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การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นทีเ่ สื่อมโทรม
สําหรับเปนเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการการพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 โครงการนี้เปนการพัฒนาตอยอดการใชประโยชนจากการปรับปรุงพันธุไมสกุลอะเคเซีย (Acacia) ของ
กรมปาไม เพื่อปลูกเปนสวนปาเพื่อพลังงานไฟฟาในพื้นที่เสื่อมโทรม โดยคัดเลือกสายตนอะเคเซียที่มีศักยภาพมาทํา
การวิ จั ย ศั ก ยภาพการปลู ก และการจั ด การ เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการพั ฒ นาและเพิ่ ม ผลผลิ ต สวนป า พลั ง งาน
ไมอะเคเซียบนพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาไดอยางยั่งยืนและครบวงจร
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูทรงคุณวุฒิผูตรวจสอบทางวิชาการทั้ง 5 ทาน ไดแก ศาสตราจารยปรีดา
วิบูลยสวัสดิ์ ศาสตราจารยพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ รองศาสตราจารยกลาณรงค
ศรีรอต นางสาวพิศมัย เจนวนิชปญจกุล และนางสุนันทา สมพงษ ที่ไดตรวจสอบและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
รวมทั้งแนวทางการแกปญหาตางๆ จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบพระคุณ กรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม และบริษัท สโตรา เอ็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ให
ความอนุเคราะหพื้นที่แปลงวิจัยและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลภาคสนาม
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บทคัดยอ
1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย
2. ความสําคัญและที่มาของการวิจัย
3. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
4. ระเบียบวิธีวิจัย
5. ผลการวิจัย
5.1 พื้นที่เสื่อมโทรมในประเทศไทยและแนวทางการใชประโยชนเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล
5.2 การเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของไมโตเร็วสกุลอะเคเซียสายตนตางๆ
5.3 ปริมาณความเขมขนและการกระจายของสารอาหารในสวนตางๆ ของไมอะเคเซีย
5.4 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในพื้นที่ศึกษา
5.5 การใชน้ําของไมสกุลอะเคเซีย
5.6 โรคและศัตรูพืชในไมสกุลอะเคเซีย
5.7 ศักยภาพและคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงของไมสกุลอะเคเซีย
5.8 การจัดการโลจิสติกสของเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาชีวมวลจากไมโตเร็ว
5.9 ผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการปลูกไมอะเคเซีย
บนพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
5.10 สวนเพิ่มคาไฟฟา (adder)
5.11 การจัดสัมมนาเผยแพรผลการดําเนินโครงการ
6. การใชประโยชนจากผลการวิจัยของโครงการ
7. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ภาคผนวก: ตัวอยางและวิธีคํานวณ
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รายละเอียดเกีย่ วกับโครงการวิจยั
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพืน้ ทีเ่ สื่อมโทรมสําหรับเปนเชือ้ เพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟา
(ภาษาอังกฤษ) Development of Acacia Genus planting on degraded land
for power generation
ไดรบั งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณทีไ่ ดรบั 1,800,000 บาท
ระยะเวลาทําวิจยั ตั้งแต เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
หนวยงานผูดําเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ กรมปาไม
บทคัดยอ
ประเทศไทยมีพื้นที่ดินเสื่อมโทรมและพื้นที่ดินทิ้งรางเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจาก
การใชประโยชนที่ดินเกินกําลัง และผิดวิธี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ดินมีปญหาอาทิเชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทรายจัด
ที่จัดวาเปน non-productive land อีกประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่ประเทศ จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการหา
แนวทางพัฒนาฟนฟูพื้นที่ดังกลาวใหสรางผลผลิตไมวาจะเปนผลผลิตที่ใหผลตอบแทนเปนตัวเงินหรือผลตอบแทนใน
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ขอมูลจากกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับพื้นที่เสื่อมโทรมและทิ้งรางของประเทศ พบวา พื้นที่ที่
ควรมีการพัฒนาฟนฟูอยางเรงดวน ไดแก พื้นที่ในเขตลุมน้ํานาน และลุมน้ําโขงตอนบน ซึ่งพื้นที่สวนใหญอยูในเขต
ปฏิ รู ป ที่ ดิ นของ ส.ป.ก. การพั ฒ นาพื้น ที่ เ สื่ อมโทรมและพื้น ที่ดิน มีปญ หาดวยการปลูกไมโ ตเร็ว โดยเฉพาะไม ที่มี
คุณลักษณะ ที่ชวยปรับปรุงดิน สามารถเติบโตและใหผลผลิตไดในพื้นที่ดังกลาว เพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับการ
ผลิ ต กระแสไฟฟา เป น แนวทางการใช ป ระโยชนไมโ ตเร็ว ในพื้น ที่เสื่อมโทรมที่มีป ระสิทธิภ าพที่สุดแนวทางหนึ่ง
การดําเนินงานฟนฟูและแกปญหาการใชที่ดินเพื่อเปนแหลงผลิตพลังงานชีวมวลในพื้นที่ดังกลาวควรมีการบูรณาการ
ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ ป น รู ป ธรรม อาทิ เ ช น ส.ป.ก. กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมป า ไม
กรมสงเสริมสหกรณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
พื้นที่เสือ่ มโทรมที่มศี ักยภาพและมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองฟนฟูใหสามารถสรางผลผลิตได ไดแก พื้นที่
เสื่อมโทรมระดับวิกฤติและระดับรุนแรงในลุมน้ํานาน และลุมน้ําโขง ซึ่งมีพื้นที่เสื่อมโทรมรวมทั้งสองระดับเทากับ
7,595,408 ไร และ 3,340,411 ไร ตามลําดับ พื้นที่ดังกลาวถานํามาปลูกไมโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส และไมสกุล
อะเคเซีย (Acacia) จะสามารถใหผลผลิตเฉลี่ยตอปต่ําสุดเทากับ 7,595,408-22,786,224 ตัน ในพื้นที่ลุมน้ํานาน
และมีผลผลิตเฉลี่ยตอปต่ําสุดเทากับ 3,340,411-10,021,233 ตัน ในพื้นที่ลุมน้ําโขง ผลผลิตดังกลาวสามารถผลิต
พลังงานไฟฟาคิดเปนกําลังไฟฟาไดเทากับ 431.1-1,293.4 เมกะวัตต ในพื้นที่ลุมน้ํานาน และ 189.6-568.8 เมกะ
วัต ต ในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า โขง สํ า หรั บ พื้ น ที่ ดิน มีป ญ หาโดยเฉพาะพื้น ที่ ดิน เค็ ม ซึ่ง พบเปน พื้ น ที่ ก ว า งใหญ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพื้นที่ดินเค็มระดับเค็มปานกลางและระดับเค็มมากถึง 4,168,593 ไร มีศักยภาพสามารถ
นํามาปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาไดผลผลิตเฉลีย่ ตอปเทากับ 4,168,593-12,505,779 ตัน
ปริมาณดังกลาวสามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟาไดเทากับ 236.6-709.8 เมกะวัตต
ไมสกุลอะเคเซีย เปนไมโตเร็วอเนกประสงค จัดอยูในพืชตระกูลถั่วที่มีการปลูกและการใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง ตั้งแตเปนไมใชสอยในครัวเรือนและชุมชน ชนิดที่นิยมปลูก ไดแก กระถินเทพา กระถินณรงค กระถิน
ออสเตรเลีย กระถินปาปว เปนตน ปจจุบันกรมปาไมไดมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ คัดเลือกสายตน (clone)
กระถินณรงคพันธุใหมและกระถินลูกผสม ที่มีอัตราการเติบโตเร็วและใหผลผลิตตอไรสูง ทดลองปลูกในพื้นที่ตางๆ
ทั่วประเทศ ผลผลิตมวลชีวภาพของไมสกุลอะเคเซีย อายุ 3 ป ในระยะปลูก 3x3 เมตร ที่ปลูกในแปลงทดลองของ
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กรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม และภาคเอกชนรวม 5 พื้นที่ โดยคัดเลือก 4 สายตนที่มีอัตราการเติบโตดีที่สุด
พบวา มีผลผลิตมวลชีวภาพของสวนที่เปนลําตนซึ่งจะนําไปเปนเชื้อเพลิงเทากับ 5.17 ตัน/ไร (น้ําหนักแหง) หรือ
ประมาณ 10.3 ตันสดตอไร ผลผลิตดังกลาวยังสามารถพัฒ นาเพิ่มผลผลิตไดดวยการจัดการตามหลักวนวัฒ น
นอกจากนี้ พบวา ไมสกุลอะเคเซียทุกสายตนมีความสามารถทนแลงไดสูง ซึ่งคุณสมบัติทนแลงนี้ยังสงผลใหสามารถ
ทนทานตอภาวะน้ําทวมขัง (water logging) ไดดีอีกดวย ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 พื้นที่พบปริมาณอินทรียวัตถุปริมาณ
มาก ส ง ผลทํ า ให มี ป ริ ม าณไนโตรเจนทั้ ง หมดในดิ น เพิ่ ม ขึ้ น ด ว ย ในภาพรวมพบว า การปลู ก ไม ส กุ ล อะเคเซี ย
ในระยะเวลา 3 ป ใน 5 พื้นที่ ซึ่งจัดวาเปนพื้นที่เสื่อมโทรมมากอน สามารถฟนฟูดินทั้งในทางกายภาพและเคมีได
ซึ่งไมโตเร็วสกุลอะเคเซียจากแปลงทดลองดังกลาวมีศักยภาพสูงในการนําไปใชเปนเชื้อเพลิง โดยคาความรอนสุทธิ
(NCV หรือ LHV) มีคาระหวาง 18,168-18,657 กิโลจูลตอกิโลกรัม มีปริมาณเถาต่ําระหวางรอยละ 1.4-2.0
การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไมอะเคเซียตามรูปแบบที่ปลูกจากแปลงที่เก็บขอมูล
พบวา ผลตอบแทนทางการเงินไมคุมคากับการลงทุนปลูก อยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร
โดยนําคาเสียโอกาสจากการทิ้งพื้นที่ใหวางเปลาเทียบกับรายไดจากการปลูกมันสําปะหลัง และผลตอบแทนจากการ
คืนกลับของสารอาหารมาคิดรวมเปนผลไดของระบบการปลูกนี้ทําใหการปลูกไมอะเคเซียดังกลาวมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรสูง สําหรับสวนเพิ่มคาไฟฟา (adder) ที่เหมาะสมเพื่อจูงใจใหเกิดรูปแบบของการปลูกไมเพื่อเปน
เชื้ อเพลิ งนี้ ควรมี คา อย า งต่ํ า 1.90 บาทต อหนว ย จึงจะทําใหมีคาผลตอบแทนทางการเงิน ที่คุมคา โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) เทากับรอยละ 17 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (EIRR) เทากับรอยละ 192
อัตราสวนผลไดตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.8 และที่คา adder นี้ ทําใหสามารถรับซื้อไมไดตันละ 800 บาท อยางไร
ก็ต ามถ า จะส งเสริ มใหเ กิ ดการปลู กไม โ ตเร็ วบนพื้น ที่เสื่อมโทรมเพื่อเปน เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาอยาง
แพรหลายและใหผลตอบแทนใกลเคียงกับมันสําปะหลังคา adder ที่เหมาะสมควรมีคาเทากับ 2.50 บาทตอหนวย
ซึ่งจะทําใหสามารถรับซื้อไมในราคาตันละ 1,000 บาท
คําสําคัญ : อะเคเซีย พื้นที่เสื่อมโทรม เชื้อเพลิงชีวมวล การผลิตกระแสไฟฟา
ABSTRACT
There is a plenty of non-productive lands which were classified as degraded and
abandoned lands in Thailand that are increasing gradually due to over capacity of land utilization
and wrong practices of conventional agriculture. Non-productive lands also include problem soils
such as saline soil, acid and sandy soil. These problem soils cover 20% of the whole country area.
Therefore, it is strong necessary to find out solutions to rehabilitation those lands for becoming
the productive lands in terms of income or social and environmental profits. Base on data of the
Land Development Department (LDD), the most severe degraded and abandoned lands are in
Nan and upper Mae Khong watershed. The most effective solution for degraded land
rehabilitation and development is a good sustainable land use practice by growing trees
especially nitrogen fixing species which affect soil improvement, while these species also can
survive significantly with high growth rate, and provide satisfied yield for power generation. This
sustainable development on degraded land rehabilitation for power generation critically needs
integration of various stake holders especially government organizations such as Agricultural Land
Reform Office, Land Development Department, Royal Forest Department, Cooperative Promotion
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Department and Department of Alternative Energy Development and Efficiency, to obtain
substantial outcomes.
Degraded lands in critical and severe degree in Nan and upper Mae Khong watershed are
priority for rehabilitation and development. Total areas of these lands are 7,595,408 rai and
3,340,411 rai, respectively. The average low productivity of these lands in case the utilization for
energy plantation of eucalypt and acacia species is among 7,595,408-22,786,224 ton/year in Nan
watershed, and 3,340,411-10,021,233 ton/year in upper Mae Khong watershed. These amounts of
feed stock could produce electricity 431.1-1,293.4 MW in Nan watershed, and 189.6-568.8 MW in
upper Mae Khong watershed. Besides, problem soils especially saline soil (intermediate and strong
level) in the northeastern part of the country which covers a large area about 4,168,593 rai. This
area can provide 4,168,593-12,505,779 ton/year of average low productivity from energy
plantation which can produce 236.6-709.8 MW of electricity from renewable energy in degraded
lands.
Acacia genus is multipurpose tree in Leguminoceae family. The most popular species
growing in Thailand are A. mangium, A. auriculiformis, A. amplicepts and A. crassicarpa. The Royal
Forest Department (RFD) was doing genetic improvement of this genus by breeding and clone
selection consequences there are many good clones of acacia nowadays. The new clones provide
high growth rate and high yield. Biomass yield of the best 4 clones at 3 years old in spacing 3x3 m
in 5 experimental sites belongs to RFD, the Forest Industry Organization and a private company
provided 5.17 dry ton/rai or 10.3 fresh ton/rai. With a good silvicultural practices, higher biomass
yield could be expected. Acacia clones in this research also were found as the drought tolerant
clones which can also tolerate to water logging condition as well. In all five experimental sites,
organic matter in surface soil was found in high value resulted high N mineral. Overview of all
sites which used to be degraded lands, growing of acacia new clones could improve the soil both
in physical and chemical properties. The three years old of acacia from this study has high
potential to use as fuel for power generation. Net calorific value (LHV) of those varies among
18,168-18,657 kJ/kg, while percentage of ash is among 1.4-2.0%
Financial analysis of acacia plantation for power generation reveals that NPV is negative. In
contrast an economical returns analysis of this plantation when opportunity cost of abandoned
lands and nutrient returns were added, NPV is 23,038 baht/rai.
An appropriate adder to produce incentive for the farmer should be more than 1.90
baht/unit. At this adder, NPV will be above zero, FIRR is 17%, EIRR is 192% and BCR is 1.8.
Moreover, it consequences that power plant can purchase the fresh fuel wood for farmers in
good price at least 800 baht/ton.
However, to promote fast growing plantation on degraded lands for power generation
extensively and competitively especially with cassava plantation, appropriate adder should be
2.50 baht/unit. At this adder, power plant can purchase up to 1,000 baht/ton of fresh fuel wood
from the farmers.
Keywords : acacia, degraded land, biomass-fuel, power generation
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2. ความสําคัญและทีม่ าของการวิจยั
ตามที่รัฐบาลไทยไดผลักดันใหพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ โดยไดจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนใน
ระยะยาวเปนเวลา 15 ป และไดกําหนดเปาหมายวาจะตองมีการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น พลังงานชีวมวลเปน
พลังงานทดแทนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะดานปริมาณ จากสภาพแวดลอมและภูมิอากาศที่เหมาะสมในการผลิตพืช
เดิมชีวมวลมุงเนนไปที่เศษเหลือจากภาคเกษตร แตปริมาณของชีวมวลดังกลาวมีความเสี่ยงอยางมากทั้งดานปริมาณ
และราคา ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการวางแผนในการจัดหาชีวมวลหลายๆ ชนิดเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบแบบผสมผสานกัน
เพื่อให ไดปริ มาณชีวมวลปอนเขาโรงไฟฟาชีวมวลอยางเพีย งพอตอเนื่องตลอดทั้งป แนวทางหนึ่งที่เปนไปได คือ
การสงเสริมการผลิตชีวมวลจากไมโตเร็ว ซึ่งจะทําใหการจัดหาชีวมวลเปนไปอยางยั่งยืนกวาการจัดหาชีวมวลที่เปน
ชีวมวลเศษเหลือเพียงอยางเดียว
โครงการนี้ เ ป น การพั ฒ นาต อ ยอดการใช ป ระโยชน จ ากการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ไ ม ส กุ ล อะเคเซี (Acacia)
ของกรมปาไม เพื่อปลูกเปนสวนปาเพื่อพลังงานไฟฟาในสภาพพื้นที่เสื่อมโทรม โดยคัดเลือกสายตนอะเคเซียที่มี
ศักยภาพมาทําการวิจัยศักยภาพการปลูกและการจัดการ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตสวนปาพลังงาน
ไมอะเคเซียบนพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาไดอยางยั่งยืนและครบวงจร
3. วัตถุประสงคของโครงการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพของไม ส กุ ล อะเคเซีย ที่เ หมาะสมกั บ การนํ าไปปลู กบนพื้ น ที่เ สื่อ มโทรมเพื่ อเป น
เชื้ อ เพลิ งในการผลิ ต กระแสไฟฟ า ใน 5 พื้น ที่ ไดแก จัง หวัด กําแพงเพชร (ภาคเหนือ ) จั งหวั ดขอนแก น
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) จังหวัดกาญจนบุรี (ภาคตะวันตก) และ
จั ง หวั ดสระแก ว (ภาคตะวั น ออกถึ ง ภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือ ตอนล า ง) ซึ่ ง พื้ น ที่ ดั ง กลา วถู กจํ า แนกว า เป น
พื้นที่เสื่อมโทรมตั้งแตเสื่อมโทรมในระดับดุลธรรมชาติ ถึงระดับรุนแรง
2. เพื่อประเมินผลกระทบของการปลูกไมสกุลอะเคเซียเปนสวนปาพลังงานที่มีรอบตัดฟนสั้น โดยศึกษา
ผลกระทบในแงของสมบัติของดิน และการใชน้ํา
3. เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายจากศัตรูพืชตางๆ โดยการรวบรวมขอมูลโรคและแมลง
ศัตรูพืชของไมสกุลอะเคเซีย
4. เพื่อศึกษาถึงตนทุนที่ใชในการปลูกไมสกุลอะเคเซียเปนสวนปาพลังงาน
5. เพื่อประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการปลูกไมโตเร็วสกุลอะเคเซียที่ปลูกเปนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟาบนพื้นที่เสื่อมโทรม
4. ระเบียบวิธีวิจัย
การจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ดินมีปญหาของประเทศ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นที่เสื่อมโทรมแบบตางๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน ส.ป.ก.
2. รวบรวมแผนที่การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมและดินมีปญหาเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะ
ปลูกไมโตเร็วเพื่อพลังงานได
3. จัดทําฐานขอมูลที่รวบรวมมาโดยใชระบบ GIS ซึ่งสามารถวิเคราะหเนื้อที่ พิกัด และสภาพพื้นที่ใน
ปจจุบันได
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การหาผลผลิตมวลชีวภาพ การสะสมสารอาหารของไมสกุลอะเคเซีย และการศึกษาผลกระทบที่เกิดกับดินของสวน
ไมโตเร็วสกุลอะเคเซีย
1. การเก็บขอมูลภาคสนาม
1.1 วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา ซ้ําละ 4 สายตน ในพื้นที่ตางกัน 5
พื้นที่ ไดแก ศูนยวนวัฒนวิจัยกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร สวนปามัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน สวนปาลาดกระทิง
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา สวนป า ดอนแสลบ-เลาขวั ญ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี และสวนป า ของบริ ษั ท สโตร า เอ็ น โซ
(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสระแกว
1.2 วัดขนาดเสนผานศูนยกลางที่ระดับชิดดิน (D0) เสนผานศูนยกลางที่ระดับความสูงเพียงอก (DBH)
และความสูง (Ht) ในแปลงไมโตเร็วสกุลอะเคเซีย สายตนที่ 3, 5, 18 และ 19 ทุกตน แลวนําขอมูลขนาดเสนผาน
ศู น ย ก ลางที่ ร ะดั บ ความสู ง เพี ย งอกมาจั ด เรี ย งหาค า ต่ํ า สุ ด และค า สู ง สุ ด เพื่ อ หาความกว า งของอั น ตรภาคชั้ น
โดยกําหนดใหมีจํานวน 5 อันตรภาคชั้น แลวนําคากลางของแตละอันตรภาคชั้นมาเลือกตนที่จะตัดในแตละสายตน
สายตนละ 5 ตน เพื่อศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพของไมดังกลาว
1.3 นําขอมูลมวลชีวภาพของสวนตางๆ มาวิเคราะหหารูปแบบและสมการความสัมพันธกับมิติตางๆ
โดยใช allometric relation
1.4 เก็บตัวอยางดินในแปลงทดสอบสายตนที่ทําการศึกษาทั้ง 4 สายตน ซ้ําละ 2 หลุม ที่ระดับความลึก
0-15 และ 15-30 เซนติเมตร ดวย core method นําดินที่แบงไดในแตละชั้นความลึกเขาหองปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะหหาสมบัติทางดานกายภาพและเคมี ตลอดจนปริมาณสารอาหารตางๆ
การศึกษาประสิทธิภาพการใชนา้ํ ของสวนไมโตเร็วสกุลอะเคเซียทีป่ ลูกเปนเชือ้ เพลิง
การศึกษาการใชน้ําของไมสกุลอะเคเซียในครั้งนี้ดําเนินการในแปลงทดลองที่มีอยู โดยคัดเลือกพื้นที่ตัวแทน
2 พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการสงเสริมการปลูกไมสกุลอะเคเซียเพื่อเปนไมพลังงาน ไดแก สวนปาลาดกระทิง
จังหวัดฉะเชิงเทรา และสวนปาดอนแสลบ-เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยคัดเลือกไมอะเคเซียสายตนที่มีศักยภาพใน
การเติบโตสูงจํานวน 4 สายตน ไดแก สายตนที่ 3 (clone 1/1/16), 5 (clone 13/8/7), 18 (clone 32/18/24)
และ 19 (clone 33/19/9) ทําการวัดการใชน้ําของตนไมเมื่ออายุ 3 ป ตามวิธีการของ Granier (1987) ซึ่งเปนการ
วัดการไหลของน้ําเลี้ยงในลําตน ดวยเครื่องมือ Thermal Dissipation Probe (TDP) รุน TDP 30 ของ Dynamax
Inc., USA
การศึกษาความเสี่ยงของการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช
ทําการสํารวจโรคไมสกุลอะเคเซียตางๆ ทุกเดือนจากแปลงทดลองและแปลงปลูก
1. เก็บตัวอยางโรคที่พบในการสํารวจมาดําเนินการแยกเชื้อใหบริสุทธิ์
2. ทําการพิสูจนโรค โดยนําเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได มาทําการปลูกเชื้อกลับไปยังตนที่ปกติ แลวบันทึกลักษณะ
อาการและความรุนแรงที่เกิดขึ้น
การศึกษาคุณสมบัติของการเปนเชื้อเพลิงของไมสกุลอะเคเซียจากสวนปา
สุมตัวอยางสวนลําตนที่เปนเนื้อไมจากการตัดเพื่อเก็บขอมูลผลผลิตมวลชีวภาพจากแปลงตางๆ ทั้ง 5 พื้นที่
จากนั้นบดเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาคาพลังงานความรอน HHV, LHV วิเคราะห proximate analysis (% MC,
%Ash, %Volatile matter, %Fixed carbon) และวิเคราะห ultimate analysis (C, H, O, N, S, Cl)
การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกเปนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการปลูกไมอะเคเซียเพื่อเปนเชื้อเพลิง
1. ศึกษาและรวบรวมตนทุนที่ใชตั้งแตการปลูกจนถึงขั้นตอนการแปรรูปเขาสูกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา
รวมทั้งการศึ กษากระบวนการเก็บ เกี่ ยวและการขนสงไมโ ตเร็ว เขาสูโ รงผลิตไฟฟาชีว มวล ตน ทุนดานโลจิส ติกส
ในกระบวนการดังกลาว
2. นําขอมูลตนทุนและผลผลิตมวลชีวภาพ รวมทั้งผลประโยชนดานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากสวนปาพลังงานมา
ประเมินหาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร

สถานที่ทาํ การทดลอง/เก็บขอมูล
1. ห อ งปฏิ บั ติ ก ารพื ช พลั ง งานและไม โ ตเร็ ว สถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาผลิ ต ผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
2. ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
3. แปลงวิจัยชนิดไมอะเคเซียของกรมปาไมอายุ 3 ป ในพื้นที่ จ.กําแพงเพชร จ.ขอนแกน จ.ฉะเชิงเทรา
จ.กาญจนบุรี และ จ.สระแกว รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พื้นที่แปลงปลูกไมอะเคเซียที่นํามาศึกษาในโครงการทั้ง 5 พื้นที่
KP

Latitude
(N)
16° 33.997'

Longitude
(E)
99° 30.303'

Altitude
(m)
100

KK
CS
KB
SK

16° 13.265'
13° 29.950'
14° 36.499'
13° 49.415'

102° 35.463'
101° 31.595'
99° 36.772'
102° 18.498'

240
70
110
70

No.

Name

District

Province

Code

1

สถานีวนวัฒนวิจัย
กําแพงเพชร
สวนปามัญจาคีรี
สวนปาลาดกระทิง
สวนปาดอนแสลบ-เลาขวัญ
สวนปา Thai-Stora

เมือง

กําแพงเพชร

มัญจาคีรี
สนามชัยเขต
เลาขวัญ
วัฒนานคร

ขอนแกน
ฉะเชิงเทรา
กาญจนบุรี
สระแกว

2
3
4
5

5. ผลการวิจัย
ไมสกุลอะเคเซียเปนพันธุไมอเนกประสงคที่มีการปลูกและการใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ตั้งแตเปนไมใช
สอยในครัวเรือนและชุมชน ประเทศไทยไดมีการนําไมสกุลอะเคเซียมาปลูกทดลองในทองที่ตางๆ ของประเทศไทย
ในป 2528 โดยมีชนิดไมอะเคเซียจํานวน 23 ชนิด ซึ่งผลการทดลองพบวา ชนิดไมอะเคเซียที่มีการเติบโตดีที่สุด คือ
A. crassicarpa, A. auriculiformic และ A. aulacocarcarpa (จากถิ่นกําเนิดปาปวนิวกินี) ซึ่งกรมปาไมไดมีการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุไมอะเคเซียดังกลาว สามารถพัฒนาไดสายพันธุที่โตเร็วและลําตนเปลาตรง รวมทั้งสามารถ
เติบโตในสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมหรือแหงแลงไดดี และนอกจากนี้ยังมีการผสมพันธุลูกผสมระหวางกระถินณรงคและ
กระถินเทพาเปนกระถินลูกผสม (Acacia hybrids) มีอัตราการเติบโตเร็วขึ้นอีกดวย ปจจุบันไดมีการคัดเลือกสายตน
(clone) กระถินณรงคพันธุใหมและกระถินลูกผสม ทดลองปลูกในที่ตางๆ ทั่วประเทศ
5.1 พื้นที่เสื่อมโทรมในประเทศไทยและแนวทางการใชประโยชนเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล
การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของจํานวนประชากร ทําใหมีการขยายตัวของการใชทรัพยากรดินเพื่อผลิตผล
ทางการเกษตรที่เปนปจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะเพื่อการผลิตอาหาร ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 3.21 ลานไร
การใชประโยชนพื้นที่สวนใหญของประเทศใชเพื่อการเกษตรถึงรอยละ 53.51 อยางไรก็ตามจากขอมูลการใช
ประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินลาสุด (ป 2552) พบวา มีพื้นที่ที่จัดอยูในสวนที่ไมไดใชประโยชนเนื่องจากมีปญหา
ด านการเสื่ อ มโทรมของพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะความเสื่ อมโทรมของดิ น ซึ่ง จัด อยูใ นประเภท นารา ง พื้น ที่ทิ้ งร างกว า
การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกเปนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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10 ลานไร โดยเฉพาะพื้นที่ทิ้งรางในขอมูลปลาสุด 2552 เพิ่มขึ้นจากขอมูลกอนหนานี้ในป 2549 ถึง 1,723,899 ไร
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปนหนวยงานหนึ่งที่มีภารกิจโดยตรงที่ตองจัดที่ดิน
ซึ่งถูกจําแนกวาเปนปาเสื่อมโทรมใหประชาชนยากจนไดใชพื้นที่ดังกลาวเพื่อทําการเกษตร โดยพื้นที่เสื่อมโทรมที่อยู
ในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ตามแผนที่ป 2554 มีประมาณ 34,024,836.6 ไร โดยหลังจากจัดที่ดินไปแลวตองดูแล
ชวยเหลือเกษตรกรดังกลาวใหสามารถทํากินเลี้ยงชีพได จึงเปนหนวยงานที่นาจะนําผลการวิจัยไปตอยอดใชประโยชน
ใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมได
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของพื้นที่เสื่อมโทรมในระดับเขต 25 ลุมน้ําหลัก พบวา ลุมน้ําที่มีพื้นที่เสื่อม
โทรมระดับวิกฤติ 3 ลําดับแรก ไดแก 1) ลุมน้ําปาสัก มีเนื้อที่ 47,625 ไร 2) ลุมน้ําโขง มีเนื้อที่ 40,642 ไร และ
3) ลุมน้ํานาน มีเนื้อที่ 39,181 ไร โดยปจจัยหลักที่มีผลตอการเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดิน ไดแก ดินมีปญหาทาง
การเกษตร รองลงมาเปนปญหาการชะละลายและการกรอนของดิน และเปนพื้นที่ที่มีชั้นดาน ตามลําดับ สําหรับพื้นที่
เสื่อมโทรมระดับรุนแรง พบวา ลุมน้ําที่มีพื้นที่เสื่อมโทรมระดับรุนแรง 3 ลําดับแรก ไดแก 1) ลุมน้ํานาน มีเนื้อที่
7,546,227 ไร 2) ลุมน้ําแมกลอง มีเนื้อที่ 5,290,977 ไร และ 3) ลุมน้ําโขง มีเนื้อที่ 3,299,769 ไร โดยปจจัยหลักที่มี
ผลตอการเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดิน ไดแก ดินมีปญหาทางการเกษตร รองลงมาเปนปญหาการชะละลายและการ
กรอนของดิน และปญหาจากประเภทการใชประโยชนที่ดิน หรือความสามารถของที่ดินในการผลิตทางการเกษตร
ตามลําดับ จะเห็นไดวา พื้นที่ลุมน้ําโขงหรือพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลุมน้ํานานหรือภาคเหนือตอนบนฝง
ตะวันออก มีพื้นที่เสื่อมโทรมทั้ง 2 ระดับ คิดเปนพื้นที่จํานวนมาก ดังนั้นลุมน้ําดังกลาวจึงควรไดรับความสําคัญเปน
ลําดับแรกของการคัดเลือกพื้นที่เพื่อดําเนินการพัฒนาพื้นที่ โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวของทั้งทางดานการ
ปรับปรุงบํารุงดิน การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ทั้งวิธีกลและวิธีพืชหรือปลูกไมยืนตนที่สามารถปรับปรุงดินได
การวางแผนการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และสังคม และการพัฒนากิจกรรมโครงสราง
พื้ น ฐาน ตลอดจนการให เ กษตรกรมี ส ว นรว มในกระบวนการของกิจ กรรมในฐานะของผูที่ มีสว นได สว นเสี ย
(stakeholder) ที่แทจริง
พื้นที่เสื่อมโทรมในลุมน้ํานานสวนใหญเปนพื้นที่สูงชัน การทําการเกษตรมักใชปลูกพืชไร เชน ขาวไร
และขาวโพด ทําใหเกิดการสูญเสียของหนาดิน และเกิดการชะละลายและการกรอนของดินทุกป บางที่เกิดการสไลด
ของดิ น จํ านวนมากในฤดู ฝ น นอกจากนี้ จ ากการทํา การเกษตรดัง กล าวทํ าใหดิ น มี ความเป น กรดมากขึ้ น ทํา ให
ประสิทธิภาพของการดูดซึมสารอาหารจากปุยที่ใสลดลง ตามหลักการใชประโยชนที่ดินดังกลาว ควรปลูกไมยืนตนให
เปนปาอนุรักษเนื่องจากเปนพื้นที่ตนน้ํา แตในความเปนจริงไมสามารถทําไดเพราะเปนที่ทํากินของเกษตรกร ดังนั้นจึง
ควรใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสานโดยปลูกไมยืนตนอายุยาวรวมกับไมโตเร็วหรือพืชเศรษฐกิจอายุสั้น ไมโตเร็ว
ดังกลาวควรออกแบบใหมีการใชประโยชนที่สามารถตัดไดอยางตอเนื่อง มีระบบรากดี สามารถปรับปรุงดินได อีกทั้ง
ถามีผลพลอยไดที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดจะทําใหเกษตรกรยอมรับไดมากขึ้น ไมสกุลอะเคเซียเปนอีกชนิดหนึ่งที่
แมวาการแตกหนอหลังจากตัดไปใชประโยชนแลวจะไมดีเทายูคาลิปตัสและกระถินยักษ แตสามารถตัดแตงกิ่งไปใชได
และกิ่งที่ออกมาใหมก็เติบโตอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ไมอะเคเซียมีดอกที่มีกลิ่นหอมสามารถใชเลี้ยงผึ้งและไดน้ําผึ้งที่มี
กลิ่นเฉพาะ สามารถผลิตเปนสินคาทองถิ่นที่มีเอกลักษณ ใบมีโปรตีนสูงสามารถนํามายอยผสมหญาเลี้ยงสัตวได สวน
ไม ฟ น ที่ ไ ด จ ากการตั ด กิ่ ง ก็ ส ามารถรวบรวมเป น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ า ได อย า งไรก็ ต ามจากลั ก ษณะ
ภูมิประเทศที่เปนภูเขา การคมนาคมขนสงไมสะดวก ขนาดการผลิตไฟฟาที่เหมาะสมควรเปนโรงไฟฟาชุมชนขนาด
เล็กไมเกิน 1 MW โดยมุงผลิตไฟฟาเพื่อปอนชุมชนในพื้นที่เปนหลัก
สําหรับพื้นที่เสื่อมโทรมในลุมน้ําโขง ซึ่งเปนดินทรายจัดขาดความอุดมสมบูรณ บางสวนเปนดินลูกรัง
มีกรวดหินปนอยูมาก พื้นที่ดังกลาวมักจัดอยูในเขตแหงแลงปลูกพืชเกษตรมักไมคอยไดผลดี บางสวนเปนที่น้ําทวม
ซ้ําซาก ควรปลูกชนิดไมที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสรางผลผลิตและกอใหเกิดรายได มีไมโตเร็วหลายชนิดที่สามารถปลูก
การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกเปนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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ไดในสภาพพื้นที่ดังกลาว ไดแก ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และไมสกุลอะเคเซีย โดยในสภาพพื้นที่ของลุมน้ํานี้คอนขางเปน
ที่ราบ จึงสามารถปลูกแบบเชิงเดี่ยวเปนสวนไมโตเร็วเพื่อพลังงาน แตใหมีความหลากหลายของสายตนและชนิดพันธุ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลง รวมถึงการปลูกแบบผสมผสานกับพืชเกษตรอื่นๆ หรือสมุนไพร
เพื่อใหเกิดรายไดหมุนเวียนสม่ําเสมอ สําหรับยูคาลิปตัสและเสม็ดขาวนั้น ใบเปนผลพลอยไดที่สามารถนํามาสกัด
น้ํามันหอมระเหยและสรางเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาได
จากแนวทางการใชประโยชนขางตน ถานําพื้นที่เสื่อมโทรม และทิ้งรางดังกลาวมาปลูกไมโตเร็วเพื่อ
เป น แหล ง ผลิ ต ไม เ ชื้ อ เพลิ งสํ า หรั บ โรงไฟฟา ชี ว มวล ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาปจ จัย แวดล อมของสภาพภู มิป ระเทศและ
ภูมิอากาศซึ่งเปนปจจัยที่จํากัดการเลือกชนิดไมที่จะนํามาปลูก พบวา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ซึ่งเปนชนิดที่นิยม
ปลูกสามารถปลูกไดในทุกพื้นที่ ยกเวน ในภาคใตและในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนสูงกวา 2,500 มิลลิเมตรตอป อยางไร
ก็ตามปจจุบันไดมีการพัฒนาสายตนที่เปนลูกผสมหลายสายตนที่สามารถคัดเลือกใหปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพตางๆกันได
ในสวนของไมสกุลอะเคเซียซึ่งที่นิยมปลูก ไดแก กระถินเทพา จะเติบโตและใหผลผลิตสูงในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนราย
ปสูง อยูในชวง 1,000-4,000 มิลลิเมตรตอป จึงพบปลูกมากแถบภาคใต สําหรับกระถินณรงคเปนชนิดที่ทนเค็มและ
ทนต อ สภาพต า งๆ ได เ ป น อย า งดี เช น ดิ น เค็ ม พื้ น ที่น้ํ าทว ม พื้น ที่แหง แลง จึงนิ ย มปลูกทั่ว ไป โดยเฉพาะพื้น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ดินเสื่อมโทรม ดินมีปญหา และสภาพแหงแลง อยางไรก็ตามปจจุบันกรมปาไมไดมี
การพัฒนาปรับปรุงพัน ธุไม อะเคเซียใหมีลักษณะดี โตเร็ว และใหผลผลิตเนื้อไมสูง ทั้งผสมปรับปรุงพัน ธุในชนิด
เดียวกัน และผสมขามชนิดพันธุกัน จึงทําใหมีสายตนที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ตางๆ หลายพื้นที่
เมื่อพิจารณาพื้นที่ตามที่วิเคราะหไววาพื้นที่เสื่อมโทรมที่มีศักยภาพและมีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
ฟนฟูใหสามารถสรางผลผลิตได ไดแก พื้นที่เสื่อมโทรมระดับวิกฤติและระดับรุนแรงในลุมน้ํานาน (รวมตอนบนและ
ตอนลาง) และลุมน้ําโขง ซึ่งมีพื้นที่เสื่อมโทรมรวมทั้งสองระดับเทากับ 7,595,408 ไร และ 3,340,411 ไร ตามลําดับ
พื้นที่ดังกลาวถานํามาปลูกไมโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส และไมสกุลอะเคเซีย จะสามารถใหผลผลิตเฉลี่ยตอปต่ําสุด (1-3
ตั น ต อไร ต อป ) เท า กั บ 7,595,408-22,786,224 ตัน ในพื้น ที่ลุมน้ํานาน และมีผ ลผลิตเฉลี่ย ตอปต่ําสุดเทากั บ
3,340,411-10,021,233 ตัน ในพื้นที่ลุมน้ําโขง ผลผลิตดังกลาวคิดเปนกําลังไฟฟาที่จะสามารถผลิตไดเทากับ 431.11,293.4 เมกะวัตต ในพื้นที่ลุมน้ํานาน และ 189.6-568.8 เมกะวัตต ในพื้นที่ลุมน้ําโขง (คํานวณบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีโคเจนเนอเรชั่น โดยใชหมอตมน้ํา ประสิทธิภาพของโรงไฟฟาโดยรวมเทากับรอยละ 20 คา LHV ของ
ไมอะเคเซียต่ําสุดจากโครงการเทากับ 236.6-709.8 เมกะวัตต
นอกจากนี้ ถ า พิ จ ารณาพื้ น ที่ ดิ น มี ป ญ หา โดยเฉพาะป ญ หาดิ น เค็ ม ซึ่ ง พบเป น พื้ น ที่ ก ว า งใหญ ใ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพื้นที่ดินเค็มระดับปานกลางถึงระดับเค็มมากถึง 4,168,593 ไร มีศักยภาพสามารถ
นํามาปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาไดผลผลิตเฉลี่ยตอปเทากับ 4,168,593-12,505,779 ตัน
ซึ่งมีศักยภาพสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเทากับ 236.6-709.8 เมกะวัตต
5.2 การเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของไมโตเร็วสกุลอะเคเซียสายตนตางๆ
ไมโตเร็วสกุลอะเคเซียที่ทําการศึกษามีคาขนาดเสนผานศูนยกลางที่ระดับความสูงเพียงอกสอดคลอง
กับการศึกษาของ Luangviriyasaeng (2010) ซึ่งไดทําการวัดการเติบโตของไมอะเคเซีย จํานวน 4 ชนิด ที่อายุ 3 ป
ในระยะปลู ก 3x3 เมตร และพบว า ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางที่ ร ะดั บ ความสู ง เพี ย งอกมี ค า เฉลี่ ย มากกว า
7.0 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยจากทุกสายตนของไมอะเคเซียในทั้ง 5 ทองที่ (ยกเวน ที่กําแพงเพชร) มีการเติบโตดีกวาสาย
ตนยูคาลิปตัสที่ปลูกขางเคียงที่อายุเทากัน
ผลผลิตมวลชีวภาพของไมอะเคเซียที่ปลูกในแปลงทดลองของกรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม
และภาคเอกชนรวม 5 พื้นที่ โดยคัดเลือกศึกษา 4 สายตน ซึ่งเปนพันธุไมอะเคเซียที่ปรับปรุงพันธุแลว อายุของไมใน
สวนปาดังกลาวมีอายุ 3-4 ป ปลูกโดยใชระยะปลูก 3x3 เมตร พบวา ปริมาณมวลชีวภาพในสวนที่เปนลําตน กิ่ง และ
การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกเปนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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ใบ ทั้ง 4 สายตน มีปริมาณเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ปริมาณของสวนที่เปนลําตนมีมากที่สุด รองลงมาคือ สวนที่
เปนกิ่ง และนอยที่สุดในสวนที่เปนใบ ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบในแตละพื้นที่ของแตละสายตน พบวา สายตนที่ 3 และ
5 มีปริมาณผลผลิตมวลชีวภาพมากที่สุดในบรรดา 4 สายตน โดยเฉพาะในพื้นที่สวนปาของบริษัท สโตรา เอ็นโซ
(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสระแกว มีคาผลผลิตมวลชีวภาพของสวนที่เปนลําตนซึ่งจะนําไปเปนเชื้อเพลิง (น้ําหนัก
แหง) เทากับ 5.17 ตันตอไร หรือ ประมาณ 10.3 ตันสดตอไร
5.3 ปริมาณความเขมขนและการกระจายของสารอาหารในสวนตางๆ ของไมอะเคเซีย
เมื่อพิจารณาปริมาณสารอาหารในสวนตางๆ พบวา ในสวนใบมีปริมาณความเขมขนของสารอาหาร
มากที่สุด รองลงมาเปนสวนกิ่ง และลําตน ในพื้นที่แหงแลง ความเขมขนของสารอาหารในใบและผลมีมากกวาสวนที่
เปนเนื้อไม และความเขมขนนี้จะลดลงเมื่อเนื้อไมมีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญขึ้น ทั้งนี้ใบของไมสกุลอะเคเซีย มี
ปริมาณไนโตรเจนมากกวาไมชนิดอื่นๆ ขณะที่ใบของสะเดา และยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส มีปริมาณโพแทสเซียม
มากกวาไมสกุลอะเคเซีย จากการศึกษาการกระจายสารอาหารในตนไม พบวา แมใบเปนสวนที่มีความเขมขนของ
สารอาหารมากที่สุด แตสารอาหารสวนใหญกลับสะสมอยูในลําตนมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากลําตนเปนสวนที่มีปริมาณ
มวลชีวภาพมากที่สุดแมวาความเขมขนของสารอาหารนอยกวาใบก็ตาม
ปริมาณการสะสมไนโตรเจนและแมกนีเซียมในไมอะเคเซียเกิดในสวนเหนือพื้นดินมากที่สุด และใน
สวนเดียวกันนี้มีการสะสมฟอสฟอรัสนอยที่สุด การสะสมแคลเซียมและแมกนีเซียมเกิดในเปลือกมากที่สุด การศึกษา
นี้ไดแสดงใหเห็นวา แมปริมาณมวลชีวภาพของใบมีอยูนอยกวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน แต
กลับมีการสะสมสารอาหารตางๆ อยูกวารอยละ 10-20 ของปริมาณสารอาหารที่สะสมอยูในมวลชีวภาพสวนเหนือ
พื้นดินทั้งหมด และแสดงใหเห็นวา ใบ และกิ่งสด สามารถกักเก็บสารอาหารไดมากกวาสวนอื่น ทั้งนี้พบวาไมสกุล
อะเคเซียเปนชนิดไมที่เหมาะสมสําหรับปลูกในพื้นที่ที่ดินขาดไนโตรเจน เนื่องจากมีการสะสมไนโตรเจนในสวนรากสูง
5.4 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในพื้นที่ศึกษา
จากการศึกษาสมบัติทางดานกายภาพของดินในแปลงปลูกไมโตเร็วสกุลอะเคเซีย ทั้ง 4 สายตน
จํานวน 5 พื้นที่ พบวา ในแตละพื้นที่มีสมบัติทางดานกายภาพของดินที่ไมแตกตางกันมากนัก โดยความหนาแนนรวม
ในแตละระดับชั้นความลึกมีคาใกลเคียงกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดเรียงตัวของโครงสรางในแตละชั้น ลักษณะเนื้อดิน
และปริมาณอินทรียวัตถุที่คลายคลึงกัน ซึ่งผลจากการปลูกไมโตเร็วสกุลอะเคเซีย ทั้ง 4 สายตน ในพื้นที่เสื่อมโทรม
โดยเฉพาะพื้นที่ดินทรายเมื่อเวลาผานมา 3 ปนั้น สงผลใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น สังเกตไดจากความ
หนาแนนรวมและความพรุนของดินที่ดีขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการชอนไชของรากและปริมาณอินทรียวัตถุที่เพิ่มมากขึ้น
จากการทิ้งใบของไมโตเร็วสกุลอะเคเซียนั่นเอง
จากผลการศึกษาสมบัติทางดานเคมีของดิน พบวา ดินในทุกพื้นที่มีสมบัติเปนกรดจัดมากจนถึงกรด
ปานกลาง คือ มีคาพีเอชตั้งแต 4.5-6.0 การที่ดินมีสมบัติเปนกรดนั้น อาจเนื่องมาจากวาบริเวณผิวดินมีซากพืชที่รวง
หลนสะสมอยูเปนปริมาณมาก เมื่อซากพืชเหลานี้ยอยสลายกลายเปนอินทรียวัตถุ ก็สงผลทางออมใหดินมีสมบัติเปน
กรดได ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 พื้นที่พบปริมาณอินทรียวัตถุในปริมาณมาก ซึ่งผลจากการที่ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่ม
มากขึ้น ทําใหดินชั้นบนมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินมากกวาดินชั้นลาง ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดสวน
ใหญมีคาลดลงตามระดับความลึกของดิน ในกรณีของแคลเซียมนั้น พื้นที่ทั้ง 5 พื้นที่มีปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได ในปริ มาณมาก แตมีความแปรผั นในแตล ะพื้นที่ ซึ่งเปน ผลดีตอการเติบโตของตน ไม เนื่องจากตน ไมมีการดูด
แคลเซียมไปใชในกระบวนการทางสรีรวิทยา และชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับโครงสรางของตนไมอีกดวย
การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกเปนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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5.5 การใชนา้ํ ของไมสกุลอะเคเซีย
การใชน้ําของไมสกุลอะเคเซียตางสายตน ไมมีความแตกตางกัน ทั้งไมตนในพื้นที่ และกลาไมในกระถาง
ทั้ ง นี้ จ ากการศึ ก ษาพบว า เนื่ อ งจากมี ความแปรผัน ระหวา งต น ในอัต ราการใช น้ํา มากกว าระหว างสายตน อาจ
เนื่องมาจากสายตนไมสกุลอะเคเซียที่นํามาศึกษานี้ เปนสายตนที่ไดรับการคัดเลือกมาแลววามีการเติบโตดี จึงไมมี
ความแตกตางทางสรีรวิทยาที่เกี่ย วของกับการใชน้ํา ไมสกุลอะเคเซียทุกสายตนมีความสามารถทนแล งไดสู ง
สอดคลองกันทั้งในการศึกษากับไมตนในพื้นที่และกลาไมในกระถาง โดยกลาไมในพื้นที่ไมแสดงความแตกตางในอัตรา
การใชน้ํา ระหวางฤดูฝนและฤดูแลง และความแตกตางระหวางพื้นที่ ในขณะที่กลาไมในกระถางสามารถทนตอ
ความชื้นในดินที่ลดลงต่ํากวารอยละ 10 โดยยังคงมีอัตราการใชน้ํากลับสูปกติเมื่อไดรับน้ําอีกครั้ง
5.6 โรคและศัตรูพชื ในไมสกุลอะเคเซีย
ในสวนของความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืช พบวา เชื้อราเปนสาเหตุหลักที่
ทําใหเกิดโรค อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานความเสียหายรุนแรงจากโรคและแมลงศัตรูพืชไมสกุลอะเคเซีย
5.7 ศักยภาพและคุณสมบัตกิ ารเปนเชือ้ เพลิงของไมสกุลอะเคเซีย
ไมโตเร็วสกุลอะเคเซียจากงานวิจัยนี้ มีศักยภาพสูงในการนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
ในแงของคุณสมบัติของเชื้อเพลิง (คาความรอนและองคประกอบตางๆ) โดยมีคาความรอนสุทธิ (NCV หรือ LHV)
ระหวาง 18,168-18,657 กิโลจูลตอกิโลกรัม มีปริมาณเถาต่ําระหวางรอยละ 1.4-2.0 เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชีวมวล
ชนิดอื่นๆ ที่ใชกันในปจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทเดียวกันและมีการปลูกอยาง
แพรหลายในทุกพื้นที่อยางยูคาลิปตัส เนื่องจากมีทั้งคาพลังงานและองคประกอบตางๆ ไมแตกตางกัน
5.8 การจัดการโลจิสติกสของเชือ้ เพลิงในโรงไฟฟาชีวมวลจากไมโตเร็ว
สําหรับการจัดการเก็บเกี่ยวและขนสงไมโตเร็วเพื่อเปนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาในปจจุบันยังตองอาศัย
แรงงานคนเกือบทุกขั้นตอนทําใหมีประสิทธิภาพต่ํา บางฤดูกาลมีปญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดผลกระทบกับธุรกิจ
โดยรวม ดังนั้นการพัฒนาเครื่องจักรที่เหมาะสมและนํามาใชขั้นตอนการเก็บเกี่ยว แปรรูปเบื้องตน และขนสง จะทํา
ใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่มีผลตอ
ตนทุนและประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล
5.9 ผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการปลูกไมอะเคเซียบนพืน้ ทีเ่ สื่อมโทรม
เพื่อผลิตกระแสไฟฟา
จากการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไมอะเคเซียตามรูปแบบที่ปลูกจากแปลงที่เก็บ
ขอมูล โดยจําลองใหมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได 5 ครั้ง เปนเวลา 11 ป พบวา ผลตอบแทนทางการเงินไมคุมคากับการ
ลงทุนปลูกตามรูปแบบดังกลาว (ตารางที่ 3) อยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร โดยนํา
คาเสียโอกาสจากการทิ้งพื้นที่ใหวางเปลาเทียบกับรายไดจากการปลูกมันสําปะหลัง และผลตอบแทนจากการคืนกลับ
ของสารอาหาร มาคิ ดรวมเป น ผลไดของระบบการปลูกนี้ ทําใหการปลูกไม อะเคเซีย ดังกลาวมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรสูง (ตารางที่ 4) ดังนั้นรัฐจึงควรมีแนวทางการสงเสริมและมาตรการสนับสนุนเพื่อใหโครงการปลูก
ไมโตเร็วบนพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟามีความเปนไปได เนื่องจากเปนการใชประโยชน
ที่ดินอยางคุมคามีประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงพื้นที่ดินเสื่อมโทรมใหดีขึ้นในระยะยาว สามารถสรางผลผลิต
และรายได อีกทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้นเปนลําดับ
การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกเปนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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ในสวนผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไมสกุลอะเคเซียเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
อาจมีคาเพิ่มขึ้นไดถาใชตนพันธุหรือสายตนที่ดีเหมาะสมกับพื้นที่ มีระยะปลูกที่เหมาะสม เนื่องจากระยะในแปลง
ทดลองทั้ง 5 พื้นที่เปนระยะที่กวาง ออกแบบไวสําหรับการปลูกเพื่อใชไมอายุมากในการผลิตไมแปรรูปหรือใชในการ
กอสราง และควรมีการจัดการบํารุงรักษาแปลงที่ดีเพื่อใหอายุโครงการยาวนานขึ้นมากกวา 11 ป นอกจากนี้เมื่อ
วิเคราะหตนทุนจะเห็นวาตนทุนที่มีสัดสวนมากที่สุด ไดแก ตนทุนการเก็บเกี่ยว คิดเปนรอยละ 73 ของตนทุนรวม
เนื่องจากอาศัยแรงงานคนเปนหลักเกือบทุกขั้นตอนทําใหมีประสิทธิภาพต่ํา ในการขนสงก็เปนการขนไมทอนซึ่งยังมี
ความชื้นถึงรอยละ 50 ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานในการขนสงอีก ดังนั้นถามีการพัฒนาการเก็บเกี่ยว การรวบรวมขนสง
ที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเบื้องตนในพื้นที่ไดจะทําใหมีตนทุนลดลง และงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได
5.10 สวนเพิม่ คาไฟฟา (adder)
สําหรับสวนเพิ่มคาไฟฟาของการปลูกไมเพื่อเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม VSPP
(9.9 MW) ขายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาสุทธิ 8 เมกะวัตต ที่ไดอัตราผลตอบแทนไมนอยกวารอยละ 15 หรือ
คืนทุนในระยะเวลาประมาณ 7 ป หลังเริ่มขายไฟฟาได ควรเพิ่มคา adder เปนอยางต่ํา 1.90 บาทตอหนวย จึงจะทํา
ให มีคาผลตอบแทนทางการเงิน ที่คุมค า โดยมีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) เทากับ รอยละ 17 อัต รา
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (EIRR) เทากับรอยละ 192 อัตราสวนผลไดตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.8 และที่คา
adder เทากับ 1.90 บาทตอหนวยนี้ ทําใหสามารถเพิ่มราคารับซื้อไมไดเปนตันละ 800 บาท อยางไรก็ตามถาจะ
สงเสริมใหเกิดการปลูกไมโตเร็วบนพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาอยางแพรหลายและให
ผลตอบแทนใกลเคียงกับมันสําปะหลังควรปรับเพิ่มคา adder เปน 2.50 บาทตอหนวย จะทําใหสามารถเพิ่มราคา
รับซื้อไมใหแกเกษตรกรถึงตันละ 1,000 บาท
5.11 การจัดสัมมนาเผยแพรผลการดําเนินโครงการ
ดําเนินการจัดประชุมใหความรูกลุมเปาหมายเฉพาะ เรื่อง ศักยภาพการปลูกไมสกุลอะเคเซียบนพื้นที่
เสื่อมโทรมเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเผยแพรผลการดําเนินโครงการใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก เกษตรกรผูปลูกไม
โตเร็วจากจังหวัดตางๆ เอกชนผูใชไมในดานพลังงาน เชน ลานแปรรูปไม โรงไฟฟาชีวมวล โรงงานผลิตเชื้อเพลิง
อัดเม็ด โรงงานผลิตน้ํามันไบโอดีเซล รวมถึงภาครัฐ ไดแก ผูแทนจากกรมปาไม กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ องคการ
อุตสาหกรรมปาไม เพื่อใหกลุมเปาหมายรับทราบถึงขอมูลที่เปนประโยชนที่จะผลักดันการพัฒนาพลังงานทางเลือก
โดยเฉพาะพลั ง งานชี ว มวลของชาติ อ ย า งเป น รูป ธรรม และได รว มแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ผลการวิ จัย และ
ขอเสนอแนะในการหาแนวทางการส งเสริ มการพัฒนาพลังงานชีว มวลจากการปลูกไมโตเร็ว โดยเฉพาะไมส กุล
อะเคเซียอยางเปนรูปธรรมในอนาคต สําหรับผูเขารวมการสัมมนาครั้งนี้มีจํานวน 50 คน
ซึ่งหลังจากมีการนําเสนอผลการดําเนินโครงการแลวไดใหเวลาผูเขารวมสัมมนาไดแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ สรุปประเด็นไดดังนี้
1. ควรมีการตอยอดในแงของการพัฒนาปรับปรุงพันธุไมอะเคเซียเพื่อใชในดานพลังงานโดยเฉพาะ
และประสานงานหาเจาภาพในการตอยอดการผลิตตนกลาไมอะเคเซียสายตนที่กรมปาไมปรับปรุงแลวใหสามารถ
ปลูกไดอยางแพรหลาย เนื่องจากปจจุบันกรมปาไมผลิตกลาไมจํานวนจํากัด และไมสามารถผลิตเพื่อจําหนายได ซึ่งไม
ตอบสนองตอความตองการของเกษตรกรและภาคเอกชน
การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกเปนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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2. เกษตรกรไดใหความเห็นวา ในบางพื้นที่มีการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วมาเปนเวลานาน แตไมมี
การสงเสริมใหแปรรูป สรางมูลคาเพิ่มและตอยอดการใชประโยชน เกษตรกรจึงตองขายในราคาถูกทําใหไมอยากปลูก
อีก และเปลี่ยนไปปลูกพืชตามราคาตลาด เปนปญหาตอเนื่องไปเรื่อยๆ ดังนั้นจึงอยากใหมีการสํารวจ และตอยอด
การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด การรวบรวม และการใช ป ระโยชน วั ต ถุ ดิ บ ไม โ ตเร็ ว ที่ มี ใ นพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนมาก
3. ในสวนของภาคเอกชนผูใชประโยชน อยากใหเนนการวิจัยเพิ่มเติมเรื่องการจัดการโลจิสติกส
เพื่อใหมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ เนื่องจากเปนขอจํากัดเกี่ยวกับตนทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่หางไกลจาก
การใชประโยชน นอกจากนี้อยากใหมีการตั้งเครือขายเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนขาวสาร ทั้งในสวนของผูผลิตวัตถุดิบ
และผูใชประโยชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาในเชิงธุรกิจ และเกษตรกรไดรับประโยชนโดยตรง
4. ในสวนของภาครัฐ อยากใหมีการเผยแพรขอมูลจากงานวิจัยตางๆ ที่เปนประโยชน เนื่องจาก
เจาหนาที่ภาครัฐตองเปนผูปฏิบัติโดยตรง ถามีขอมูลที่เปนประโยชนจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
อยางเชน เจาหนาที่จากกรมพัฒนาที่ดิน จ.รอยเอ็ด รวมใหขอมูลวา ตองปฏิบัติงานฟนฟูพื้นที่ดินเสื่อมโทรม และดิน
เค็ม แตรูจักชนิดพืชไมกี่ชนิด ซึ่งก็นํามาใชในการสงเสริมปลูกในพื้นที่ แตสวนใหญเปนชนิดที่ไมคอยมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจ แตจากนี้จะไดประสานขอตนกลาไมสกุลอะเคเซียพันธุดีจากกรมปาไม ไปใหเกษตรกรในพื้นที่ปลูกมากขึ้น
และการปลูกก็จะคํานึงถึงการสงเสริมการใชประโยชนในอนาคตดวย
5. มีขอเสนอแนะใหมีการคิดผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรและการวิเคราะหสวนเพิ่มคาไฟฟาใน
กรณีที่เปนโรงไฟฟาชุมชนขนาดไมเกิน 1 เมกะวัตต จะเปนประโยชนมาก
6. การใชประโยชนจากผลการวิจยั ของโครงการ
1. ควรใชผลการวิจัยนี้เพื่อเริ่มตนการบูรณาการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมและดินมีปญหาทั่วประเทศอยาง
จริงจัง ปจจุบันการที่แตละหนวยงานที่เกี่ยวของแยกการทํางานทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา
เนื่องจากการทํางานที่ซ้ําซอน ขาดประสิทธิภาพ การพัฒนาที่กระทอนกระแทนไมไดใหความสําคัญของภาพรวม
ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ดวยเหตุผลที่ไมใชภารกิจของหนวยงานของตัวเอง จึงทําเฉพาะงานพัฒนาที่อยูในกรอบความ
รับผิดชอบ เชน สงเสริมการปลูก การผลิต แตไมชวยเรื่องการตลาด การแปรรูป สงเสริมใหมีการพัฒนาการผลิต
สงเสริมการตั้งกลุม SME โดยไมไดดูวาวัตถุดิบมีเพียงพอหรือไม ความยั่งยืนของธุรกิจจะอยูไดอยางไร แมกระทั่งการ
สงเสริมเปนเรื่องๆ ตามกระแสโดยไมไดมองถึงศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีความเบื่อหนาย
ขาดความเชื่ อ ถื อ ต อ การพั ฒ นาและโครงการต า งๆ ของภาครั ฐ หั น ไปพึ่ ง ภาคเอกชนก็ มั ก จะถู ก หลอกและ
โดนเอารัดเอาเปรียบ ทําใหทอแทและผิดหวังกับอาชีพเกษตรกรที่เปนฐานสําคัญของประเทศ เกษตรกรสวนใหญเปน
ลูกคา ธกส. ในฐานะลูกหนี้ถาวร บางสวนขายที่ไปเปนแรงงานรับจาง ซึ่งไมมีความมั่นคงในชีวิต ทําใหยากจนซ้ําซาก
ไมมีทางแกไขไดถาไมแกอยางบูรณาการเปนระบบ ซึ่งงานวิจัยนี้มีฐานขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่คอนขางสมบูรณจากการ
สนับสนุนของเครือขายนักวิจัยจากกรมพัฒนาที่ดิน และ ส.ป.ก. อีกทั้งมีนักวิจัยที่เปนนักปรับปรุงพันธุจากกรมปาไม
ซึ่งมีฐานพันธุกรรมไมโตเร็วพันธุดีที่สามารถนําไปใชในการขยายผลปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ดินมีปญหา
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนของผูใชประโยชนจากภาคเอกชนที่พรอมที่จะสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนา
พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานชีวมวลจากไมโตเร็วใหเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งโครงการนี้หากไดมีการ
นําไปตอยอดดังกลาว นาจะเปนประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางมาก ในการที่จะมีแนวทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งใน
การปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมทิ้งรางที่ไมสามารถใชประโยชนได ใหสามารถสรางผลผลิต สรางงาน สรางรายไดบน
พื้นที่ของตน โดยเฉพาะถามีการสนับสนุนจนถึงปลายน้ําจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของใหมีการรวมกลุมสราง
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชนที่เกษตรกรผูปลูกวัตถุดิบไดมีโอกาสมีสวนเปนเจาของ จะทําใหเกิดการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งที่
นาจะเกิดผลกระทบทางบวกใหกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางแทจริง
การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกเปนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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2. เป น ข อ มู ล อ า งอิ ง ที่ ใ ช ใ นการพิ จ ารณานโยบายการเพิ่ ม ส ว นเพิ่ ม ค า ไฟฟ า ที่ เ หมาะสม (adder)
และเปนธรรม เนื่องจากจะเห็นวา adder ที่เพิ่มขึ้นเปนสวนที่เกษตรกรจะไดประโยชนจากราคารับซื้อไมเชื้อเพลิง
ที่เพิ่มขึ้นโดยตรง ตางจาก adder ที่ใหกับพลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม ซึ่งเนนชวยผูประกอบการโรงไฟฟา
ที่นําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนหลัก
3. เปนแนวทางในการพัฒนาแหลงวัตถุดิบชีวมวล สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมปาไม กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ที่จะมุงเนนการพัฒนาคัดเลือกชนิดไมพลังงาน การปรับปรุงพันธุไม
พลังงานใหมีผลผลิตตอไร และมีความทนทานตอสภาพแวดลอมไดดีขึ้น
7. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจยั
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาการพั ฒ นาไม โ ตเร็ ว สกุ ล อะเคเซี ย เพื่ อ ปลู ก บนพื้ น ที่ เ สื่ อ มโทรมเพื่ อ ใช ใ นการผลิ ต
กระแสไฟฟาในครั้งนี้เปนเพียงการวิจัยศักยภาพที่ใชเวลาเพียง 1 ป ซึ่งในแงการศึกษาผลกระทบของการปลูกไมโต
เร็วตอสิ่งแวดลอมนับวาเปนเวลาที่นอยมาก เนื่องจากกระบวนการพัฒนาของตนไมตองใชระยะเวลา และปจจัยทั้ง
ทางดานสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตมาชวยในการเติบโตของตนไม ตลอดจนการใชทรัพยากรทางธรรมชาติตางๆ เชน
ดิน สารอาหาร น้ํา เปนตน ดังนั้นเพื่อใหการศึกษามีความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น ควรดําเนินการตอเนื่องอีกอยาง
นอย 3-5 ป ดังตอไปนี้
1. ควรมีการทดลองปลูกไมโตเร็วสกุลอะเคเซียสายตนที่ไดรับการปรับปรุงพันธุแลว ซึ่งในปจจุบันไดมีการ
พัฒนาตอยอดออกมาเปนจํานวนหลายสายตน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและจํานวนสายตนที่เหมาะสมกับการปลูก
บนพื้นที่เสื่อมโทรมตางๆ ซึ่งมีอยูจํานวนมากในประเทศไทย อาจสรางเปนแปลงสาธิตการปลูกไมสกุลอะเคเซียบน
พื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ดินมีปญหา สรางเปนตนแบบของการปลูกทั้งเชิงเดี่ยวและแบบผสมผสานเพื่อการใชอยาง
ประโยชนอยางยั่งยืน ในพื้นที่เสื่อมโทรมที่อยูในเขตลุมน้ํานานและลุมน้ําโขง หรือในพื้นที่ดินมีปญหาตางๆ โดยบูรณา
การความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ส.ป.ก. กรมพัฒนาที่ดิน กรมปาไม และ พพ. โดยเนนสรางแปลงวิจัย
เชิงสาธิตแบบมีสวนรวมจากเกษตรกรเจาของพื้นที่ เพื่อใหเกิดผลของการพัฒนาพื้นที่ที่เปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน
2. ควรมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องจริงจังในทุกดาน ตั้งแตเริ่มปลูกใหม จนกระทั่งการใหผลผลิตของตน
การบํารุ งรักษา และเก็บ เกี่ยว เพื่อใหเห็นถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนสารอาหารในดิน การใชน้ํา
ความอุดมสมบูรณของดินที่เพิ่มขึ้น เปนตน เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลที่ไดจากการปลูกตนไม
มาแลวเปนเวลา 3-4 ป ทําใหไมสามารถคํานวณหรือประมาณหาผลกระทบที่ไดรับจากการใชประโยชนทรัพยากร
ตางๆ ของตนไม ตลอดจนผลดีที่เกิดจากการปลูกไมโตเร็วสกุลอะเคเซียไดอยางชัดเจน เพราะเปนที่ทราบดีอยูแลววา
ไมสกุลนี้มีศักยภาพในการชวยปรับปรุงดิน นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลของการปลูกไมโตเร็วในรูปแบบของสวนปา
พลังงานอยางครบถวน สามารถนําไปตอยอดใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นตอไป
การศึกษากับกลาไมในกระถาง ไมสามารถใชเวลานาน เนื่องจากเมื่อกลาไมโตขึ้น จะมีผลตอการคํานวณ
อัตราการใชน้ํา จึงทําไดเฉพาะในระยะเวลาสั้นๆ ควรมีการศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับการสราง
ผลผลิต เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการสรางผลผลิตของไมสกุลอะเคเซียและปจจัยที่เกี่ยวของ
3. จากการนํ า ไม ส กุ ล อะเคเซี ย เข า มาปลู ก ในประเทศทั้ ง เพื่ อ สิ่ ง แวดล อ มและเพื่ อ เศรษฐกิ จ ที่ ผ า นมา
ของกรมปาไม และกรมพัฒนาที่ดิน ทําใหฐานพันธุกรรมของไมอะเคเซียอีกหลายชนิดที่มีศักยภาพ นอกจากกระถิน
ณรงคและกระถินเทพาที่ไดรับการปรับปรุงพันธุอยูแลวอยางตอเนื่อง เชน A. ampliceps (อะเคเซียทนเค็ม) และ
A. crassicarpa ที่มีอยูสวนหนึ่งแลว นาจะพัฒนาตอยอดใหมีการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุเพื่อการปลูกเปนไมพลังงาน
อยางจริงจังและตอเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการวิจัยและพัฒนาเทคนิคทางวนวัฒนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนและเพิ่ม
ผลผลิตตอพื้นที่ สามารถเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และพลังงานในภาพรวมของประเทศได
การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกเปนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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ภาคผนวก
ตัวอยางและวิธกี ารคํานวณ

การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกเปนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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วิธีการคํานวณคาพลังงาน
สูตรการคํานวณ
คาพลังงาน

= ปริมาณชีวมวล (ton/yr) x คา LHV ของชีวมวล (MJ/kg) x 1000

ตัวอยาง การคํานวณหาคาพลังงานของชีวมวลทั้งหมด
คาพลังงาน

= (7,595,408 ton/yr ที่ 60% MC) x (8.95 MJ/kg ที่ 60%MC) x 1000
= 67.97 x 109 MJ/yr

วิธีการหากําลังไฟฟา
สูตรการคํานวณ
กําลังไฟฟา

= คาพลังงาน (MJ) x ประสิทธิภาพโดยรวม/ เวลาใน 1 ป (s)

ตัวอยาง การคํานวณกําลังไฟฟาที่ผลิตของชีวมวลทั้งหมด
กําลังไฟฟา (ประสิทธิภาพโดยรวม = 20%)

= (67.97 x 109 x 0.2) / (365 x 24 x 3,600)
= 431.12 MW

ศักยภาพของคาพลังงานและกําลังไฟฟาในพืน้ ที่เสือ่ มโทรมของโครงการ
ปริมาณชีวมวลไมอะเคเซีย
คาพลังงาน
(ตันตอป)
(MJ/yr)
ลุมน้ํานาน
7,595,408
67,978,901,600
22,786,224
203,936,704,800
ลุมน้ําโขง
3,304,411
29,896,678,450
10,021,233
89,690,035,350
พื้นที่ดินเค็ม
4,168,593
37,308,907,350
12,505,779
111,926,722,050

กําลังไฟฟา

(MW)
431.12
1,293.36
189.60
568.81
236.61
709.83

การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกเปนพื้นที่เสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา

