จักสานสุ4มไก4 ชะลอม กองหญ�าแฝก จักสาน
อีจู� ผู�รู�ด�านการทอเสื่อ ผู�รู�การย�อมสีธรรมชาติ ผู�รู�การจักสาน 2 เรื่อง 
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งานจัดทําฐานข�อมูลและองคKความรู�ด�านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 วิเคราะห� จัดทํา และลงฐานข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิป0ญญาท�องถิ่น ของ
พื้นที่ปqาสงวนแห4งชาติปqาแม4วงก�-แม4เปxน จังหวัดนครสวรรค� ในเว็บไซต�ระบบจัดการฐานความรู�ด�าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ กรมปqาไม� (http://biodiversity.forest.go.th) 
 

� http://biodiversity.forest.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารความหลากหลายทางชีวภาพป�าไม� 
 

 1. เผยแพร4ข�อมูลข4าวสารความหลากหลายทางชีวภาพปqาไม� 3 เว็บไซต�ดังนี้ 
  1.1 เว็บไซต�กลุ4มงานความหลากหลายทางชีวภาพ (http://fbd.forest.go.th) 
 

� http://fbd.forest.go.th   
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 1.2 เว็บไซต�กลไกการแลกเปลี่ยนข�อมูลข4าวสารด�านความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมปqาไม� 
(http://chm.forest.go.th) 
   

� http://chm.forest.go.th 

 ภาคภาษาไทย 
 
 

 

 

 

 

    ภาคภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
2.เผยแพร4ข�อมูลข4าวสารความหลากหลายทางชีวภาพปqาไม�ทาง Facebook ช่ือ Page :Forest 
Biodiversity Division 
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กลุ�มงานเศรษฐกิจป�าไม� 
 
 

อัตรากําลังของกลุ�มงานเศรษฐกิจป�าไม� 
๑. ข�าราชการ  จํานวน ๕ คน 
๒. พนักงานราชการ จํานวน ๖ คน 
รวมทั้งหมด ๑๑ คน 

กลุ�มงานเศรษฐกิจป�าไม� มีผลการดําเนินงานพร�อมรูปภาพกิจกรรมในป$ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

งานเศรษฐกิจด�านการผลิตและการจัดการป�าไม� 
ศึกษา วิจัย ด�านการผลิต การจัดการป+าเศรษฐกิจ วิเคราะห.การลงทุนผลตอบแทนในการ

จัดการป+าไม� และการปลูกสร�างสวนป+า

 
ศึกษาศักยภาพของชนิดไม�ที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการจัดการสวนป+าเอกชน ป+าชุมชน 

 
 

งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไม� 
ศึกษา วิเคราะห.งานเศรษฐกิจการป+าไม�ในแง5การใช�ประโยชน.หรือการบรโิภค 
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ศึกษาเกี่ยวกับแหล5งที่มีการใช� ปริมาณ และแนวโน�มการใช�ไม�และของป+า ของผู�ประกอบการ/

โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทําการแปรรูป นําไปผ5านกระบวนการผลิต เพื่อเป;นวัตถุดิบในการผลิตสินค�า 
รวมทั้งที่เป;นผลิตภัณฑ.สําเร็จรูป เพื่อนําข�อมูลที่ได�ไปใช�ในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการ
จัดการป+าไม�ต5อไป 

 
๓. งานเศรษฐกิจการตลาด 
 ๓.๑ ศึกษา วิเคราะห. และติดตามสถานการณ.ด�านการตลาดไม� ในรูปของไม�ท5อน ไม�แปรรูป 
และผลิตภัณฑ.ที่ทําจากไม�และของป+า 

  
๓.๒ สํารวจศึกษาแหล5งของตลาด วิธีการ และราคาตลาดทั้งในประเทศและต5างประเทศ 

ตลอดจนแนวโน�มความต�องการไม�และของป+า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู5ตลอดเวลา 
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 แผนงานการศึกษาเชิงเศรษฐกิจด�านผลิตผลป�าไม� 
ประกอบด�วย ๒ โครงการวิจัย ดังนี้ 

๑. การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ(ไม�และเฟอร(นิเจอร(ในท�องท่ีภาคเหนือ 
๑.๑ สาระสําคัญ :  

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ.ไม�และเฟอร.นิเจอร.ที่มีการดําเนินการในปBจจุบัน 
นอกจากจะเป;นอุตสาหกรรมที่สร�างรายได�จํานวนมหาศาลแล�ว ยังเป;นการสร�างอาชีพให�แก5ชุมชนใน
พื้นที่อีกด�วย เช5น การแกะสลักไม� การทําเฟอร.นิเจอร.ฯลฯ ซึ่งก5อให�เกิดการสร�างงานในพื้นที่ลดการย�าย
แรงงานเข�าสู5เมืองใหญ5 อย5างไรก็ตาม การผลิตผลิตภัณฑ.ไม�และเฟอร.นิเจอร.ต5างๆ เหล5านี้ ยังมีปBญหา
และอุปสรรคอยู5หลายประการ อาทิเช5น ด�านการผลิต ได�แก5 ค5าขนส5งวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียน ขาดแคลนแรงงาน และปBญหาด�านการกําจัดเศษไม�และขี้เลื่อย ส5วนทางด�านการตลาด 
ได�แก5 ปBญหาด�านราคา ด�านผลิตภัณฑ. ด�านการส5งเสริมการตลาด และด�านการจัดจําหน5าย เป;นต�น 
การศึกษาและคิดหาวิธีการแก�ปBญหาต5างๆ เหล5านี้ จะทําให�การประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ.จากไม�มี
ความม่ันคงยั่งยืน และยังสามารถสร�างความม่ันคงให�แก5ชุมชนในพื้นที่อีกด�วย 

ปBจจุบันในท�องที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร5 ตาก ลําปาง ลําพูน และเชียงใหม5มี
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ.ไม�และเฟอร.นิเจอร.อยู5เป;นจํานวนมาก การศึกษาวิจัยนี้จึงเป;นการศึกษา
ถึงการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ.ไม�และเฟอร.นิเจอร.ในท�องที่ภาคเหนือ เพื่อจะได�ทราบข�อมูล
ทั่วไปของการผลิต ได�แก5 ประเภทของผลิตภัณฑ.ที่ทําการผลิต แหล5งวัตถุดิบ ราคา และปริมาณการใช�
วัตถุดิบในการผลิต ข�อมูลทั่วไปทางการตลาด ได�แก5 ส5วนประสมการตลาด โครงสร�างตลาด และ
พฤติกรรมตลาด ตลอดจนปBญหาและอุปสรรคในด�านการผลิตและการตลาดต5างๆ เพื่อที่จะได�นํามาใช�
แก�ปBญหาและอุปสรรคต5างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช�เป;นแนวทางสนับสนุนหรือส5งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ.จาก
ไม�ให�แก5ชุมชนและผู�ที่สนใจต5อไป 
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๑.๒ ผลการดําเนินการ :  
เก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ.ผู�ประกอบการผลิตเครื่องเรือนไม�และเฟอร.นิเจอร.

ไม�สักและไม�จามจุรี และผู�ประกอบการผลิตไม�แกะสลักจากไม�จามจุรีรวม ๔๖ ราย ในจังหวัดลําปาง
จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงใหม5 และจังหวัดแพร5 ดําเนินการสัมภาษณ.เจาะลึกข�อมูลด�านต5างๆ จาก
ผู�ประกอบการ ได�แก5 ข�อมูลทั่วไป ต�นทุนการผลิต การขาย การตลาด ปBญหาและอุปสรรค และ
ข�อเสนอแนะ จากผลการศึกษาพบว5า สามารถจัดกลุ5มผู�ประกอบการผลิตภัณฑ.ไม�ตามลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจได� ๖ กลุ5ม คือ  

๑. กลุ5มแปรรูปไม�จากไม�ท5อน  
๒. กลุ5มนําไม�แปรรูปไปผลิตผลิตภัณฑ.ไม�ดิบ  
๓. กลุ5มซื้อผลิตภัณฑ.ไม�ดิบมาทําสี  
๔. กลุ5มซื้อผลิตภัณฑ.ไม�ดิบมาและขายไป  
๕. กลุ5มผลิตผลิตภัณฑ.ไม�แบบครบวงจร  
๖. กลุ5มรับจ�างผลิตผลิตภัณฑ.ไม�  
ผลการศึกษาเบื้องต�นทางด�านการจําหน5ายและการตลาด พบว5า ผู�ผลิตเครื่องเรือนไม�

และเฟอร.นิเจอร.ไม�ขายส5งให�ผู�จําหน5ายจะมีกําไรประมาณร�อยละ ๑๕ ส5วนผู�จําหน5ายเครื่องเรือนไม�และ
เฟอร.นิเจอร.ไม�ขายให�ผู�บรโิภคจะมีกําไรประมาณร�อยละ ๒๐ ปBจจัยสําคัญที่มีผลต5อยอดขายสินค�าได�แก5
การมีลูกค�าประจําและคําส่ังซื้อของลูกค�า รวมทั้งการรวมกลุ5มของผู�ประกอบการในการผลิตและ
จําหน5าย นอกจากนี้ผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจในปBจจุบัน ทําให�กําลังซื้อของผู�บริโภคลดลงอย5างมาก
งานวิจัยที่ควรศึกษาต5อไป ได�แก5 การศึกษาต�นทุนค5าเสียโอกาสในการดําเนินงานขั้นตอนต5าง เช5น การ
ขนส5งวัตถุดิบซึ่งมีราคาสูงขึ้นและระยะทางไกลขึ้น ระยะเวลาในการขอใบอนุญาตประกอบโรงค�าและ
สิ่งประดิษฐ. ด�านการขาดแคลนแรงงานและค5าแรงงานที่สูงขึ้น และค5าใช�จ5ายด�านการกําจัดเศษไม�และขี้
เลื่อย ขณะนี้อยู5ระหว5างดําเนินการวิเคราะห.ข�อมูลด�านต5างๆ ของแต5ละกลุ5มผู�ประกอบการและจัดทํา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. 

ผลผลิตและผลลัพธ( 
  ผลผลิต (output) อยู5ระหว5างดําเนินการวิเคราะห.ต�นทุน-ผลตอบแทน การดําเนินการ การ
จําหน5าย และเส�นทางการตลาด ของการประกอบการผลิตภัณฑ.ไม�และเฟอร.นิเจอร.ในท�องที่ภาคเหนือ 

  ผลลัพธ( (outcome)   
  ผู�ประกอบการที่ผลิตเครื่องเรือนไม� หน�าต5าง ประตู วงกบ ฯลฯ พบกับปBญหาเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ส5งผลให�จําหน5ายผลิตภัณฑ.ลดลง มีความต�องการให�ภาครัฐบาลช5วยกระตุ�นเศรษฐกิจระดับ
ล5าง แต5ไม5พบปBญหาด�านการจําหน5ายกับผู�ผลิตเพื่อส5งออกต5างประเทศ สําหรับผู�ผลิตเฟอร.นิเจอร.ไม�สัก
จากสวนป+า ไม�สักจากไม�เรือนเก5า ไม�จามจุรีสําหรับผลิตโตKะเก�าอี้ราคาถูก ไม�จามจุรีสําหรับผลิต
เฟอร.นิเจอร.ราคาแพงเพื่อการส5งออก จะมีลูกค�าประจําซึ่งเป;นพ5อค�าคนกลางมารับไปจําหน5าย                  
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แต5เนื่องจากข�อมูลที่เก็บมาได�ยังมีความแตกต5างกันมาก จึงจําเป;นต�องดําเนินการเก็บตัวอย5างข�อมูล
ผู�ประกอบการเพิ่มเติม เพื่อให�ข�อมูลมีความถูกต�องมากขึ้น 

๑.๓ ป>ญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ 
  ๑.๓.๑ ป>ญหา อุปสรรค 
   ความแตกต5างทางด�านการผลิตและการตลาดของผู�ประกอบการ และ
สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปBจจุบัน ส5งผลให�การเก็บข�อมูลมีความแตกต5างกัน 

  ๑.๓.๒ เง่ือนไขความสําเร็จ 
   - 
ประกอบธุรกิจได� 6 กลุ5ม คือ 1) กลุ5มแปรรูปจากไม�ท5อน 2) กลุ5มนําไม�แปรรูปไปผลิตผลิตภัณฑ.ไม�
ดิบ 3) กลุ5มซื ้อผลิตภัณฑ.ไม�ดิบมาทําสี 4) กลุ 5มซื ้อผลิตภัณฑ.ไม�ดิบมาและขายไป 5) กลุ 5ม
ผลิตภัณฑ.ไม�แบบครบวงจร และ 6) กลุ5มรับจ�างผลิตผลิตภัณฑ.ไม� อยู5ระหว5างการวิเคราะห.ข�อมูล
ด�านต5างๆ ของแต5ละผู�ประกอบการและการจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. 

 
๒. การศึกษาเชิงเศรษฐกิจของการใช�ประโยชน(เศษไผ�เหลือท้ิงในท�องท่ีภาคเหนือ 

๒.๑ สาระสําคัญ :  
ไผ5เป;นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข�องกับชีวิตประจําวันของคนไทยทั้ง

ด�านอุปโภคและบรโิภค ไผ5สามารถนํามาใช�ประโยชน.ได�เกือบทุกส5วนทั้งลําและหน5อ ได�แก5 การก5อสร�าง 
เฟอร.นิเจอร. เครื่องมือเครื่องใช�ต5างๆ กระดาษ เช้ือเพลิงและเป;นอาหาร โดยเฉพาะในปBจจุบันไม�ไผ5เป;น



 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการป�าไม�  รายงานประจําป� 2558       

 

-91-      

 

วัตถุดิบในอุตสาหกรรม เพื่อใช�ภายในประเทศและต5างประเทศ จึงเป;นพืชเศรษฐกิจที่สร�างรายได�ให�แก5
ประเทศที่สําคัญชนิดหนึ่ง 

ปBจจุบันในท�องที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดลําปาง แพร5 และน5าน มีปริมาณความ
ต�องการใช�ไผ5เพื่อนํามาใช�เป;นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ทําให�เศษไผ5เหลือทิ้งจากโรงงานและ
กลุ5มประดิษฐกรรมไม�ไผ5มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด�วย การนําเศษไผ5เหลือทิ้งจากโรงงานและกลุ5มประดิษฐ
กรรมไม�ไผ5มาใช�ประโยชน.เพื่อเพิ่มมูลค5าจากเศษไผ5เหลือทิ้ง เช5น นํามาผลิตเป;นกระดาษกล5อง กระดาษ
เพื่องานหัตถกรรม หรือเผาเป;นถ5านเพื่อทําเป;นเช้ือเพลิงอัดแท5ง และผลิตภัณฑ.อื่นๆ อีกหลายชนิด จึงเป;น
การใช�ทรัพยากรอย5างคุ�มค5า และยังเป;นการสร�างอาชีพและสร�างรายได�อย5างต5อเนื่องแก5ชุมชนอีกด�วย 

อย5างไรก็ตาม การเพิ่มมูลค5าเศษไม�ไผ5เหลือทิ้งโดยส5งเสริมและพัฒนาการทําผลิตภัณฑ.
ต5างๆ จากเศษไม�ไผ5เหลือทิ้งให�เป;นอุตสาหกรรมขนาดเล็กของแต5ละชุมชนนั้น จําเป;นต�องประเมินหา
ต�นทุนและผลตอบแทนจากการใช�ประโยชน.เศษไผ5เหลือทิ้งจากโรงงานและกลุ5มประดิษฐกรรมไม�ไผ5 เพื่อ
หาความเหมาะสมของการลงทุน และนํามาใช�เป;นแนวทางหรือให�ข�อมูลแก5เกษตรกร ชุมชนหรือ
ผู�ประกอบการโรงงานและกลุ5มประดิษฐกรรมไม�ไผ5 ได�ใช�ในการประกอบการตัดสินใจประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมจากไม�ไผ5 โดยเฉพาะอย5างยิ่งการทําผลิตภัณฑ.จากเศษไม�ไผ5เหลือทิ้ง 

๒.๒ ผลการดําเนินการ :  
เก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ.ผู�ประกอบการผลิตตะเกียบและไม�เสียบอาหาร 

และผู�ผลิตไม�เส�นสําหรับเป;นวัตถุดิบในการผลิตตะเกียบและไม�เสียบอาหารในท�องที่จังหวัดแพร5 และ
ลําปางได�ข�อมูลครบถ�วนจํานวน๒๓ ราย จากการสัมภาษณ.ผู�ประกอบการทั้งหมด๓๒รายแบ5งออกเป;น
ผู�ผลิตไม�ไผ5เส�นจํานวน ๑๓ ราย และผู�ผลิตผลิตภัณฑ.ไม�ไผ5จากไม�ไผ5เส�น จํานวน ๑๐ ราย ดําเนินการ
สัมภาษณ.เจาะลึกข�อมูลด�านต5างๆ จากผู�ผลิตไม�ไผ5เส�นและผู�ผลิตผลิตภัณฑ.ไม�ไผ5จากไม�ไผ5เส�น ได�แก5 
กระบวนการผลิตไม�ไผ5เส�น กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ.ไม�ไผ5จากไม�ไผ5เส�น แนวทางการใช�ประโยชน.เศษ
ไผ5เหลือทิ้ง, ปBญหาและอุปสรรค และข�อเสนอแนะ ได�ผลการศึกษาพอจะสรุปได� ดังนี้  

  ๒.๒.๑ ผู�ผลิตไม�ไผ�เส�น 
ปริมาณเศษไผ�เหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตไม�ไผ�เส�น  

  กระบวนการผลิตไม�ไผ5เส�นประกอบด�วยขั้นตอนหลักต5างๆ ได�แก5 การเลื้อยตัด การผ5า 
การยิง และการตาก เพื่อผลิตไม�เส�นตามขนาดของผลิตภัณฑ.ที่ผลิต ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ข�อไผ5
และขี้เลื้อย และเศษไม�ไผ5หลังผ5านขั้นตอนการยิงหรือขี้ยิง เป;นเศษไผ5เหลือทิ้งที่ไม5สามารถนํามาใช�ผลิต
ผลิตภัณฑ.จากไม�ไผ5ได� คิดเป;น ๒๐ เปอร.เซ็นต. และ ๕๐ เปอร.เซ็นต. โดยประมาณ ของน้ําหนักลําไม�ไผ5ที่
ใช�ในการผลิต ตามลําดับ และพบว5า ปริมาณเศษไผ5เหลือทิ้งจะผันแปรตามฤดูกาล โดยฤดูร�อนและฤดู
หนาวจะมีปริมาณเศษไผ5เหลือทิ้งมากกว5าฤดูฝน เนื่องจากลําไม�ไผ5สามารถหาซื้อได�ง5ายกว5า เพราะการ
ขนส5งลําไม�ไผ5ที่ใช�ในการผลิตไม�ไผ5เส�นซึ่งนําออกมาจากป+าธรรมชาติจะสะดวกกว5าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ฤดูฝน และตลาดผู�บรโิภคมีความต�องการใช�ผลิตภัณฑ.จากไม�ไผ5มากกว5าด�วย นอกจากนี้ ยังมีปBจจัยอื่นๆ 
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มีผลต5อปริมาณเศษไผ5เหลือทิ้ง เช5น ประสิทธิภาพของเครื่องยิง ชนิดและอายุของลําไม�ไผ5 และความ
ชํานาญของผู�ยิง เป;นต�น  

แนวทางการใช�ประโยชน(เศษไผ�เหลือท้ิง 
  ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ผู�ผลิตไม�ไผ5เส�นส5วนใหญ5นําข�อไม�ไผ5ขายให�แก5โรงงานผลิต
อาหารกระปVองและโรงงานผลิตกระแสไฟฟWาชีวมวลในพื้นที่จังหวัดลําปาง โดยขายในราคา ๐.๕๐-
๐.๗๐และ ๐.๙๐บาทต5อกิโลกรัม ตามลําดับ และนําข�อไม�ไผ5ไปเผาเป;นถ5าน และขายถ5านข�อไม�ไผ5ใน
ราคา ๒.๕๐-๓.๐๐บาทต5อกิโลกรัมให�แก5ผู�ผลิตถ5านอัดแท5ง และให�ขี้เลื้อยแก5ผู�ผลิตถุงเช้ือเพาะเห็ดโดย
ไม5คิดมูลค5า ส5วนเศษไม�ไผ5หลังผ5านขั้นตอนการยิงหรือขี้ยิง ผู�ประกอบการส5วนใหญ5นําไปเผาทิ้ง ทั้งใน
พื้นที่ส5วนตัวและพื้นที่สาธารณะโดยเผาในเวลากลางคืนที่มีลมค5อนข�างสงบซึ่งสร�างปBญหาการเกิด
หมอกควันในพื้นที่ แต5ผู�ผลิตไม�ไผ5เส�นบางรายได�นําเศษไม�ไผ5ส5วนนี้ขายให�กับโรงงานผลิตกระดาษไหว�เจ�า
ในท�องที่จังหวัดแพร5 โดยขายในราคา ๐.๔๕-๐.๕๐บาทต5อกโิลกรัม  

  ป>ญหาและอุปสรรค 
  ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ผู�ผลิตไม�ไผ5เส�นมีปBญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. แหล5งรับซื้อเศษไผ5เหลือทิ้งมีน�อย 
๒. ขาดแคลนลําไม�ไผ5ซึ่งเป;นวัตถุดิบในการผลิตไม�เส�น  
๓. เศษไผ5เหลือทิ้งมีปริมาณมากและถูกกําจัดโดยการเผาซึ่งทําให�เกิดปBญหาหมอก

ควันและมลพิษทางอากาศ  

  ข�อเสนอแนะ 
  ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ผู�ผลิตไม�ไผ5เส�นมีข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ต�องการให�รัฐบาลช5วยหาแหล5งรับซื้อเศษไผ5เหลือทิ้ง 
๒. ต�องการให�รัฐบาลจัดสรรพื้นที่ในรูปของการเช5าเพื่อใช�ประโยชน.สําหรับการปลูก

ป+าไผ5 
๓. ต�องการให�รัฐบาลหาแนวทางแก�ไขเพื่อนําเศษไผ5เหลือทิ้งมาใช�ประโยชน.และทํา

ให�เกิดรายได� 

  ๒.๒.๒ผู�ผลิตผลิตภัณฑ(ไม�ไผ�จากไม�ไผ�เส�น 
ปริมาณเศษไผ�เหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ(ไม�ไผ�จากไม�ไผ�เส�น 

  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ.ไม�ไผ5จากไม�ไผ5เส�นประกอบด�วยขั้นตอนหลักต5างๆ ได�แก5 
การเขย5าขัดเสี้ยน การตัดปลายและเหลาแหลม การขัดละเอียด และการคัดคุณภาพ ผลจากการ
สัมภาษณ. พบว5า เศษไม�ไผ5ที่ได�จากการขัดเสี้ยน การตัดปลายและเหลาแหลม และการคัดคุณภาพ เป;น
เศษไผ5เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตขั้นตอนนี้ คิดเป;น ๕ เปอร.เซ็นต. ๒.๘๕ เปอร.เซ็นต. และ ๔.๖๑
เปอร.เซ็นต. โดยประมาณ ของน้ําหนักไม�ไผ5เส�นที่ใช�ในกระบวนการผลิต ตามลําดับ นอกจากนี้ปBจจัยอื่นๆ 
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ที่มีผลต5อปริมาณเศษไผ5เหลือทิ้ง ได�แก5 คุณภาพของไม�ไผ5เส�น ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และความ
ชํานาญของผู�คัดคุณภาพผลิตภัณฑ. เป;นต�น 

  แนวทางการใช�ประโยชน(เศษไผ�เหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ(ไม�ไผ� 
 ผลจากการสัมภาษณ. พบว5าเศษไผ5เหลือทิ้งในขั้นตอนนี้ส5วนใหญ5ถูกนําไปเผาทิ้งและหรือใช�เป;น
เช้ือเพลิงสําหรับการก5อไฟหุงต�มในครัวเรือน และพบว5า ผู�ประกอบการกําลังทดลองการผลิตถ5านไม�ไผ5
จากเศษไผ5เหลือทิ้งที่ได�จากขั้นตอนการคัดคุณภาพ  

  ป>ญหาและอุปสรรค 
  ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ผู�ผลิตผลิตภัณฑ.ไม�ไผ5จากไม�ไผ5เส�นมีปBญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ไม�ไผ5เส�นมีปริมาณไม5เพียงพอต5อการผลิตในฤดูฝน 
๒. มีความจําเป;นในการซื้อไม�เส�นทุกขนาดแต5ผลิตภัณฑ.ไม�ไผ5บางขนาดขายได�ยาก 
๓. วัตถุดิบเป;นไม�ไผ5เส�นที่มีอายุน�อยทําให�มีปริมาณเศษไผ5เหลือทิ้งมากและถูกทําลาย

โดยมอด 
๔. ขาดแคลนแรงงาน 
๕. ราคาผลิตภัณฑ.ไม�ไผ5ตํ่า 

  ข�อเสนอแนะ 
  ผลจากการสัมภาษณ. พบว5า ผู�ผลิตผลิตภัณฑ.ไม�ไผ5จากไม�ไผ5เส�นมีข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ให�ช5วยกันปลูกไม�ไผ5 เนื่องจากปริมาณลําไม�ไผ5ซึ่งเป;นวัตถุดิบในการผลิตมไีม5
เพียงพอ 

๒. ต�องการให�รัฐบาลสนับสนุนข�อมูลและเงินทุนในการผลิตถ5านอัดแท5ง 
๓. การรวมกลุ5มเพื่อสร�างอํานาจต5อรองในการกําหนดราคาขาย 

ผลผลิตและผลลัพธ( 
  ผลผลิต (output) อยู5ระหว5างดําเนินการวิเคราะห.ต�นทุน-ผลตอบแทน และการวิเคราะห.การ
ดําเนินการ การจําหน5าย และเส�นทางการตลาด ของการใช�ประโยชน.เพื่อเพิ่มมูลค5าจากเศษไผ5เหลือทิ้ง 

  ผลลัพธ( (outcome) ผู�ประกอบการทั้งหมดให�ความสําคัญกับการใช�ประโยชน.จากเศษไผ5
เหลือทิ้ง ทั้งนี้เนื่องจากปBจจุบันผู�ประกอบการทําการเผาเศษไผ5เหลือทิ้งที่มีอยู5ปริมาณมากในเวลากลางคืน 
ซึ่งก5อให�เกิดมลภาวะ และมีการต5อต�านจากชุมชนในพื้นที่การนําเศษไผ5เหลือทิ้งมาใช�ประโยชน.เพื่อเพิ่มมูลค5า
จากเศษไผ5เหลือทิ้ง จะเป;นการใช�ทรัพยากรอย5างคุ�มค5า และยังเป;นการสร�างอาชีพและสร�างรายได�อย5าง
ต5อเนื่องแก5ชุมชนอีกด�วย 
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๒.๓ ป>ญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ 
  ๒.๓.๑ ป>ญหา อุปสรรค 
   ขาดความร5วมมือจากผู�ประกอบการบางรายทําให�ได�รับข�อมูลไม5ถูกต�อง 
เนื่องจากผู�ผลิตไม�ไผ5เส�นใช�ไม�ไผ5จากป+าธรรมชาติจึงไม5ให�ความร5วมมือเท5าที่ควร 

  ๒.๓.๒ เง่ือนไขความสําเร็จ 
   ต�องสร�างความตระหนักถึงการใช�ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู5อย5างประหยัด 
และมีการปลูกทดแทนจากการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช� 

 
ข้ันตอนกระบวนการผลิตไม�เส�น : ไผ5ซาง (ก.) ตัดข�อกับปล�องออกจากกัน (ข.) ข�อ (ค.) ขี้เลื่อย (ง.) 
ปล�องผ5าซีก (จ.) ปล�องไผ5เข�าเครื่องยิง (ฉ.) เศษไม�ไผ5เหลือทิ้งเมื่อผ5านเครื่องยิง (ช.) ไม�เส�นตากแห�ง (ซ.) 
ไม�เส�นที่ตากแล�ว (ฌ.) 
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การเผาข�อไม�ไผ5เป;นถ5าน  การเผาเศษไม�ไผ5หลังผ5านขั้นตอนการยิง 

 
การผลิตถ�านอัดแท�ง : นําถ5านข�อไม�ไผ5และถ5านกะลามะพร�าวในสัดส5วน ๙๕:๕ กิโลกรัมมาบดเข�า
ด�วยกันผสมถ5านที่บดแล�วกับแปWงมันแล�วคลุกเคล�าให�เข�ากันโดยใช�แปWงมันร�อยละ ๕-๗ ของน้ําหนักถ5าน
(ก.) แล�วค5อยๆ เติมน้ําผสมเข�าให�ทั่ว (ทดสอบปริมาณน้ําโดยการนําถ5านมากําในมือแล�วอยู5เป;นก�อนได�) 
(ข.) นําถ5านที่ผสมได�ไปใส5ในเครื่องอัดรีดเพื่อผลิตเป;นถ5านอัดแท5งจากนั้นตัดขนาดถ5านความยาวตาม
ต�องการ (ค.) นําถ5านที่อัดแท5งที่ผลิตได�ไปตากแดด (ง.) 
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การผลิตกระดาษไหว�เจ�า: เศษไผ5เหลือทิ้ง (ก.) หมักเศษไผ5เหลือทิ้ง (ข.) นําเศษไผ5เหลือทิ้งไปบด (ค.) 
บดเศษไผ5เหลือทิ้ง (ง.) บ5อเยื่อไม�ไผ5 (จ.) การรีดแผ5นกระดาษ (ฉ.) การปB]มลาย (ช.) การตัด (ซ.)                    
การตัดให�ได�ขนาดผลิตภัณฑ. (ฌ.) ผลิตภัณฑ. (ญ.) 
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วิเคราะห( สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย 
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กลุ�มงานพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยี 
 

สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจําป! 
 กิจกรรมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยี 

งบประมาณ 
ป!งบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

กิจกรรมพัฒนาและ
ถ�ายทอดเทคโนโลยี 

3,150,000   3,347,700 2,661,400  2,800,000 2,645,000 2,404,500 

 

  งานทะเบียนทรัพย.สินทางป/ญญา 

งานด1านการบริหารจัดการทรัพย.สินทางป/ญญา 
1. การขอรับความคุ1มครองทรัพย.สินทางป/ญญา 
ดําเนินการรวบรวมเป&นฐานข)อมูลในการติดตามผลการตรวจสอบทรัพย/สินทางป1ญญาแต�ละ

ประเภทจากกรมทรัพย/สินทางป1ญญา และประสานงานกับนักวิจัยที่ประดิษฐ/ หรือเขียนผลงานวิจัย 
ต�อมามีนักวิจัยที่มีผลงานประดิษฐ/ และงานด)านวรรณกรรม เช�น เอกสารเผยแพร�ต�างๆ ได)มาแจ)งขอรับ
ความคุ)มครองทรัพย/สินทางป1ญญาที่งานทะเบียนทรัพย/สินทางป1ญญาบ)างแต�ไม�มาก เนื่องจากนักวิจัย
ส�วนใหญ�ยังขาดความรู) ความเข)าใจ และความสําคัญของการขอรับความคุ)มครองทรัพย/สินทางป1ญญา 
อีกทั้งยังเห็นว�าเป&นเรื่องที่ยุ�งยาก มีขั้นตอน กฎเกณฑ/มากมายในการขอรับความคุ)มครองและตรวจสอบ
ซึ่งต)องให)ระยะเวลานาน สําหรับการขอรับความคุ)มครองทรัพย/สินทางป1ญญาทุกประเภทให)ใช)
แบบฟอร/มของกรมทรัพย/สินทางป1ญญา โดยสามารถดาวน/โหลดแบบฟอร/มได)จากเว็บไซต/ของกรม
ทรัพย/สินทางป1ญญา เพื่อนํามากรอกข)อมูล และรายละเอียดของทรัพย/สินทางป1ญญาที่จะขอรับความ
คุ)มครอง และนําเอกสารต�างๆ ไปยื่นขอรับความคุ)มครองทรัพย/สินทางป1ญญาแต�ละประเภทได)ที่              
กรมทรัพย/สินทางป1ญญาต�อไป  

ผลงานวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาการป5าไม1 กรมป5าไม1 ได1รับการคุ1มครอง
ทรัพย.สินทางป/ญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร จํานวน 4 รายการ  

กล�องตั้งเครื่องทําบัวเพื่อทําเดือยของหัวไม1 
ประเภท ชื่อสิ่งประดษิฐ. เลขท่ีคําขอ วันท่ียื่นคําขอ หมายเหตุ 

อนุสิทธิบัตร กล�องตัง้เคร่ืองทําบัว 
เพื่อทําเดือยของหัวไม) 

1103000593 14 มิถุนายน 
2554 

ได)รับหนังสือสําคัญการจดทะเบียน
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6987 แล)วเมื่อ  
19 มีนาคม 2555 

 กล�องตั้งเครื่องทําบัวเพื่อทําเดือยของหัวไม)มีประโยชน/ในการทําเดือยที่มีขนาดตามความ
ต)องการ มีความปลอดภัย รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และเป&นกล�องที่สามารถทําได)ง�ายไม�ต)องลงทุนสูง 
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สําหรับการใช)งานกล�องนี้จะต)องใช)ร�วมกับเร)าเตอร/ โดยกล�องนี้จะทําการยึดตัวเร)าเตอร/และไม)ท�อนกลม
เพื่อเข)าสู�กระบวนการทําเดือย ส�วนการทํารูเดือยจะใช)สว�านแท�นและดอกเจาะเพื่อทํารูเดือยให)มีขนาด
พอดีกับเดือย จึงจะสามารถนําไม)ท�อนที่มีเดือยและรูเดือยมายึดติดกันโดยที่ไม�มีการใช)วัสดุอื่นๆ เช�น 
ตะปู หรือตะปูเกลียว  

นํ้ามันนวด 
ประเภท ชื่อสิ่งประดษิฐ. เลขท่ีคําขอ วันท่ียื่นคําขอ หมายเหตุ 

อนุสิทธิบัตร น้ํามันนวด 1303000763 10 กรกฏาคม 2556 ได)รับหนังสือสําคัญการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 
9013 แล)วเมื่อ  
24 กรกฏาคม 2557 

 ผลิตภัณฑ/น้ํามันนวดมีน้ํามันหอมระเหยเทพทาโรที่กล่ันจากรากไม)อยู�ในส�วนประกอบ 1.5 % ต�อ
น้ําหนัก  เลือกน้ํามันที่ได)จากธรรมชาติหลาย ๆ ชนิดที่มีสรรพคุณในการบํารุงผิว ดูดซึมได)ดี มาผสมกัน
เป&นหัวน้ํามัน  และเติมน้ํามันจากดอกลาเวนเดอร/ซึ่งมีสรรพคุณช�วยผ�อนคลายลงไปด)วย จะได)น้ํามันนวด
เทพทาโรเพื่อใช)ในสปาและใช)กับการนวดทั่วๆ ไป 

โลช่ันกันยุง 
ประเภท ชื่อสิ่งประดษิฐ. เลขท่ีคําขอ วันท่ียื่นคําขอ หมายเหตุ 

อนุสิทธิบัตร โลชั่นทากันยุง 1303000769 11 กรกฏาคม 
2556 

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

 ผลิตภัณฑ/โลช่ันทากันยุง จะเลือกใช)น้ํามันหอมระเหยเทพทาโรที่มีกลิ่นคล)ายตะไคร)ผสม กลิ่น
ส)ม 3 % ต�อน้ําหนัก  และเลือกใช)น้ํามันมะกอกเป&นน้ํามันในการผลิตเนื้อโลช่ัน ไม�มีการใช)สารกันเสีย 
จะได)โลช่ันทากันยุงเทพทาโรที่มีคุณภาพทาผิวหนังเพื่อปJองกันยุงกัดได) 

กรรมวิธีการผลิตแผ�นกากกฤษณาอัดจากเศษเหลือจากการกลั่นกฤษณา 
ประเภท ชื่อสิ่งประดษิฐ. เลขท่ีคําขอ วันท่ียื่นคําขอ หมายเหตุ 

อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตแผ�นกาก
กฤษณาอัดจากเศษเหลือ 
จากการกลั่นกฤษณา 

1103000449 15 ตุลาคม 2554 ได)รับหนังสือสําคัญการ
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 9015 แล)วเมื่อ         
24 กรกฏาคม 2557 

 ในกระบวนการกล่ันกฤษณา จะมีเศษเหลือกาก และในกากยังคงมีน้ํามันเหลืออยู� ซึ่งเป&น
อุปสรรคในการยึดติด แต�ยังคงมีกลิ่นหอม เพื่อนํากากกฤษณามาผลิตเป&นแผ�นไม)อัด จะได)เป&นแผ�นไม)
อัดที่มีกลิ่นหอมเฉพาะ มีความแตกต�างจากแผ�นไม)อัดจากวัสดุอื่นๆ 
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2. การจดทะเบียนพันธุ.พืชใหม� 
 2.1 การจดทะเบียนยูคาลิปตัสสายพันธุ.ใหม�ของกรมป5าไม1 
 กรมปNาไม) ได)ยื่นขอจดทะเบียนคุ)มครองพันธุ/พืชยูคาลิปตัสสายพันธุ/ใหม� 6 สายพันธุ/ เมื่อ 
ปO พ.ศ. 2552 ต�อกรมวิชาการเกษตร  ได)แก� สายพันธุ/ ปม 2-1 ปม 2-2 ปม 2-3 ปม 2-4 ปม 2-5 

และ ปม 2-6 (ยูโรฟQลลา 5 สายพันธุ/ และลูกผสมระหว�างยูโรฟQลลากับคามาลดูเลนซีส 1 สายพันธุ/) 
โดยทีมงานนักปรับปรุงพันธุ/ของสํานักวิจัยและพัฒนาการปNาไม) และทําการปลูกทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบสายพันธุ/เพื่อพิสูจน/ความเป&นสายพันธุ/ใหม� เมื่อปO พ.ศ.2553 ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแก
ราช จังหวัดนครราชสีมา ป1จจุบันกรมปNาไม)ได)รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ/พืชใหม�จาก
กรมวิชาการเกษตรแล)ว เมื่อวันที 11 พฤศจิกายน 2557 ให)ใช)ได)ถึง 10 พฤศจิกายน 2584 (27 ปO) 
 ยูคาลิปตัสสายพันธุ/ใหม� 6 สายพันธุ/ มีลักษณะเด�นคือ มีรูปทรงลําต)นเปลาตรง มีความ
ต)านทานแมลงฝอยปม (Leptocybe invasa) และมีการเจริญเติบโตดีกว�าพันธุ/พ�อแม�และพันธุ/ทั่วไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู�กับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และการจัดการพื้นที่สวนปNา   

 2.2  จดทะเบียนไม1กระถินณรงค.สายพันธุ.ใหม�ของกรมป5าไม1   
  1 )  กรมปN าไม)  ได) ดํ า เนิ นการยื่ นขอจดทะเบี ยนกระถิ นณรงค/ สายพั นธุ/ ใหม�                           
จํานวน 5 สายพันธุ/ ได)แก� ปม 3-1 ปม 3-2 ปม 3-3 ปม 3-4 และ ปม 3-5 ต�อกรมวิชาการเกษตร 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555  

2) การตรวจลักษณะสําคัญของกระถินณรงค/สายพันธุ/ใหม�กับเจ)าหน)าที่กรมวิชาการ
เกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ ในระยะกล)า ณ แปลงปลูกทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ/ สถานี
วนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 

3) ปลูกทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ/กระถินณรงค/สายพันธุ/ใหม�ของกรมปNาไม)ที่สถานี
วนวัฒนวิจัยสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เพื่อให)
พนักงานเจ)าหน)าที่ของกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ  
 4) เก็บข)อมูลการเจริญเติบโตของกระถินณรงค/สายพันธุ/ใหม� ณ แปลงปลูกทดสอบ
เปรียบเทียบสายพันธุ/ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา เป&นประจําทุก 2 เดือน 
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2.3  จดทะเบียนไม1สักสายพันธุ.ใหม�ของกรมป5าไม1   

1)  กรมปNาไม)ได)ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ/พืชใหม�ต�อกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 
ได)แก� สายพันธุ�  ปม 1-1 ปม 1-2 ปม 1-3 ปม 1-4 ปม 1-5 ปม 1-6 ปม 1-7 ปม 1-8 ปม 1-9 และ ปม 1-10 
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  2) ตรวจสอบลักษณะสําคัญประจําพันธุ/และศึกษาการเติบโตของสักสายพันธุ/ใหม�ที่แปลง
ปลูกทดสอบสายพันธุ/เพื่อคัดเลือกพันธุ/ที่จะยื่นจดคุ)มครองพืชสายพันธุ/ใหม� ที่อายุ 8 ปO ของสถานี
วนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแก�น และสถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

       
แปลงสักสายพันธุ/ใหม�ที่สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อายุ 8 ปO 

 
แปลงสักสายพันธุ/ใหม�ที่สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อายุ 8 ปO 

  
แปลงสักสายพันธุ/ใหม�ที่สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแก�น อายุ 8 ปO 

 
3) การติดตามผลการขยายพันธุ/กล)าไม)สักสายพันธุ/ใหม� 10 สายพันธุ/และพันธุ/พ�อแม� 10 

สายพันธุ/ สําหรับปลูกทดสอบเพื่อเปรียบทียบสายพันธุ/ ที่สถานวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง ทั้งนี้ได)
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางแก)ไขป1ญหาการขยายพันธุ/กล)าสักสายพันธุ/ใหม� และการเตรียมพื้นที่
สําหรับปลูกสักสายพันธุ/ ร�วมกับผู)เช่ียวชาญเฉพาะด)านการจัดการปNาไม) (นายธิติ วิสารัตน/) หัวหน)า
สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จ.ลําปาง (นายสาโรจน/ วัฒนสุขสกุล) และคณะ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จ.ลําปาง 
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  งานถ�ายทอดเทคโนโลยีด1านป5าไม1

1. การส�งเสริมอาชีพของกลุ�มเปCาหมาย
ให)เกษตรกร วิสาหกิชชุมชน และชุมชนต�างๆ ตลอดจนเจ)าหน)าที่ภาครัฐ เอกชน ที่ทําหน)าที่เกี่ยวข)อง
กับการส�งเสริมการปลูกปNา และการใช)ประโยชน/จากทรัพยากรปNาไม) 
อาชีพเสริม 

1.1 ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและ

ของปNา จังหวัดราชบุรี ได)จัดการฝUกอบรมปฏิบัติการเพาะกล)าไม) ให)กับหน�วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 

สํานักงานพัฒนาภาค 1 หน�วยบัญชาการทหารพัฒนา 

เจ)าหน)าที่มีความรู) และทักษะการเพาะกล)าไม) เพื่อนําไปปฏิบัติการเพาะกล)าไม) ภายในศูนย/การเรียนรู)

เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็ก

และของปNา จังหวัดราชบุรี วันที่ 

  รายงานประจําป� 

 

     

ถ�ายทอดเทคโนโลยีด1านป5าไม1 

การส�งเสริมอาชีพของกลุ�มเปCาหมาย  คัดเลือกผลงานวิ จัยที่ นําไปส�งเสริม
ให)เกษตรกร วิสาหกิชชุมชน และชุมชนต�างๆ ตลอดจนเจ)าหน)าที่ภาครัฐ เอกชน ที่ทําหน)าที่เกี่ยวข)อง
กับการส�งเสริมการปลูกปNา และการใช)ประโยชน/จากทรัพยากรปNาไม) เพื่อใช)ในการประกอบอาชีพหลัก

ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและ

ของปNา จังหวัดราชบุรี ได)จัดการฝUกอบรมปฏิบัติการเพาะกล)าไม) ให)กับหน�วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 

หน�วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อส�งเสริมให)

เจ)าหน)าที่มีความรู) และทักษะการเพาะกล)าไม) เพื่อนําไปปฏิบัติการเพาะกล)าไม) ภายในศูนย/การเรียนรู)

เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็ก

และของปNา จังหวัดราชบุรี วันที่ 9-11 กุมภาพันธ/ 2558 

รายงานประจําป� 2558     
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คัดเลือกผลงานวิ จัยที่ นําไปส�งเสริม 
ให)เกษตรกร วิสาหกิชชุมชน และชุมชนต�างๆ ตลอดจนเจ)าหน)าที่ภาครัฐ เอกชน ที่ทําหน)าที่เกี่ยวข)อง 

เพื่อใช)ในการประกอบอาชีพหลัก/

ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและ 

ของปNา จังหวัดราชบุรี ได)จัดการฝUกอบรมปฏิบัติการเพาะกล)าไม) ให)กับหน�วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 

กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อส�งเสริมให)

เจ)าหน)าที่มีความรู) และทักษะการเพาะกล)าไม) เพื่อนําไปปฏิบัติการเพาะกล)าไม) ภายในศูนย/การเรียนรู)

เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็ก 
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1.2 ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและ 

ของปNา จังหวัดราชบุรี ออกพื้นที่ส�งเสริมกลุ�มเปJาหมาย ตําบลยางหัก อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี ต�อเนื่อง

จากที่ได)จัดฝUกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการใช)ประโยชน/จากเถาวัลย/แดง วันที่ 18 มีนาคม 2558 

1.3 ศูนย/ถ�ายทอดเทคโนโลยีด)านวิจัยปNาไม) จังหวัดอุบลราชธานี ได)ส�งเสริมกลุ�ม

ผลิตภัณฑ/จักสานหมวกจากไม)ไผ�ในการทําเดคูพาจ เพื่อช�วยเพิ่มมูลค�าสินค)าให)แก�ราษฎรบ)านนาหว)า 

ตําบลกระเดียน อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 21 เมษายน 2558 
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1.4 ศูนย/วิจัยผลิตผลปNาไม) จังหวัดนครราชสีมา กลุ�มงานพัฒนาผลิตผลปNาไม) จัดการ

ฝUกอบรมการทําเฟอร/นิเจอร/ไม)ไผ�ให)กับชาวบ)านโปNงก)อนเส)า ตําบลท�ามะปราง อําเภอแก�งคอย จังหวัด

สระบุรี วันที่ 16 พฤษภาคม 2558  

2. การจัดฝEกอบรม จัดฝUกอบรมให)แก�เจ)าหน)าที่ของกรมปNาไม) หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป จํานวน 16 หลักสูตร ประกอบด)วย 

 

โครงการฝEกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมป5าไม1 
จํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

การฝEกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเก็บเมล็ดโดยการป!นต1นไม1ข้ันสูง”  
ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง วันที่ 23-28 พฤศจิกายน ๒๕๕7 มีผู)เข)าร�วมฝUกอบรมทั้งสิ้น 
20 คน 

 
 

การฝEกอบรมหลักสูตร “การประมาณมวลชีวภาพและการเก็บกักคาร.บอนในสวนป5า” ณ ศูนย/
วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ และสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม� วันที่ 16-19 ธันวาคม ๒๕๕7 
มีผู)เข)าร�วมฝUกอบรมทั้งสิ้น 33 คน 
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การฝEกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเจ1าหน1าท่ีเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ.ในการส�งเสริมและ
พัฒนาการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็กและของป5า” ณ ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการ
ใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัดราชบุรี วันที่ 22-25 ธันวาคม 2557 มีผู)เข)าร�วม
ฝUกอบรมทั้งสิ้น 42 คน 

 
 
การฝEกอบรมหลักสูตร “การตรวจพิสูจน.เน้ือไม1 รุ�นท่ี ๖๕” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 18-29 พฤษภาคม ๒๕๕8 มีผู)เข)าร�วมฝUกอบรมทั้งสิ้น 31 คน 

 
 
การฝEกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเชื่อมต�อท�อลําเลียงนํ้าและอาหารของต1นไม1 (Bypass) รุ�นท่ี 
1” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว ว จังหวัดลําปาง วันที่ 15-16 มิถุนายน ๒๕๕8 มีผู)เข)าร�วมฝUกอบรม
ทั้งสิ้น 33 คน 
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การฝEกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเชื่อมต�อท�อลําเลียงนํ้าและอาหารของต1นไม1 (Bypass) รุ�นท่ี 
2” ณ สถานีวนวัฒนสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4-5 สิงหาคม ๒๕๕8 มีผู)เข)าร�วมฝUกอบรม
ทั้งสิ้น 32 คน 

 
 
  โครงการฝEกอบรมถ�ายทอดเทคโนโลยีด1านวิจัยป5าไม1สู�บุคคลภายนอก  

 จํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

การฝEกอบรมหลักสูตร “การส�งเสริมการปลูกและการใช1ประโยชน. 
ไม1ไผ�อย�างยั่งยืน” ณ ศูนย/ถ�ายทอดเทคโนโลยีด)านวิจัยปNาไม)ภาคใต) จังหวัดสงขลา วันที่ 17-20 
กุมภาพันธ/ 2558 มีผู)เข)าร�วมฝUกอบรมทั้งสิ้น 33 คน 

 
 
การฝEกอบรมหลักสูตร “การจัดการสวนป5าเพื่อเพิ่มมูลค�าไม1ขนาดเล็ก” ณ ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัดขอนแก�น และบ)านสวนกรีนวิว รี
สอร/ทแอนด/สปา จังหวัดขอนแก�น วันที่ 8-12 ธันวาคม ๒๕๕7 มีผู)เข)าร�วมฝUกอบรมทั้งสิ้น 31 คน 
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  การฝEกอบรมหลักสูตร การใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็ก และของป5า  
รุ�นท่ี 44 “เทคนิคการใช1เครื่องมืองานไม1เพื่อทําประดิษฐกรรม” ณ ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอด
เทคโนโลยีไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัดขอนแก�น วันที่ 22-25 ธันวาคม ๒๕๕7 มีผู)เข)าร�วม
ฝUกอบรมทั้งสิ้น 30 คน 

 
 
รุ�นท่ี 45 “เทคโนโลยีการผลิตถ�านและนํ้าส1มควันไม1” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย                     

จังหวัดเชียงราย วันที่ 20-23 มกราคม 2558 มีผู)เข)าร�วมฝUกอบรมทั้งสิ้น 35 คน 

 
 
รุ�นท่ี 46 “การเพิ่มมูลค�าของป5าในชุมชนของคนรุ�นใหม�”  
ณ ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัดราชบุรี 
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ/ 2558 มีผู)เข)าร�วมฝUกอบรมทั้งสิ้น 44 คน 
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- การฝEกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม1เพื่อชุมชน” ประจําป!งบประมาณ                    
พ.ศ. 2558 รุ�นท่ี 1 ณ ศูนย/วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม)เพื่อชุมชน จังหวัดขอนแก�น                                       
วันที่ 8-11 มิถุนายน 2558 มีผู)เข)าร�วมฝUกอบรมทั้งสิ้น 30 คน 

- การฝEกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม1เพื่อชุมชน” ประจําป!งบประมาณ                       
พ.ศ. 2558 รุ�นท่ี 2 ณ ศูนย/วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม)เพื่อชุมชน จังหวัดเชียงใหม�                                     
วันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558 มีผู)เข)ารับการฝUกอบรมทั้งสิ้น 30 คน 

- การฝEกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม1เพื่อชุมชน” ประจําป!งบประมาณ                       
พ.ศ. 2558 รุ�นท่ี 3 ณ ศูนย/วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม)เพื่อชุมชน จังหวัดสงขลา                                            
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558 มีผู)เข)าร�วมฝUกอบรมทั้งสิ้น 30 คน 
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การให1บริการทางวิชาการด1านป5าไม1 ในรูปแบบต�างๆ ดังนี้ 

การประชุม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด1านการปลูกและการใช1ประโยชน.ทรัพยากรป5าไม1 
การประชุมการป5าไม1ประจําป! พ.ศ. 2558 

สํานักวิจัยและพัฒนาการปNาไม)เข)าร�วมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 
การปNาไม)ประจําปO พ.ศ. 2558 ณ คณะวนศาสตร/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ กรุงเทพฯ ระหว�างวันที่ 
22-26 เมษายน 2558  
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3.1 เปVนวิทยากรให1หน�วยงานต�างๆ ของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน 
และกลุ�มเกษตรกร 

1. ศูนย/วิจัยพลังงานจากไม) จังหวัดสระบุรี เป&นวิทยากรสาธิตการสร)างเตาเผา
ถ�านให)แก�องค/การบริหารส�วนตําบลบ)านหนองจอกน)อย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได)สอน
วิธีการสร)างเตาอิฐก�อกรมปNาไม) เตาถังเดี่ยว และเตาถังนอน พร)อมทั้งแนะนําเทคนิคการเผาถ�าน 
เพื่อให)ได)ผลผลิตถ�านสูงและมีคุณภาพดี วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2558 

.............................................................. 
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3.2 บริการเมล็ดไม1คุณภาพดี 
 สํานักวิจัยและพัฒนาการปNาไม)ให)บริการและจําหน�ายเมล็ดพันธุ/ไม)คุณภาพดี  
ซึ่งเมล็ดไม)ที่นํามาให)บริการได)มาจากแหล�งเมล็ดที่ได)รับการคัดเลือกและพัฒนาแหล�งเมล็ดไม) พร)อมทั้ง
มีการจัดหาและจัดการเมล็ดพันธุ/ไม)ตามหลักวิชาการ มีผู)มาใช)บริการทั้งสิ้นจํานวน 61 ชนิด ปริมาณ
เมล็ดไม) 1,208.139 กิโลกรัม ซึ่งผู)รับบริการนําเมล็ดไปใช)เพื่อวัตถุประสงค/ต�างๆ เช�น เพื่อใช)ปลูก 
ในพื้นที่หน�วยจัดการต)นน้ํา เพาะเพื่อแจกจ�าย ปลูกในหน�วยงานเพื่อฟZ[นฟูสภาพปNา เป&นต)น 

- บริการการรับรองเกี่ยวกับป5าไม1 
 การบริการตรวจพิสูจน/ชนิดและคุณภาพไม) มีผู)ขอรับบริการทั้งสิ้น 190 ราย 

3.3 การให1บริการความรู1ทางวิชาการโดยสื่อรูปแบบต�างๆ เช�น  
- แผ�นพับ : 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. เถาวัลย/แดง 
2. การเพาะเห็ดหลินจือ 
3. พลังงานจากไม) 

  - เอกสารเผยแพร� : 2 เรื่อง 
1. คู�มือปฏิบัติการปJองกันเห็ดราทําลายไม) 
2. แนวทางการตัดขยายระยะสวนปNาเชิงพาณิชย/ 
 

  การจัดนิทรรศการ 
 นิทรรศการ "ป/จจุบัน...อนาคต ของไม1พะยูง" ในงานวันอนุรักษ/ทรัพยากรปNาไม)ของชาติ ณ 
กรมปNาไม) วันที่ 14 มกราคม 2558 

 
นิทรรศการ วันพื้นท่ีชุ�มนํ้าโลก ประจําป! 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดล)อมนานาชาติสิรินธร 

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

 
นิทรรศการวันต1นไม1ประจําป!ของชาติ ประจําป! พ.ศ. 2558  

ณ บริเวณปNาสงวนแห�งชาติปNาแควระบมและปNาสียัด ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท�าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วันที่ 10 มิถุนายน 2558 

   
 

  วิดิทัศน. : การผลิตวิดิทัศน.ทางวิชาการ 19 ตอน ดังน้ี 
1. Biomass 11. อนุรักษ/รัก อนุรักษ/ศิลป]ไทย 
2. เมล็ดพันธุ/คุณภาพดี 12. โครงการศึกษาและพัฒนาไม)รักใหญ� 
3. เทพทาโร ไม)มงคล สู�ไม)เศรศฐกิจ 13. กeาซชีวภาพ 
4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม)สัก 1 14. ศูนย/วิจัยพลังงานจากไม) จังหวัดสระบุรี 
5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม)สัก 2 15. ปลูกเพกาส�งออก 
6. การติดตาไม)สัก 16. คร่ังฉบับ Upgrade 
7. การพัฒนาพันธุ/ไม)สัก 17. คร่ัง อาชีพที่ถูกมองข)าม 
8. เครื่องเขิน ทรงคุณค�า ภูมิป1ญญา 18. ดอกไม)ประดิษฐ/จากเมล็ดไม)ประดู� 
9. ถ�านอัดแท�ง 19. กระดาษรไีซเคิล 
10. เตาถังเดี่ยวกรมปNาไม)   
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   เว็บไซด. 
- FACEBOOK สํานักวิจัยและพัฒนาการป5าไม1 

 
 

   ช�องทางการให1บริการ  
ผู)รับการถ�ายทอดเทคโนโลยีด)านวิจัยปNาไม)สามารถขอรับบริการได) ดังนี้ 

1. ติดต�อด1วยตนเอง ณ จุดบริการ : คลีนิกปNาไม) สํานักวิจัยและพัฒนาการปNาไม) 

อาคารสุรัสวดี กรมปNาไม) 
โทรศัพท. : 02-5614292-3 9 ต�อ 5474 
เว็บไซด. : http://new.forest.go.th/research/th/ 
 

 
 
 

โครงการส�งเสริมและพัฒนาการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็กและของป5า 
 

1. กรอบภารกิจของโครงการส�งเสริมและพัฒนาการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็กและของป5า 
 “ ป5าไม1เชิงรุก กระตุกอาชีพเสริม เพิ่มรายได1เมื่อจําหน�าย  ลดรายจ�ายเมื่อใช1สอย ” 
  โครงการส�งเสริมและพัฒนาการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNาเป&นโครงการหนึ่ง 
ที่นําผลงานวิจัยที่ได)จากการศึกษา ค)นคว)า วิจัย มาใช)ประโยชน/ โดยการขยายผลเชิงรุกสู�กลุ�มเปJาหมายที่ชัดเจน 
ได)แก� เกษตรกรและผู)สนใจทั่วไป    
  จากการพัฒนาและการใช)ประโยชน/ที่ดินของประเทศส�งผลให)พื้นที่ปNาไม)ลดลงและมี
สภาพเสื่อมโทรมลงทุกขณะ ขณะที่ความต)องการในการใช)ไม)และผลิตผลจากไม)มากขึ้น ทําให)มีการลักลอบ
ตัดไม)ทําลายปNา เก็บหาของปNา เพื่อการยังชีพและรายได)อย�างต�อเนื่องกันมา ก�อให)เกิดป1ญหาการขาดแคลนไม)
และของปNาเพื่อการใช)สอย กรมปNาไม)จึงได)ดําเนินการปรับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรปNาไม) 
โดยมุ�งเน)นการอนุรักษ/ควบคู�การพัฒนาให)เป&นไปอย�างสมดุลตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระแส
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ความต)องการของประชาชนในประเทศ กรมปNาไม)จึงได)ดําเนินโครงการส�งเสริมและพัฒนาการใช)ประโยชน/
ไม)ขนาดเล็กและของปNา โดยมีสํานักวิจัยและพัฒนาการปNาไม)เป&นหน�วยงานรับผิดชอบและมีหน�วยปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ได)แก� ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา ๒ ศูนย/ 
ซึ่งเป&นหน�วยงานหลักและหน�วยงานสนับสนุน ได)แก� ศูนย/วิจัยผลิตผลปNาไม) ๖ ศูนย/ ศูนย/ถ�ายทอด
เทคโนโลยีด)านวิจัยปNาไม) ๒ ศูนย/ สถานีวนวัฒนวิจัย ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 (พร1อมภาพกิจกรรม) 
 โครงการส�งเสริมและพัฒนาการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จํานวน ๑ แห�ง หมายถึง 
๑ โครงการ เป&นการส�งเสริมการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา โดยการฝUกอบรม การเผยแพร� 
แนะนําและแก)ไขป1ญหา ตลอดจนให)การสนับสนุนกล)าของปNา และการถ�ายทอดความรู)เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ได)มาตรฐานและเหมาะสมให)กับราษฎรในพื้นที่เปJาหมาย เพื่อให)ทราบถึงการใช)ประโยชน/
ไม)ขนาดเล็กและของปNาจากสวนปNาและปNาชุมชน ในรูปแบบของผลิตภัณฑ/ต�างๆ อย�างครบวงจร 
และเกิดประโยชน/สูงสุด เพื่อเพิ่มรายได)  เมื่อนําไปจําหน�ายหรือลดรายจ�ายเมื่อนําไปใช)สอยในครัวเรือน 
ทั้งนี้ เป&นการสร)างงานและอาชีพให)แก�ราษฎรในท)องถิ่นให)มีสภาพความเป&นอยู�ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป&น
การช�วยส�งเสริมและพัฒนา การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNาอย�างมีศักยภาพ 
  1. สํารวจและส�งเสริมการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็กและของป5า เป&นการสํารวจ
ข)อมูลพื้นฐานทางด)านไม)ขนาดเล็กและของปNา เพื่อประเมินศักยภาพ โดยเริ่มดําเนินการสํารวจแหล�ง ชนิด 
ปริมาณไม)และของปNา พร)อมทั้งส�งเสริมเผยแพร�การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา ตัวอย�าง เช�น 
  - การส�งเสริมการทํากระดาษและดอกไม)จากเถาวลัย/แดง (ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัดราชบุรี) 
 

ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลย ี
การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา

จังหวัดขอนแก�น 

ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลย ี
การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNาจังหวัด

ราชบุรี 
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  - ส�งเสริมการทําตะกร)าจากเถาวัลย/แดง (ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยี
การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัดราชบุรี) 
 
 
 
 
 
  

  - ส�งเสริมการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กโดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบายพร)อมเครื่องมือ
งานไม)) กลุ�มทําผลิตภัณฑ/จากไม) ณ เทศบาลตําบลบ)านฝาง อําเภอบ)านฝาง จังหวัดขอนแก�น ป1จจุบัน
เทศบาลตําบลบ)านฝางได)สนับสนุนการจัดตั้งกลุ�มผู)ทําผลติภัณฑ/จากไม)ประจําตําบลบ)านฝางและได)ดําเนินการ
ก�อสร)างอาคารไว)เรียบร)อย (ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็ก
และของปNา จังหวัดขอนแก�น) 
 
  - ส�งเสริมการใช)ประโยชน/จากฝาง สถานีได)เข)าไปส�งเสริมการใช)ประโยชน/จากฝาง โดยทําเป&น
น้ําสมุนไพรเน)นที่วัด โรงเรียน ศูนย/สามวัย และได)นําน้ําสมุนไพรไปแจกให)เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพังงอน 
อําเภอโปNงน้ําร)อน จังหวัดจันทบุรีดื่มแทนน้ําอัดลม รวมถึงได)พูดคุยกับราษฎร ผู)อํานวยการโรงเรียนพังงอน 
และผู)ใหญ�บ)าน ซึ่งให)ความสนใจอย�างมาก (สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี) 
 
 

 
 
 
  - ส�งเสริมการทําผลิตภัณฑ/การทําดอกไม)จากเมล็ดประดู� รวมถึงได)พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ/
เป&นดอกไม)จันทน/จากเมล็ดประดู�อีกด)วย (ศูนย/วิจัยผลิตผลปNาไม)จังหวัดสุโขทัย) 
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  - การส�งเสริมการเผาถ�านจากกิ่งไม)มะม�วง ตําบลปQงโค)ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 
(ศูนย/วิจัยผลิตผลปNาไม)จังหวัดเชียงใหม�) 
    
 
 
 
 

  2. จัดตั้งศูนย.ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็ก
และของป5า ป1จจุบันได)ดําเนินการจัดตั้งศูนย/ฯ ในท)องที่จังหวัดขอนแก�นและจังหวัดราชบุรี เพื่อเป&นศูนย/ข)อมูล
ทางวิชาการ รวมทั้งเป&นแหล�งสาธิตและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา 

  ศูนย.ส�งเสริมพัฒนาการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็กและของป5า จังหวัดขอนแก�น 
ได)ดําเนินการ ดังนี้ 
  - จัดนิทรรศการเผยแพร�และประชาสัมพันธ/ภายในศูนย/ฯ และนอกสถานที่ เช�น การปฏิบัติ 
การเคลื่อนที่รถโมบายร�วมกับสํานักจัดการทรัพยากรปNาไม)ที่ 7 (ขอนแก�น) และโรงเรียน 
  - การบํารุงรักษาอาคารและสถานที่ ดําเนินการบํารุงรักษาอาคารสํานักงานของศูนย/ฯ 
หลังคาอาคารฝUกอบรม ซ�อมแอร/ในห)องประชุมอาคารฝUกอบรม อาคารปฏิบัติการวิจัยไม)ขนาดเล็ก 
บ)านไม)ยูคา รักษาความสะอาดภายในศูนย/ฯ ปรับปรุงทัศนียภาพในศูนย/ฯ  
  - การบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ/ ดําเนินการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ/ให)อยู�ในสภาพที่สามารถ
ใช)งานได)อย�างมีประสิทธิภาพ ซ�อมแซมเครื่องจักรกลภายในโรงงาน เช�น ใบเลื่อย อุปกรณ/ต�างๆ ในโรงงาน 

  ศูนย.ส�งเสริมพัฒนาการใช1ประโยชน.ไม1ขนาดเล็กและของป5า จังหวัดราชบุรี 
ได)ดําเนินการ ดังนี้ 
  - จัดนิทรรศการเผยแพร�และประชาสัมพันธ/ภายในศูนย/ฯ และนอกสถานที่ สํานักจัดการ
ทรัพยากรปNาไม)ที่ 10 (ราชบุรี) และโรงเรียน 
  - จัดฝUกอบรมหลักสูตรต�างๆ เกี่ยวกับการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา 
  - การบํารุงรักษาอาคารและสถานที่ ดําเนินการบํารุงรักษาอาคารสํานักงานของศูนย/ฯ 
อาคารฝUกอบรม ปรับปรุงเรือนเพาะชํา อาคารปฏิบัติการวิจัยไม)ขนาดเล็ก ทาสีอาคาร ปูกระเบี้อง       
รักษาความสะอาดภายในศูนย/ฯ ปรับปรุงทัศนียภาพในศูนย/ฯ   
  - การบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ/ ดําเนินการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ/ให)อยู�ในสภาพที่สามารถ
ใช)งานได)อย�างมีประสิทธิภาพ ผลิตสื่อวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ/และรวบรวมข)อมูลพัฒนาผลิตภัณฑ/
จากไม)ขนาดเล็กและของปNา 
  - การบริการสนับสนุนงานวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาการปNาไม) 
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  3. เพาะชํากล1าของป5า โดยคัดเลือกของปNาที่อยู�ในความต)องการเป&นอย�างมาก หรือของปNา
ที่มีคุณค�า หายาก หรือของปNาที่มีแนวโน)มใกล)จะสูญพันธุ/หรือของปNาที่มีค�าทางเศรษฐกิจมาเพาะขยายพันธุ/ 
เพื่อแจกจ�ายแก�เกษตรกรและผู)สนใจนําไปปลูกในพื้นที่สวนปNา ปNาปลูกในลักษณะต�างๆ และปNาชุมชนทั่วประเทศ 
ตลอดจนจัดทําแปลงสาธิต ทั้งนี้ เพื่อเป&นการฟZ[นฟูสภาพปNา โดยอาศัยหลักการคืนของปNาสู�ปNาธรรมชาติ
เป&นแนวทางปฏิบัติ ทําให)มีของปNาใช)อย�างยั่งยืน 

 การฝEกอบรมบุคคลภายนอก :  (จํานวน ๓ ครั้ง) 
 หลักสูตรที่ ๑  การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา รุ�นที่ 44   
 (เทคนิคการใช)เครื่องมืองานไม)เพื่อทําประดิษฐกรรม)  วันที่  16 - 19  ธันวาคม  ๒๕๕7 
 ณ ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัด
ขอนแก�น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น จํานวนผู)เข)าฝUกอบรม 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักสูตรที่ 2  การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา รุ�นที่ 45 
 (เทคโนโลยีการผลิตถ�านและน้ําส)มควันไม))  วันที่  20 - 23  มกราคม  ๒๕๕8 
 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย  จํานวนผู)เข)าฝUกอบรม 35 คน 
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 หลักสูตรที่ 3  การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา
 (การเพิ่มมูลค�าของปNาในชุมชนของคนรุ�นใหม�
 ณ ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัด
ราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 

  7. ส�งเสริมให1มีการจัดตั้งกลุ�ม
ไม)ขนาดเล็กและของปNา เพื่อให)การสนับสนุนและส�งเสริมทางด)านวิชาการแก�กลุ�มเปJาหมายดังกล�าว
เป&นไปอย�างสะดวก คล�องตัวและต�อเนื่อง
  - กลุ�มเกษตรกรปลูกกล)าของปNา 
พาน จังหวัดสกลนคร  และบ)านยางโล)น ตําบลห)วยทราย อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ป1จจุบัน
เกษตรกรรวมตัวกันเป&นผู)ปลูกกล)า 
มีรายได) 4,000 บาท/ไร�/เดือน 

 
 
  

 

 8. จัดประชุมสัมมนาเจ1าหน1าท่ีเพื่อกําหนดแผนและแนวทางปฏิบัติงาน
และถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา โดยคณะทํางานของโครงการเพื่อให)เข)าใจถึงวิธีการ
วัตถุประสงค/ และเปJาหมายของโครงการ สามารถสํารวจข)อมูลและเผยแพร�ประชาสัมพันธ/ 
เป&นกําลังสนับสนุน การดําเนินโครงการให)เป&นไปอย�างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค/และเป&นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

 การสัมมนาฯ เจ1าหน1าท่ีป5าไม1 
 หลักสูตร  การสัมมนาและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส�งเสริมและพัฒนาการใช)
ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา ประจําปOงบประมาณ พ

  รายงานประจําป� 

การใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา รุ�นที่ 46 
การเพิ่มมูลค�าของปNาในชุมชนของคนรุ�นใหม�) วันที่  ๒4 - 27  กุมภาพันธ/

ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัด
จังหวัดราชบุรี  จํานวนผู)เข)าฝUกอบรม 44 คน 

ส�งเสริมให1มีการจัดตั้งกลุ�ม การรวมกลุ�ม ในการดําเนินกิจกรรมการใช)ประโยชน/
และของปNา เพื่อให)การสนับสนุนและส�งเสริมทางด)านวิชาการแก�กลุ�มเปJาหมายดังกล�าว

เป&นไปอย�างสะดวก คล�องตัวและต�อเนื่อง  เช�น 
กลุ�มเกษตรกรปลูกกล)าของปNา (หวายดง) บ)านโนนสําราญ ตําบลสร)างค)อ อําเภอภู

พาน จังหวัดสกลนคร  และบ)านยางโล)น ตําบลห)วยทราย อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ป1จจุบัน
เกษตรกรรวมตัวกันเป&นผู)ปลูกกล)า (หวายดง) จนทําให)เกิดรายได)สามารถดํารงชีพอยู�ได)แต�ละครอบครัว

เดือน  

 

ประชุมสัมมนาเจ1าหน1าท่ีเพื่อกําหนดแผนและแนวทางปฏิบัติงาน
ถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา โดยคณะทํางานของโครงการเพื่อให)เข)าใจถึงวิธีการ

วัตถุประสงค/ และเปJาหมายของโครงการ สามารถสํารวจข)อมูลและเผยแพร�ประชาสัมพันธ/ 
เป&นกําลังสนับสนุน การดําเนินโครงการให)เป&นไปอย�างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค/และเป&นไป

การสัมมนาฯ เจ1าหน1าท่ีป5าไม1 :  (จํานวน ๑ คร้ัง) 
การสัมมนาและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส�งเสริมและพัฒนาการใช)

และของปNา ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  วันที่ 24 
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กุมภาพันธ/  ๒๕๕8 
ศูนย/ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา จังหวัด

การรวมกลุ�ม ในการดําเนินกิจกรรมการใช)ประโยชน/
และของปNา เพื่อให)การสนับสนุนและส�งเสริมทางด)านวิชาการแก�กลุ�มเปJาหมายดังกล�าว

ราญ ตําบลสร)างค)อ อําเภอภู
พาน จังหวัดสกลนคร  และบ)านยางโล)น ตําบลห)วยทราย อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ป1จจุบัน

จนทําให)เกิดรายได)สามารถดํารงชีพอยู�ได)แต�ละครอบครัว

ประชุมสัมมนาเจ1าหน1าท่ีเพื่อกําหนดแผนและแนวทางปฏิบัติงานส�งเสริมพัฒนา
ถ�ายทอดเทคโนโลยีการใช)ประโยชน/ไม)ขนาดเล็กและของปNา โดยคณะทํางานของโครงการเพื่อให)เข)าใจถึงวิธีการ 

วัตถุประสงค/ และเปJาหมายของโครงการ สามารถสํารวจข)อมูลและเผยแพร�ประชาสัมพันธ/ ตลอดจน
เป&นกําลังสนับสนุน การดําเนินโครงการให)เป&นไปอย�างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค/และเป&นไป

การสัมมนาและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส�งเสริมและพัฒนาการใช)
24 – 25 สิงหาคม 2558   
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ณ ห)องรวยป1ญญา 2 โรงแรมมารวย การ/เด)น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  จํานวนผู)เข)าร�วมสัมมนา 46 คน 
  
 
       

 
 

 
 
 

  9. การส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ.ไม1ขนาดเล็กและของป5าในรูปแบบต�างๆ โดยอาศัย
หลักวิชาการเพื่อให)ได)ผลิตภัณฑ/ไม)หรือของปNาในรูปแบบต�างๆ เช�น การนําไม)มาผลิตเฟอร/นิเจอร/ 
การเผาไม)เพื่อผลิตถ�านอย�างคุ)มค�าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําของปNา เช�น หน�อไม) หน�อหวาย คร่ัง 
ชัน ยาง เป&นต)น มาแปรรูป เพื่อเป&นการเพิ่มมูลค�าแก�ผลิตภัณฑ/ดังกล�าว จนถึงขั้นเป&นอุตสาหกรรมท)องถิ่นได) 

5. ป/ญหาและอุปสรรค 
  1. การดําเนินงานโครงการฯ ต)องอาศัยผลงานวิจัยต�างๆ มาบูรณาการใช)ประโยชน/ให)
เข)ากับสภาพพื้นที่และความต)องการของชุมชน แต�ในการส�งเสริมและถ�ายทอด จําเป&นต)องอาศัยอุปกรณ/ 
เครื่องมือ ตลอดจนยานพาหนะ โดยเฉพาะอย�างยิ่งเป&นการปฏิบัติงานภาคสนามครุภัณฑ/ดังกล�าว 
จึงเป&นป1จจัยที่มีความสําคัญเป&นอย�างยิ่ง ซึ่งจนถึงป1จจุบันครุภัณฑ/ดังกล�าวยังมีไม�เพียงพอที่จะสนับสนุน
การดําเนินงานโครงการฯ ให)บรรลุเปJาหมายอย�างมีประสิทธิภาพกว�านี้ 
  2. การดําเนินงานที่ผ�านมา กิจกรรมการเพาะชํากล)าของปNาในแต�ละปOจะมีปริมาณไม�เพียงพอ
กับความต)องการของเกษตรกร เนื่องจากได)รับงบประมาณจํากัด 
  3. การดําเนินงานกิจกรรมบํารุงรักษาแปลงสาธิตไม�ค�อยจะประสบความสําเร็จเท�าที่ควร 
เนื่องจาก 
         - ชาวบ)านบริเวณใกล)เคียงนําวัวเข)าไปเลี้ยง 
         - มีการบุกรุกพื้นที่ทํากิน 
         - งบประมาณในการดูแลไม�เพียงพอไม�สามารถปฏิบัติงานได)อย�างเต็มประสิทธิภาพ 
  4. มีการปรับเปลี่ยนหน�วยปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแต�สํานักงานปNาไม)เขต       สํานักงานปNาไม)
จังหวัด      สํานักงานปNาไม)สาขา       กลุ�มปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารส�วนภูมิภาค (ด)านปNาไม)) 
จนถึงป1จจุบันได)มอบให)ศูนย/ / สถานีวนวัฒนวิจัย ดูแลรับผิดชอบ จึงทําให)การปฏิบัติงานเป&นไปอย�างไม�
ต�อเนื่อง เกิดป1ญหาและอุปสรรคต�างๆ เป&นจํานวนมาก 
  5. งบประมาณที่ได)รับจัดสรรไม�เพียงพอกับแผนการปฏิบัติงานของโครงการฯ ซึ่งเป&นอุปสรรค
ต�อการปฏิบัติงาน เพื่อให)บรรลุวัตถุประสงค/ตามเปJาหมาย  
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