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ภ าค วิ ช าว น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ค ณ ะว น ศ าส ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิวัฒมาจากการเรียนการสอน
ในสาขาการใชประโยชนปาไม โรงเรียนปาไม จ.แพร สังกัด
กรมป าไม กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งเริ่มมี การเรียนการ
สอน ตั้งแตป พ.ศ. 2479 ซึ่งโรงเรียนป าไม ไดพัฒนาเป น
โรงเรียนวนศาสตร วิทยาลัยวนศาสตร และคณะวนศาสตร
ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2486 ไดมีพระราชบัญญั ติยกฐานะ
วิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร เป นมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร
แผนกวนผลิตภัณฑไดเริ่มกอตั้งขึ้น สังกัดวิทยาลัยวนศาสตร
และคณะวนศาสตร ตามลํ าดั บ ในป พ. ศ. 2516 แผนก
วนผลิตภัณฑ ไดยกฐานะเปนภาควิชาวนผลิตภัณฑ โดยมี
ศ.โชติ รักติประกร ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาฯ เปนทาน
แรก
ป จจุ บั น ภาควิ ชาวนผลิ ตภั ณ ฑ ดํ าเนิ นการสอนใน
หลั กสู ตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มี การ
ดําเนินงานทางดานการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการ
วิชาการ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
ทํ าหน าที่ ผลิ ตบุ คลากรที่ มี ความรู ทางด านวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ผนวกกับความรูทางดาน
เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมที่ใชไมเปนวัตถุดิบเปน
การเฉพาะ ซึ่งประเทศไทยมีอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เชน อุตสาหกรรมแปรรูปไม อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมผลิตแผนใยไมอัด อุตสาหกรรมผลิตแผนชิ้นไม
อั ด อุ ต สาหกรรมผลิ ต เยื่ อ กระดาษ อุ ต สาหกรรมผลิ ต
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กระดาษ อุ ตสาหกรรมผลิ ตบ รรจุ ภั ณ ฑ กระดาษ
อุตสาหกรรมผลิตพลั งงานจากชี วมวล อุตสาหกรรมผลิ ต
เซลลู โลส และอุ ตสาหกรรมผลิ ตไบโอพลาสติ ก เป นต น
อุ ต สาหกรรมเหล านี้ ได ส ร างความเจริ ญ ก า วหน าทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยมาอยางยาวนานใน
หลายทศวรรษที่ผานมา
จากรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย อุตสาหกรรมที่ใชไมเปนวัตถุดิบ ไดแก อุตสาหกรรมไม
และเครื่องเรือน อุตสาหกรรมเยื่อ และอุตสาหกรรมกระดาษ
มีมูลคาการสงออกของผลิตภัณฑรวมกันประมาณ 183,514
ลานบาท คิดเปน 36.82 % ของมูลคาการสงออกของสินคา
อุตสาหกรรมเกษตร จากขอมูลทางเศรษฐกิจจะเห็นไดวา
อุตสาหกรรมที่ใชไมเปนวัตถุดิบมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งภาควิชาฯ ไดเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ในการผลิตบุคลากรและดําเนินงานในการบริการ
วิชาการแกภาคอุตสาหกรรม เชน การรับทดสอบ รับรอง
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ ไม เยื่ อ กระดาษ และบรรจุ ภั ณ ฑ
ตลอดจนการดํ า เนิ น การให คํ า ปรึ ก ษาการทํ า งานใน
ภาคอุ ต สาหกรรม ดั งนั้ น ภาควิ ช าฯ จึ งเปรี ย บเสมื อ น
ฟนเฟ องเสริมในการขับเคลื่อนให การอุตสาหกรรมตาง ๆ
ดําเนินไปได ซึ่งคาดวาในศตวรรษที่ 21 อุตสาหกรรมที่ใชไม
เปนวัตถุดิบ ทั้งผลิตภัณฑที่เปนวัสดุธรรมชาติและพลังงาน
จากชี วมวล จะเป นอุ ตสาหกรรมหลั กของประเทศ ทาง
ภาควิชาฯ จึ งได มี การเตรียมความพรอมที่ จะรองรั บการ
ทํ างานร ว มกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมและหน ายงานต าง ๆ
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รายรับในส วนค าบริการรับทดสอบประมาณ 1,424,653
บาท การดําเนินการบริการวิชาการแกภาคอุตสาหกรรมยัง
จํ าเป นต องมี การปรั บปรุ งการทํ างานให มี ประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้ น ภาควิชาฯ ได มี แผนที่ จะดํ าเนิ นการขอการรับรอง
มาตรฐานของหองทดสอบเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการ
ทดสอบของภาควิชาฯ และคาดการณวาภายในสิบป ภาค
วิชาฯ จะเป นศู นย กลางในการประสานความรวมมื อของ
ภ าค อุ ต ส าห ก รรม มี ก ารเชื่ อ ม โย งก ารบ ริ ก าร
ภาคอุตสาหกรรม เขามาใชในการเรียนการสอนและงานวิจัย
อยางเปนรูปธรรม และสรางเครือขายกับภาคอุตสาหกรรม
อย างเป นรู ปธรรม ซึ่ งจะสามารถทํ าให ภาควิ ชาฯ พึ่ งพา
ตัวเองไดในอนาคต และเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่ 21นี้
บทความปาไม ภาควิชาวนผลิตภัณฑฟนเฟองเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่ 21

เพิ่มขึ้นในอนาคต
การเริ่ ม ขั บ เคลื่ อ นฟ น เฟ อ งในการสนั บ สนุ น ทาง
วิชาการให แก ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาฯ ได ดําเนิ นการ
เตรียมหองทดสอบในผลิตภัณฑไม เยื่อ และกระดาษใหได
มาตรฐานสากล มีการจัดซื้ออุปกรณและเครื่องมือทดสอบที่
ทั น สมั ย พร อมกั บ เริ่ มดํ าเนิ น การให บ ริ การทดสอบแก
ภาคอุ ต สาหกรรม ดั งผลการดํ าเนิ น งานการให บ ริ ก าร
ภาคอุตสาหกรรม ในปงบประมาณ 2558 ภาควิชาฯ ไดมี
การรับทดสอบผลิตภัณฑจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีจํานวน
ประมาณ 150 ตัวอยาง ซึ่งไดแกผลิตภัณฑ ไม ผลิ ตภัณฑ
ไมอัด ผลิตภัณฑแผนชิ้นไมอัด ผลิตภัณฑแผนใยไมอัด เยื่อ
กระดาษรีไซเคิล กระดาษพิมพเขียน กระดาษทิชชู กระดาษ
ทํ ากลองลูกฟู ก และพลั งงานจากชี วมวล ซึ่งภาควิชาฯ มี
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