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โครงการการพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพ่ือปลูกบนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟา  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 โครงการนี้เปนการพัฒนาตอยอดการใชประโยชนจากการปรับปรุงพันธุไมสกุลอะเคเซีย (Acacia) ของ
กรมปาไม  เพ่ือปลูกเปนสวนปาเพ่ือพลังงานไฟฟาในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม  โดยคัดเลือกสายตนอะเคเซียท่ีมีศักยภาพมาทํา
การวิจัยศักยภาพการปลูกและการจัดการ  เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาและเพ่ิมผลผลิตสวนปาพลังงาน         
ไมอะเคเซียบนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม  เพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาไดอยางยั่งยืนและครบวงจร 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูทรงคุณวุฒิผูตรวจสอบทางวิชาการท้ัง 5 ทาน ไดแก ศาสตราจารยปรีดา 
วิบูลยสวัสดิ์ ศาสตราจารยพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ รองศาสตราจารยกลาณรงค    
ศรีรอต นางสาวพิศมัย เจนวนิชปญจกุล และนางสุนันทา สมพงษ ท่ีไดตรวจสอบและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน 
รวมท้ังแนวทางการแกปญหาตางๆ จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบพระคุณ กรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม และบริษัท สโตรา เอ็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีให
ความอนุเคราะหพ้ืนท่ีแปลงวิจัยและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลภาคสนาม   
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บทคดัยอ 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการวจิยั 

 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  การพฒันาไมโตเรว็สกลุ Acacia เพื่อปลูกบนพืน้ทีเ่สื่อมโทรมสําหรบัเปนเชือ้เพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟา 

    (ภาษาอังกฤษ)  Development of Acacia Genus planting on degraded land 
for power generation 

  ไดรบังบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณทีไ่ดรบั 1,800,000 บาท 
  ระยะเวลาทําวจิยั ตั้งแต เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 
  หนวยงานผูดําเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ กรมปาไม 
 
บทคัดยอ 

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีดินเสื่อมโทรมและพ้ืนท่ีดินท้ิงรางเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆจาก
การใชประโยชนท่ีดินเกินกําลัง และผิดวิธี นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีดินมีปญหาอาทิเชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทรายจัด   
ท่ีจัดวาเปน non-productive land อีกประมาณรอยละ 20 ของพ้ืนท่ีประเทศ จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการหา
แนวทางพัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีดังกลาวใหสรางผลผลิตไมวาจะเปนผลผลิตท่ีใหผลตอบแทนเปนตัวเงินหรือผลตอบแทนใน
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ขอมูลจากกรมพัฒนาท่ีดินเก่ียวกับพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมและท้ิงรางของประเทศ พบวา พ้ืนท่ีท่ี
ควรมีการพัฒนาฟนฟูอยางเรงดวน ไดแก พ้ืนท่ีในเขตลุมน้ํานาน และลุมน้ําโขงตอนบน ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขต
ปฏิรูปท่ีดินของ ส.ป.ก. การพัฒนาพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมและพ้ืนท่ีดินมีปญหาดวยการปลูกไมโตเร็วโดยเฉพาะไมท่ีมี
คุณลักษณะ ท่ีชวยปรับปรุงดิน สามารถเติบโตและใหผลผลิตไดในพ้ืนท่ีดังกลาว เพ่ือนํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับการ
ผลิตกระแสไฟฟา เปนแนวทางการใชประโยชนไมโตเร็วในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดแนวทางหนึ่ง      
การดําเนินงานฟนฟูและแกปญหาการใชท่ีดินเพ่ือเปนแหลงผลิตพลังงานชีวมวลในพ้ืนท่ีดังกลาวควรมีการบูรณาการ
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ีเปนรูปธรรม อาทิเชน ส.ป.ก. กรมพัฒนาท่ีดิน กรมปาไม          
กรมสงเสริมสหกรณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 พื้นที่เสือ่มโทรมที่มศีักยภาพและมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองฟนฟูใหสามารถสรางผลผลิตได 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
วัตต ในพื้นที่ลุมน้ําโขง สําหรับพื้นที่ดินมีปญหาโดยเฉพาะพื้นที่ดินเค็มซึ่งพบเปนพื้นที่กวางใหญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพื้นที่ดินเค็มระดับเค็มปานกลางและระดับเค็มมากถึง 4,168,593 ไร มีศักยภาพสามารถ
นํามาปลกูไมโตเรว็เพื่อเปนเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟาไดผลผลติเฉลีย่ตอปเทากบั 4,168,593-12,505,779 ตัน 
ปริมาณดังกลาวสามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟาไดเทากับ 236.6-709.8 เมกะวัตต 

ไมสกุลอะเคเซีย เปนไมโตเร็วอเนกประสงค จัดอยูในพืชตระกูลถ่ัวท่ีมีการปลูกและการใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง ตั้งแตเปนไมใชสอยในครัวเรือนและชุมชน ชนิดท่ีนิยมปลูก ไดแก กระถินเทพา กระถินณรงค กระถิน
ออสเตรเลีย กระถินปาปว เปนตน ปจจุบันกรมปาไมไดมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ คัดเลือกสายตน (clone) 
กระถินณรงคพันธุใหมและกระถินลูกผสม ท่ีมีอัตราการเติบโตเร็วและใหผลผลิตตอไรสูง ทดลองปลูกในพ้ืนท่ีตางๆ 
ท่ัวประเทศ ผลผลิตมวลชีวภาพของไมสกุลอะเคเซีย อายุ 3 ป ในระยะปลูก 3x3 เมตร ท่ีปลูกในแปลงทดลองของ
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กรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม และภาคเอกชนรวม 5 พ้ืนท่ี โดยคัดเลือก 4 สายตนท่ีมีอัตราการเติบโตดีท่ีสุด 
พบวา มีผลผลิตมวลชีวภาพของสวนท่ีเปนลําตนซ่ึงจะนําไปเปนเชื้อเพลิงเทากับ 5.17 ตัน/ไร (น้ําหนักแหง) หรือ 
ประมาณ 10.3 ตันสดตอไร ผลผลิตดังกลาวยังสามารถพัฒนาเพ่ิมผลผลิตไดดวยการจัดการตามหลักวนวัฒน 
นอกจากนี้ พบวา ไมสกุลอะเคเซียทุกสายตนมีความสามารถทนแลงไดสูง ซ่ึงคุณสมบัติทนแลงนี้ยังสงผลใหสามารถ
ทนทานตอภาวะน้ําทวมขัง (water logging) ไดดีอีกดวย ในพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 5 พ้ืนท่ีพบปริมาณอินทรียวัตถุปริมาณ
มาก สงผลทําใหมีปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในดินเพ่ิมข้ึนดวย ในภาพรวมพบวา การปลูกไมสกุลอะเคเซีย            
ในระยะเวลา 3 ป ใน 5 พ้ืนท่ี ซ่ึงจัดวาเปนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมมากอน สามารถฟนฟูดินท้ังในทางกายภาพและเคมีได   
ซ่ึงไมโตเร็วสกุลอะเคเซียจากแปลงทดลองดังกลาวมีศักยภาพสูงในการนําไปใชเปนเชื้อเพลิง โดยคาความรอนสุทธิ 
(NCV หรือ LHV) มีคาระหวาง 18,168-18,657 กิโลจูลตอกิโลกรัม มีปริมาณเถาต่ําระหวางรอยละ 1.4-2.0 

การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไมอะเคเซียตามรูปแบบท่ีปลูกจากแปลงท่ีเก็บขอมูล 
พบวา ผลตอบแทนทางการเงินไมคุมคากับการลงทุนปลูก อยางไรก็ตามเม่ือวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 
โดยนําคาเสียโอกาสจากการท้ิงพ้ืนท่ีใหวางเปลาเทียบกับรายไดจากการปลูกมันสําปะหลัง และผลตอบแทนจากการ
คืนกลับของสารอาหารมาคิดรวมเปนผลไดของระบบการปลูกนี้ทําใหการปลูกไมอะเคเซียดังกลาวมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรสูง สําหรับสวนเพ่ิมคาไฟฟา (adder) ท่ีเหมาะสมเพ่ือจูงใจใหเกิดรูปแบบของการปลูกไมเพ่ือเปน
เชื้อเพลิงนี้ ควรมีคาอยางต่ํา 1.90 บาทตอหนวย จึงจะทําใหมีคาผลตอบแทนทางการเงินท่ีคุมคา โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) เทากับรอยละ 17 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (EIRR) เทากับรอยละ 192 
อัตราสวนผลไดตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.8 และท่ีคา adder นี้ ทําใหสามารถรับซ้ือไมไดตันละ 800 บาท อยางไร  
ก็ตามถาจะสงเสริมใหเกิดการปลูกไมโตเร็วบนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาอยาง
แพรหลายและใหผลตอบแทนใกลเคียงกับมันสําปะหลังคา adder ท่ีเหมาะสมควรมีคาเทากับ 2.50 บาทตอหนวย 
ซ่ึงจะทําใหสามารถรับซ้ือไมในราคาตันละ 1,000 บาท 
 
คําสาํคญั : อะเคเซีย พ้ืนท่ีเสื่อมโทรม 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.  ความสาํคญัและทีม่าของการวจิยั 
ตามท่ีรัฐบาลไทยไดผลักดันใหพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ โดยไดจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนใน

ระยะยาวเปนเวลา 15 ป และไดกําหนดเปาหมายวาจะตองมีการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน พลังงานชีวมวลเปน
พลังงานทดแทนท่ีมีศักยภาพโดยเฉพาะดานปริมาณ จากสภาพแวดลอมและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมในการผลิตพืช   
เดิมชีวมวลมุงเนนไปท่ีเศษเหลือจากภาคเกษตร แตปริมาณของชีวมวลดังกลาวมีความเสี่ยงอยางมากท้ังดานปริมาณ
และราคา ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการวางแผนในการจัดหาชีวมวลหลายๆ ชนิดเพ่ือนํามาเปนวัตถุดิบแบบผสมผสานกัน 
เพ่ือใหไดปริมาณชีวมวลปอนเขาโรงไฟฟาชีวมวลอยางเพียงพอตอเนื่องตลอดท้ังป แนวทางหนึ่งท่ีเปนไปได คือ    
การสงเสริมการผลิตชีวมวลจากไมโตเร็ว ซ่ึงจะทําใหการจัดหาชีวมวลเปนไปอยางยั่งยืนกวาการจัดหาชีวมวลท่ีเปน 
ชีวมวลเศษเหลือเพียงอยางเดียว 

 โครงการนี้ เปนการพัฒนาตอยอดการใชประโยชนจากการปรับปรุงพันธุ ไมสกุลอะเคเซี (Acacia)           
ของกรมปาไม เพ่ือปลูกเปนสวนปาเพ่ือพลังงานไฟฟาในสภาพพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม โดยคัดเลือกสายตนอะเคเซียท่ีมี
ศักยภาพมาทําการวิจัยศักยภาพการปลูกและการจัดการ เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาและเพ่ิมผลผลิตสวนปาพลังงาน
ไมอะเคเซียบนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาไดอยางยั่งยืนและครบวงจร 
 
3.  วตัถปุระสงคของโครงการวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาศักยภาพของไมสกุลอะเคเซียท่ีเหมาะสมกับการนําไปปลูกบนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือเปน
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ใน 5 พ้ืนท่ี ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร (ภาคเหนือ) จังหวัดขอนแกน                         
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) จังหวัดกาญจนบุรี (ภาคตะวันตก) และ
จังหวัดสระแกว (ภาคตะวันออกถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง) ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวถูกจําแนกวาเปน            
พ้ืนท่ีเสื่อมโทรมตั้งแตเสื่อมโทรมในระดับดุลธรรมชาติ ถึงระดับรุนแรง 

2.  เพ่ือประเมินผลกระทบของการปลูกไมสกุลอะเคเซียเปนสวนปาพลังงานท่ีมีรอบตัดฟนสั้น โดยศึกษา
ผลกระทบในแงของสมบัติของดิน และการใชน้ํา 

3.  เพ่ือศึกษาความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายจากศัตรูพืชตางๆ โดยการรวบรวมขอมูลโรคและแมลง
ศัตรูพืชของไมสกุลอะเคเซีย 

4.  เพ่ือศึกษาถึงตนทุนท่ีใชในการปลูกไมสกุลอะเคเซียเปนสวนปาพลังงาน 
5.  เพ่ือประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการปลูกไมโตเร็วสกุลอะเคเซียท่ีปลูกเปนเชื้อเพลิงในการ

ผลิตกระแสไฟฟาบนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม 
 
4.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ดินมีปญหาของประเทศ 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมแบบตางๆ จากกรมพัฒนาท่ีดิน ส.ป.ก. 
2. รวบรวมแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีดินเสื่อมโทรมและดินมีปญหาเพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพท่ีจะ

ปลูกไมโตเร็วเพ่ือพลังงานได 
3. จัดทําฐานขอมูลท่ีรวบรวมมาโดยใชระบบ GIS ซ่ึงสามารถวิเคราะหเนื้อท่ี พิกัด และสภาพพ้ืนท่ีใน

ปจจุบันได 
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การหาผลผลิตมวลชีวภาพ การสะสมสารอาหารของไมสกุลอะเคเซีย และการศึกษาผลกระทบที่เกิดกับดินของสวน
ไมโตเร็วสกุลอะเคเซีย 

1.  การเก็บขอมูลภาคสนาม 
1.1  วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (RCBD) จํานวน 4 ซํ้า ซํ้าละ 4 สายตน ในพ้ืนท่ีตางกัน 5 

พ้ืนท่ี ไดแก ศูนยวนวัฒนวิจัยกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร สวนปามัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน สวนปาลาดกระทิง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนปาดอนแสลบ-เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  และสวนปาของบริษัท สโตรา เอ็นโซ       
(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสระแกว 

1.2  วัดขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีระดับชิดดิน (D0) เสนผานศูนยกลางท่ีระดับความสูงเพียงอก (DBH) 
และความสูง (Ht) ในแปลงไมโตเร็วสกุลอะเคเซีย สายตนท่ี 3, 5, 18 และ 19 ทุกตน แลวนําขอมูลขนาดเสนผาน
ศูนยกลางท่ีระดับความสูงเพียงอกมาจัดเรียงหาคาต่ําสุดและคาสูงสุด เพ่ือหาความกวางของอันตรภาคชั้น          
โดยกําหนดใหมีจํานวน 5 อันตรภาคชั้น แลวนําคากลางของแตละอันตรภาคชั้นมาเลือกตนท่ีจะตัดในแตละสายตน     
สายตนละ 5 ตน เพ่ือศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพของไมดังกลาว 

1.3  นําขอมูลมวลชีวภาพของสวนตางๆ มาวิเคราะหหารูปแบบและสมการความสัมพันธกับมิติตางๆ 
โดยใช allometric relation  

1.4 เก็บตัวอยางดินในแปลงทดสอบสายตนท่ีทําการศึกษาท้ัง 4 สายตน ซํ้าละ 2 หลุม ท่ีระดับความลึก    
0-15 และ 15-30 เซนติเมตร ดวย core method นําดินท่ีแบงไดในแตละชั้นความลึกเขาหองปฏิบัติการเพ่ือ
วิเคราะหหาสมบัติทางดานกายภาพและเคมี ตลอดจนปริมาณสารอาหารตางๆ  
 
การศึกษาประสทิธภิาพการใชน้าํของสวนไมโตเรว็สกลุอะเคเซยีทีป่ลูกเปนเชือ้เพลงิ 

การศึกษาการใชน้ําของไมสกุลอะเคเซียในครั้งนี้ดําเนินการในแปลงทดลองท่ีมีอยู โดยคัดเลือกพ้ืนท่ีตัวแทน 
2 พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูงในการสงเสริมการปลูกไมสกุลอะเคเซียเพ่ือเปนไมพลังงาน ไดแก สวนปาลาดกระทิง        
จังหวัดฉะเชิงเทรา และสวนปาดอนแสลบ-เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยคัดเลือกไมอะเคเซียสายตนท่ีมีศักยภาพใน
การเติบโตสูงจํานวน 4 สายตน ไดแก สายตนท่ี 3 (clone 1/1/16), 5 (clone 13/8/7), 18 (clone 32/18/24) 
และ 19 (clone 33/19/9) ทําการวัดการใชน้ําของตนไมเม่ืออายุ 3 ป ตามวิธีการของ Granier (1987) ซ่ึงเปนการ
วัดการไหลของน้ําเลี้ยงในลําตน ดวยเครื่องมือ Thermal Dissipation Probe (TDP) รุน TDP 30 ของ Dynamax 
Inc., USA 

 
การศึกษาความเสี่ยงของการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช 

ทําการสํารวจโรคไมสกุลอะเคเซียตางๆ ทุกเดือนจากแปลงทดลองและแปลงปลูก 
1.  เก็บตัวอยางโรคท่ีพบในการสํารวจมาดําเนินการแยกเชื้อใหบริสุทธิ์ 
2.  ทําการพิสูจนโรค โดยนําเชื้อบริสุทธิ์ท่ีแยกได มาทําการปลูกเชื้อกลับไปยังตนท่ีปกติ แลวบันทึกลักษณะ

อาการและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 
 

การศึกษาคุณสมบัติของการเปนเชื้อเพลิงของไมสกุลอะเคเซียจากสวนปา 
สุมตัวอยางสวนลําตนท่ีเปนเนื้อไมจากการตัดเพ่ือเก็บขอมูลผลผลิตมวลชีวภาพจากแปลงตางๆ ท้ัง 5 พ้ืนท่ี 

จากนั้นบดเตรียมตัวอยางเพ่ือวิเคราะหหาคาพลังงานความรอน HHV, LHV วิเคราะห proximate analysis (% MC, 
%Ash, %Volatile matter, %Fixed carbon) และวิเคราะห ultimate analysis (C, H, O, N, S, Cl) 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการปลูกไมอะเคเซียเพื่อเปนเชื้อเพลิง 
1. ศึกษาและรวบรวมตนทุนท่ีใชตั้งแตการปลูกจนถึงข้ันตอนการแปรรูปเขาสูกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา 

รวมท้ังการศึกษากระบวนการเก็บเก่ียวและการขนสงไมโตเร็วเขาสูโรงผลิตไฟฟาชีวมวล ตนทุนดานโลจิสติกส       
ในกระบวนการดังกลาว 

2. นําขอมูลตนทุนและผลผลิตมวลชีวภาพ รวมท้ังผลประโยชนดานอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากสวนปาพลังงานมา
ประเมินหาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 

 
สถานที่ทาํการทดลอง/เกบ็ขอมลู 

1. หองปฏิบัติการพืชพลังงานและไมโตเร็ว สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ    
อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

2. ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 
3. แปลงวิจัยชนิดไมอะเคเซียของกรมปาไมอายุ 3 ป ในพ้ืนท่ี จ.กําแพงเพชร จ.ขอนแกน จ.ฉะเชิงเทรา         

จ.กาญจนบุรี และ จ.สระแกว รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1  พ้ืนท่ีแปลงปลูกไมอะเคเซียท่ีนํามาศึกษาในโครงการท้ัง 5 พ้ืนท่ี 

No. Name District Province Code 
Latitude 

(N) 
Longitude 

(E) 
Altitude 

(m) 
1 สถานีวนวัฒนวิจัย

กําแพงเพชร 
เมือง กําแพงเพชร KP 16° 33.997' 99° 30.303' 100 

2 สวนปามัญจาคีร ี มัญจาครี ี ขอนแกน KK 16° 13.265' 102° 35.463' 240 
3 สวนปาลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา CS 13° 29.950' 101° 31.595' 70 
4 สวนปาดอนแสลบ-เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุร ี KB 14° 36.499'  99° 36.772' 110 
5 สวนปา Thai-Stora วัฒนานคร สระแกว SK 13° 49.415' 102° 18.498' 70 

 
5. ผลการวิจัย 

ไมสกุลอะเคเซียเปนพันธุไมอเนกประสงคท่ีมีการปลูกและการใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ตั้งแตเปนไมใช
สอยในครัวเรือนและชุมชน ประเทศไทยไดมีการนําไมสกุลอะเคเซียมาปลูกทดลองในทองท่ีตางๆ ของประเทศไทย 
ในป 2528 โดยมีชนิดไมอะเคเซียจํานวน 23 ชนิด ซ่ึงผลการทดลองพบวา ชนิดไมอะเคเซียท่ีมีการเติบโตดีท่ีสุด คือ 
A. crassicarpa, A. auriculiformic และ A. aulacocarcarpa (จากถ่ินกําเนิดปาปวนิวกินี) ซ่ึงกรมปาไมไดมีการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุไมอะเคเซียดังกลาว สามารถพัฒนาไดสายพันธุท่ีโตเร็วและลําตนเปลาตรง รวมท้ังสามารถ
เติบโตในสภาพพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือแหงแลงไดดี และนอกจากนี้ยังมีการผสมพันธุลูกผสมระหวางกระถินณรงคและ
กระถินเทพาเปนกระถินลูกผสม (Acacia hybrids) มีอัตราการเติบโตเร็วข้ึนอีกดวย ปจจุบันไดมีการคัดเลือกสายตน 
(clone) กระถินณรงคพันธุใหมและกระถินลูกผสม ทดลองปลูกในท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ 
 

5.1  พื้นที่เสื่อมโทรมในประเทศไทยและแนวทางการใชประโยชนเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล 
 การเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวนประชากร ทําใหมีการขยายตัวของการใชทรัพยากรดินเพ่ือผลิตผล

ทางการเกษตรท่ีเปนปจจัยพ้ืนฐาน โดยเฉพาะเพ่ือการผลิตอาหาร ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีท้ังสิ้นประมาณ 3.21 ลานไร 
การใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศใชเพ่ือการเกษตรถึงรอยละ 53.51 อยางไรก็ตามจากขอมูลการใช
ประโยชนท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดินลาสุด (ป 2552) พบวา มีพ้ืนท่ีท่ีจัดอยูในสวนท่ีไมไดใชประโยชนเนื่องจากมีปญหา
ดานการเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะความเสื่อมโทรมของดิน ซ่ึงจัดอยูในประเภท นาราง พ้ืนท่ีท้ิงรางกวา         
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10 ลานไร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท้ิงรางในขอมูลปลาสุด 2552 เพ่ิมข้ึนจากขอมูลกอนหนานี้ในป 2549 ถึง 1,723,899 ไร 
และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีภารกิจโดยตรงท่ีตองจัดท่ีดิน
ซ่ึงถูกจําแนกวาเปนปาเสื่อมโทรมใหประชาชนยากจนไดใชพ้ืนท่ีดังกลาวเพ่ือทําการเกษตร โดยพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท่ีอยู
ในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ัวประเทศ ตามแผนท่ีป 2554 มีประมาณ 34,024,836.6 ไร โดยหลังจากจัดท่ีดินไปแลวตองดูแล
ชวยเหลือเกษตรกรดังกลาวใหสามารถทํากินเลี้ยงชีพได จึงเปนหนวยงานท่ีนาจะนําผลการวิจัยไปตอยอดใชประโยชน
ใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมได 

 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมในระดับเขต 25 ลุมน้ําหลัก พบวา ลุมน้ําท่ีมีพ้ืนท่ีเสื่อม
โทรมระดับวิกฤติ 3 ลําดับแรก ไดแก 1) ลุมน้ําปาสัก มีเนื้อท่ี 47,625 ไร 2) ลุมน้ําโขง มีเนื้อท่ี 40,642 ไร และ      
3) ลุมน้ํานาน มีเนื้อท่ี 39,181 ไร โดยปจจัยหลักท่ีมีผลตอการเกิดความเสื่อมโทรมของท่ีดิน ไดแก ดินมีปญหาทาง
การเกษตร รองลงมาเปนปญหาการชะละลายและการกรอนของดิน และเปนพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นดาน ตามลําดับ สําหรับพ้ืนท่ี
เสื่อมโทรมระดับรุนแรง พบวา ลุมน้ําท่ีมีพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมระดับรุนแรง 3 ลําดับแรก ไดแก 1) ลุมน้ํานาน มีเนื้อท่ี 
7,546,227 ไร 2) ลุมน้ําแมกลอง มีเนื้อท่ี 5,290,977 ไร และ 3) ลุมน้ําโขง มีเนื้อท่ี 3,299,769 ไร โดยปจจัยหลักท่ีมี
ผลตอการเกิดความเสื่อมโทรมของท่ีดิน ไดแก ดินมีปญหาทางการเกษตร รองลงมาเปนปญหาการชะละลายและการ
กรอนของดิน และปญหาจากประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หรือความสามารถของท่ีดินในการผลิตทางการเกษตร 
ตามลําดับ จะเห็นไดวา พ้ืนท่ีลุมน้ําโขงหรือพ้ืนท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลุมน้ํานานหรือภาคเหนือตอนบนฝง
ตะวันออก มีพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท้ัง 2 ระดับ คิดเปนพ้ืนท่ีจํานวนมาก ดังนั้นลุมน้ําดังกลาวจึงควรไดรับความสําคัญเปน
ลําดับแรกของการคัดเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยการบูรณาการกิจกรรมท่ีเก่ียวของท้ังทางดานการ
ปรับปรุงบํารุงดิน การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ท้ังวิธีกลและวิธีพืชหรือปลูกไมยืนตนท่ีสามารถปรับปรุงดินได 
การวางแผนการใชประโยชนท่ีดินใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและสังคม และการพัฒนากิจกรรมโครงสราง
พ้ืนฐาน ตลอดจนการใหเกษตรกรมีสวนรวมในกระบวนการของกิจกรรมในฐานะของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 
(stakeholder) ท่ีแทจริง 

 พ้ืนท่ีเสื่อมโทรมในลุมน้ํานานสวนใหญเปนพ้ืนท่ีสูงชัน การทําการเกษตรมักใชปลูกพืชไร เชน ขาวไร 
และขาวโพด ทําใหเกิดการสูญเสียของหนาดิน และเกิดการชะละลายและการกรอนของดินทุกป บางท่ีเกิดการสไลด
ของดินจํานวนมากในฤดูฝน นอกจากนี้จากการทําการเกษตรดังกลาวทําใหดินมีความเปนกรดมากข้ึน ทําให
ประสิทธิภาพของการดูดซึมสารอาหารจากปุยท่ีใสลดลง ตามหลักการใชประโยชนท่ีดินดังกลาว ควรปลูกไมยืนตนให
เปนปาอนุรักษเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีตนน้ํา แตในความเปนจริงไมสามารถทําไดเพราะเปนท่ีทํากินของเกษตรกร ดังนั้นจึง
ควรใชประโยชนท่ีดินแบบผสมผสานโดยปลูกไมยืนตนอายุยาวรวมกับไมโตเร็วหรือพืชเศรษฐกิจอายุสั้น ไมโตเร็ว
ดังกลาวควรออกแบบใหมีการใชประโยชนท่ีสามารถตัดไดอยางตอเนื่อง มีระบบรากดี สามารถปรับปรุงดินได อีกท้ัง
ถามีผลพลอยไดท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดจะทําใหเกษตรกรยอมรับไดมากข้ึน ไมสกุลอะเคเซียเปนอีกชนิดหนึ่งท่ี
แมวาการแตกหนอหลังจากตัดไปใชประโยชนแลวจะไมดีเทายูคาลิปตัสและกระถินยักษ แตสามารถตัดแตงก่ิงไปใชได
และก่ิงท่ีออกมาใหมก็เติบโตอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ไมอะเคเซียมีดอกท่ีมีกลิ่นหอมสามารถใชเลี้ยงผึ้งและไดน้ําผึ้งท่ีมี
กลิ่นเฉพาะ สามารถผลิตเปนสินคาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณ ใบมีโปรตีนสูงสามารถนํามายอยผสมหญาเลี้ยงสัตวได สวน
ไมฟนท่ีไดจากการตัดก่ิงก็สามารถรวบรวมเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาได อยางไรก็ตามจากลักษณะ          
ภูมิประเทศท่ีเปนภูเขา การคมนาคมขนสงไมสะดวก ขนาดการผลิตไฟฟาท่ีเหมาะสมควรเปนโรงไฟฟาชุมชนขนาด
เล็กไมเกิน 1 MW โดยมุงผลิตไฟฟาเพ่ือปอนชุมชนในพ้ืนท่ีเปนหลัก 

 สําหรับพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมในลุมน้ําโขง ซ่ึงเปนดินทรายจัดขาดความอุดมสมบูรณ บางสวนเปนดินลูกรัง  
มีกรวดหินปนอยูมาก พ้ืนท่ีดังกลาวมักจัดอยูในเขตแหงแลงปลูกพืชเกษตรมักไมคอยไดผลดี บางสวนเปนท่ีน้ําทวม
ซํ้าซาก ควรปลูกชนิดไมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือสรางผลผลิตและกอใหเกิดรายได มีไมโตเร็วหลายชนิดท่ีสามารถปลูก
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ไดในสภาพพ้ืนท่ีดังกลาว ไดแก ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และไมสกุลอะเคเซีย โดยในสภาพพ้ืนท่ีของลุมน้ํานี้คอนขางเปน
ท่ีราบ จึงสามารถปลูกแบบเชิงเดี่ยวเปนสวนไมโตเร็วเพ่ือพลังงาน แตใหมีความหลากหลายของสายตนและชนิดพันธุ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลง รวมถึงการปลูกแบบผสมผสานกับพืชเกษตรอ่ืนๆ หรือสมุนไพร 
เพ่ือใหเกิดรายไดหมุนเวียนสมํ่าเสมอ สําหรับยูคาลิปตัสและเสม็ดขาวนั้น ใบเปนผลพลอยไดท่ีสามารถนํามาสกัด
น้ํามันหอมระเหยและสรางเปนผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคาได 

 จากแนวทางการใชประโยชนขางตน ถานําพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม และท้ิงรางดังกลาวมาปลูกไมโตเร็วเพ่ือ
เปนแหลงผลิตไมเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาชีวมวล ซ่ึงเม่ือพิจารณาปจจัยแวดลอมของสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศซ่ึงเปนปจจัยท่ีจํากัดการเลือกชนิดไมท่ีจะนํามาปลูก พบวา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ซ่ึงเปนชนิดท่ีนิยม
ปลูกสามารถปลูกไดในทุกพ้ืนท่ี ยกเวน ในภาคใตและในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน้ําฝนสูงกวา 2,500 มิลลิเมตรตอป อยางไร
ก็ตามปจจุบันไดมีการพัฒนาสายตนท่ีเปนลูกผสมหลายสายตนท่ีสามารถคัดเลือกใหปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพตางๆกันได 
ในสวนของไมสกุลอะเคเซียซ่ึงท่ีนิยมปลูก ไดแก กระถินเทพา จะเติบโตและใหผลผลิตสูงในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน้ําฝนราย
ปสูง อยูในชวง 1,000-4,000 มิลลิเมตรตอป จึงพบปลูกมากแถบภาคใต สําหรับกระถินณรงคเปนชนิดท่ีทนเค็มและ
ทนตอสภาพตางๆ ไดเปนอยางดี เชน ดินเค็ม พ้ืนท่ีน้ําทวม พ้ืนท่ีแหงแลง จึงนิยมปลูกท่ัวไป โดยเฉพาะพ้ืนท่ี      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีพ้ืนท่ีดินเสื่อมโทรม ดินมีปญหา และสภาพแหงแลง อยางไรก็ตามปจจุบันกรมปาไมไดมี
การพัฒนาปรับปรุงพันธุไมอะเคเซียใหมีลักษณะดี โตเร็ว และใหผลผลิตเนื้อไมสูง ท้ังผสมปรับปรุงพันธุในชนิด
เดียวกัน และผสมขามชนิดพันธุกัน จึงทําใหมีสายตนท่ีเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีตางๆ หลายพ้ืนท่ี 

 เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีตามท่ีวิเคราะหไววาพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท่ีมีศักยภาพและมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตอง
ฟนฟูใหสามารถสรางผลผลิตได ไดแก พ้ืนท่ีเสื่อมโทรมระดับวิกฤติและระดับรุนแรงในลุมน้ํานาน (รวมตอนบนและ
ตอนลาง) และลุมน้ําโขง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมรวมท้ังสองระดับเทากับ 7,595,408 ไร และ 3,340,411 ไร ตามลําดับ 
พ้ืนท่ีดังกลาวถานํามาปลูกไมโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส และไมสกุลอะเคเซีย จะสามารถใหผลผลิตเฉลี่ยตอปต่ําสุด (1-3 
ตันตอไรตอป) เทากับ 7,595,408-22,786,224 ตัน ในพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน และมีผลผลิตเฉลี่ยตอปต่ําสุดเทากับ 
3,340,411-10,021,233 ตัน ในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง ผลผลิตดังกลาวคิดเปนกําลังไฟฟาท่ีจะสามารถผลิตไดเทากับ 431.1-
1,293.4 เมกะวัตต ในพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน และ 189.6-568.8 เมกะวัตต ในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง (คํานวณบนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีโคเจนเนอเรชั่น โดยใชหมอตมน้ํา ประสิทธิภาพของโรงไฟฟาโดยรวมเทากับรอยละ 20 คา LHV ของ
ไมอะเคเซียต่ําสุดจากโครงการเทากับ 236.6-709.8 เมกะวัตต 

 นอกจากนี้ถาพิจารณาพ้ืนท่ีดินมีปญหา โดยเฉพาะปญหาดินเค็มซ่ึงพบเปนพ้ืนท่ีกวางใหญใน               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีดินเค็มระดับปานกลางถึงระดับเค็มมากถึง 4,168,593 ไร มีศักยภาพสามารถ
นํามาปลูกไมโตเร็วเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาไดผลผลิตเฉลี่ยตอปเทากับ 4,168,593-12,505,779 ตัน 
ซ่ึงมีศักยภาพสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเทากับ 236.6-709.8 เมกะวัตต 
 

5.2  การเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของไมโตเร็วสกุลอะเคเซียสายตนตางๆ 
 ไมโตเร็วสกุลอะเคเซียท่ีทําการศึกษามีคาขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีระดับความสูงเพียงอกสอดคลอง

กับการศึกษาของ Luangviriyasaeng (2010) ซ่ึงไดทําการวัดการเติบโตของไมอะเคเซีย จํานวน 4 ชนิด ท่ีอายุ 3 ป 
ในระยะปลูก 3x3 เมตร และพบวา ขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีระดับความสูงเพียงอกมีคาเฉลี่ยมากกวา              
7.0 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยจากทุกสายตนของไมอะเคเซียในท้ัง 5 ทองท่ี (ยกเวน ท่ีกําแพงเพชร) มีการเติบโตดีกวาสาย
ตนยูคาลิปตัสท่ีปลูกขางเคียงท่ีอายุเทากัน  

 ผลผลิตมวลชีวภาพของไมอะเคเซียท่ีปลูกในแปลงทดลองของกรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม 
และภาคเอกชนรวม 5 พ้ืนท่ี โดยคัดเลือกศึกษา 4 สายตน ซ่ึงเปนพันธุไมอะเคเซียท่ีปรับปรุงพันธุแลว อายุของไมใน  
สวนปาดังกลาวมีอายุ 3-4 ป ปลูกโดยใชระยะปลูก 3x3 เมตร พบวา ปริมาณมวลชีวภาพในสวนท่ีเปนลําตน ก่ิง และ
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ใบ ท้ัง 4 สายตน มีปริมาณเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ปริมาณของสวนท่ีเปนลําตนมีมากท่ีสุด รองลงมาคือ สวนท่ี
เปนก่ิง และนอยท่ีสุดในสวนท่ีเปนใบ ขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบในแตละพ้ืนท่ีของแตละสายตน พบวา สายตนท่ี 3 และ 
5 มีปริมาณผลผลิตมวลชีวภาพมากท่ีสุดในบรรดา 4 สายตน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสวนปาของบริษัท สโตรา เอ็นโซ 
(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดสระแกว มีคาผลผลิตมวลชีวภาพของสวนท่ีเปนลําตนซ่ึงจะนําไปเปนเชื้อเพลิง (น้ําหนัก
แหง) เทากับ 5.17 ตันตอไร หรือ ประมาณ 10.3 ตันสดตอไร 
 

5.3  ปริมาณความเขมขนและการกระจายของสารอาหารในสวนตางๆ ของไมอะเคเซีย 
 เม่ือพิจารณาปริมาณสารอาหารในสวนตางๆ พบวา ในสวนใบมีปริมาณความเขมขนของสารอาหาร

มากท่ีสุด รองลงมาเปนสวนก่ิง และลําตน ในพ้ืนท่ีแหงแลง ความเขมขนของสารอาหารในใบและผลมีมากกวาสวนท่ี    
เปนเนื้อไม และความเขมขนนี้จะลดลงเม่ือเนื้อไมมีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญข้ึน ท้ังนี้ใบของไมสกุลอะเคเซีย มี
ปริมาณไนโตรเจนมากกวาไมชนิดอ่ืนๆ ขณะท่ีใบของสะเดา และยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส มีปริมาณโพแทสเซียม
มากกวาไมสกุลอะเคเซีย จากการศึกษาการกระจายสารอาหารในตนไม พบวา แมใบเปนสวนท่ีมีความเขมขนของ
สารอาหารมากท่ีสุด แตสารอาหารสวนใหญกลับสะสมอยูในลําตนมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากลําตนเปนสวนท่ีมีปริมาณ
มวลชีวภาพมากท่ีสุดแมวาความเขมขนของสารอาหารนอยกวาใบก็ตาม 

 ปริมาณการสะสมไนโตรเจนและแมกนีเซียมในไมอะเคเซียเกิดในสวนเหนือพ้ืนดินมากท่ีสุด และใน
สวนเดียวกันนี้มีการสะสมฟอสฟอรัสนอยท่ีสุด การสะสมแคลเซียมและแมกนีเซียมเกิดในเปลือกมากท่ีสุด การศึกษา
นี้ไดแสดงใหเห็นวา แมปริมาณมวลชีวภาพของใบมีอยูนอยกวารอยละ 10 เม่ือเทียบกับมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน แต
กลับมีการสะสมสารอาหารตางๆ อยูกวารอยละ 10-20 ของปริมาณสารอาหารท่ีสะสมอยูในมวลชีวภาพสวนเหนือ
พ้ืนดินท้ังหมด และแสดงใหเห็นวา ใบ และก่ิงสด สามารถกักเก็บสารอาหารไดมากกวาสวนอ่ืน ท้ังนี้พบวาไมสกุล
อะเคเซียเปนชนิดไมท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกในพ้ืนท่ีท่ีดินขาดไนโตรเจน เนื่องจากมีการสะสมไนโตรเจนในสวนรากสูง 

 
5.4  สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในพื้นที่ศึกษา 

 จากการศึกษาสมบัติทางดานกายภาพของดินในแปลงปลูกไมโตเร็วสกุลอะเคเซีย ท้ัง 4 สายตน 
จํานวน 5 พ้ืนท่ี พบวา ในแตละพ้ืนท่ีมีสมบัติทางดานกายภาพของดินท่ีไมแตกตางกันมากนัก โดยความหนาแนนรวม
ในแตละระดับชั้นความลึกมีคาใกลเคียงกัน ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดเรียงตัวของโครงสรางในแตละชั้น ลักษณะเนื้อดิน 
และปริมาณอินทรียวัตถุท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงผลจากการปลูกไมโตเร็วสกุลอะเคเซีย ท้ัง 4 สายตน ในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีดินทรายเม่ือเวลาผานมา 3 ปนั้น สงผลใหสมบัติทางกายภาพของดินดีข้ึน สังเกตไดจากความ
หนาแนนรวมและความพรุนของดินท่ีดีข้ึน ซ่ึงเปนผลมาจากการชอนไชของรากและปริมาณอินทรียวัตถุท่ีเพ่ิมมากข้ึน
จากการท้ิงใบของไมโตเร็วสกุลอะเคเซียนั่นเอง 

 จากผลการศึกษาสมบัติทางดานเคมีของดิน พบวา ดินในทุกพ้ืนท่ีมีสมบัติเปนกรดจัดมากจนถึงกรด
ปานกลาง คือ มีคาพีเอชตั้งแต 4.5-6.0 การท่ีดินมีสมบัติเปนกรดนั้น อาจเนื่องมาจากวาบริเวณผิวดินมีซากพืชท่ีรวง
หลนสะสมอยูเปนปริมาณมาก เม่ือซากพืชเหลานี้ยอยสลายกลายเปนอินทรียวัตถุ ก็สงผลทางออมใหดินมีสมบัติเปน
กรดได ในพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 5 พ้ืนท่ีพบปริมาณอินทรียวัตถุในปริมาณมาก ซ่ึงผลจากการท่ีดินมีปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิม
มากข้ึน ทําใหดินชั้นบนมีปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในดินมากกวาดินชั้นลาง ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดสวน
ใหญมีคาลดลงตามระดับความลึกของดิน ในกรณีของแคลเซียมนั้น พ้ืนท่ีท้ัง 5 พ้ืนท่ีมีปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปลี่ยน
ไดในปริมาณมาก แตมีความแปรผันในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนผลดีตอการเติบโตของตนไม เนื่องจากตนไมมีการดูด
แคลเซียมไปใชในกระบวนการทางสรีรวิทยา และชวยเพ่ิมความแข็งแรงใหกับโครงสรางของตนไมอีกดวย 
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5.5  การใชน้าํของไมสกลุอะเคเซยี 

การใชน้ําของไมสกุลอะเคเซียตางสายตน ไมมีความแตกตางกัน ท้ังไมตนในพ้ืนท่ี และกลาไมในกระถาง 
ท้ังนี้จากการศึกษาพบวา เนื่องจากมีความแปรผันระหวางตนในอัตราการใชน้ํามากกวาระหวางสายตน อาจ
เนื่องมาจากสายตนไมสกุลอะเคเซียท่ีนํามาศึกษานี้ เปนสายตนท่ีไดรับการคัดเลือกมาแลววามีการเติบโตดี จึงไมมี
ความแตกตางทางสรีรวิทยาท่ีเก่ียวของกับการใชน้ํา ไมสกุลอะเคเซียทุกสายตนมีความสามารถทนแลงไดสูง 
สอดคลองกันท้ังในการศึกษากับไมตนในพ้ืนท่ีและกลาไมในกระถาง โดยกลาไมในพ้ืนท่ีไมแสดงความแตกตางในอัตรา
การใชน้ํา ระหวางฤดูฝนและฤดูแลง และความแตกตางระหวางพ้ืนท่ี ในขณะท่ีกลาไมในกระถางสามารถทนตอ
ความชื้นในดินท่ีลดลงต่ํากวารอยละ 10 โดยยังคงมีอัตราการใชน้ํากลับสูปกติเม่ือไดรับน้ําอีกครั้ง 
 

5.6  โรคและศัตรพูชืในไมสกลุอะเคเซยี 
ในสวนของความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืช พบวา เชื้อราเปนสาเหตุหลักท่ี

ทําใหเกิดโรค อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานความเสียหายรุนแรงจากโรคและแมลงศัตรูพืชไมสกุลอะเคเซีย 
 

5.7  ศักยภาพและคุณสมบัตกิารเปนเชือ้เพลงิของไมสกลุอะเคเซยี 
ไมโตเร็วสกุลอะเคเซียจากงานวิจัยนี้ มีศักยภาพสูงในการนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา 

ในแงของคุณสมบัติของเชื้อเพลิง (คาความรอนและองคประกอบตางๆ) โดยมีคาความรอนสุทธิ (NCV หรือ LHV) 
ระหวาง 18,168-18,657 กิโลจูลตอกิโลกรัม มีปริมาณเถาต่ําระหวางรอยละ 1.4-2.0 เม่ือเทียบกับเชื้อเพลิงชีวมวล
ชนิดอ่ืนๆ ท่ีใชกันในปจจุบัน โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทเดียวกันและมีการปลูกอยาง
แพรหลายในทุกพ้ืนท่ีอยางยูคาลิปตัส เนื่องจากมีท้ังคาพลังงานและองคประกอบตางๆ ไมแตกตางกัน 
 

5.8  การจัดการโลจสิตกิสของเชือ้เพลงิในโรงไฟฟาชวีมวลจากไมโตเรว็ 
สําหรับการจัดการเก็บเก่ียวและขนสงไมโตเร็วเพ่ือเปนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาในปจจุบันยังตองอาศัย

แรงงานคนเกือบทุกข้ันตอนทําใหมีประสิทธิภาพต่ํา บางฤดูกาลมีปญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดผลกระทบกับธุรกิจ
โดยรวม ดังนั้นการพัฒนาเครื่องจักรท่ีเหมาะสมและนํามาใชข้ันตอนการเก็บเก่ียว แปรรูปเบื้องตน และขนสง จะทํา
ใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีมีผลตอ
ตนทุนและประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล 
 

5.9  ผลตอบแทนทางการเงนิและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการปลูกไมอะเคเซยีบนพืน้ทีเ่สื่อมโทรม
เพื่อผลติกระแสไฟฟา 

จากการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไมอะเคเซียตามรูปแบบท่ีปลูกจากแปลงท่ีเก็บ
ขอมูล โดยจําลองใหมีการเก็บเก่ียวผลผลิตได 5 ครั้ง เปนเวลา 11 ป พบวา ผลตอบแทนทางการเงินไมคุมคากับการ
ลงทุนปลูกตามรูปแบบดังกลาว (ตารางท่ี 3) อยางไรก็ตามเม่ือวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร โดยนํา         
คาเสียโอกาสจากการท้ิงพ้ืนท่ีใหวางเปลาเทียบกับรายไดจากการปลูกมันสําปะหลัง และผลตอบแทนจากการคืนกลับ
ของสารอาหาร มาคิดรวมเปนผลไดของระบบการปลูกนี้ ทําใหการปลูกไมอะเคเซียดังกลาวมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรสูง (ตารางท่ี 4) ดังนั้นรัฐจึงควรมีแนวทางการสงเสริมและมาตรการสนับสนุนเพ่ือใหโครงการปลูก     
ไมโตเร็วบนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟามีความเปนไปได เนื่องจากเปนการใชประโยชน
ท่ีดินอยางคุมคามีประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเสื่อมโทรมใหดีข้ึนในระยะยาว สามารถสรางผลผลิต
และรายได อีกท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทําใหสิ่งแวดลอมดีข้ึนเปนลําดับ 
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ในสวนผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไมสกุลอะเคเซียเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
อาจมีคาเพ่ิมข้ึนไดถาใชตนพันธุหรือสายตนท่ีดีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี มีระยะปลูกท่ีเหมาะสม เนื่องจากระยะในแปลง
ทดลองท้ัง 5 พ้ืนท่ีเปนระยะท่ีกวาง ออกแบบไวสําหรับการปลูกเพ่ือใชไมอายุมากในการผลิตไมแปรรูปหรือใชในการ
กอสราง และควรมีการจัดการบํารุงรักษาแปลงท่ีดีเพ่ือใหอายุโครงการยาวนานข้ึนมากกวา 11 ป นอกจากนี้เม่ือ
วิเคราะหตนทุนจะเห็นวาตนทุนท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุด ไดแก ตนทุนการเก็บเก่ียว คิดเปนรอยละ 73 ของตนทุนรวม 
เนื่องจากอาศัยแรงงานคนเปนหลักเกือบทุกข้ันตอนทําใหมีประสิทธิภาพต่ํา ในการขนสงก็เปนการขนไมทอนซ่ึงยังมี
ความชื้นถึงรอยละ 50 ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานในการขนสงอีก ดังนั้นถามีการพัฒนาการเก็บเก่ียว การรวบรวมขนสง
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาเครื่องจักรในการเก็บเก่ียวและแปรรูปเบื้องตนในพ้ืนท่ีไดจะทําใหมีตนทุนลดลง และงาน
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได 
 

5.10  สวนเพิม่คาไฟฟา (adder) 
สําหรับสวนเพ่ิมคาไฟฟาของการปลูกไมเพ่ือเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม VSPP 

(9.9 MW) ขายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาสุทธิ 8 เมกะวัตต ท่ีไดอัตราผลตอบแทนไมนอยกวารอยละ 15 หรือ   
คืนทุนในระยะเวลาประมาณ 7 ป หลังเริ่มขายไฟฟาได ควรเพ่ิมคา adder เปนอยางต่ํา 1.90 บาทตอหนวย จึงจะทํา
ใหมีคาผลตอบแทนทางการเงินท่ีคุมคา โดยมีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) เทากับรอยละ 17 อัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (EIRR) เทากับรอยละ 192 อัตราสวนผลไดตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.8 และท่ีคา 
adder เทากับ 1.90 บาทตอหนวยนี้ ทําใหสามารถเพ่ิมราคารับซ้ือไมไดเปนตันละ 800 บาท อยางไรก็ตามถาจะ
สงเสริมใหเกิดการปลูกไมโตเร็วบนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาอยางแพรหลายและให
ผลตอบแทนใกลเคียงกับมันสําปะหลังควรปรับเพ่ิมคา adder เปน 2.50 บาทตอหนวย จะทําใหสามารถเพ่ิมราคา 
รับซ้ือไมใหแกเกษตรกรถึงตันละ 1,000 บาท 
 

5.11  การจดัสมัมนาเผยแพรผลการดาํเนนิโครงการ 
ดําเนินการจัดประชุมใหความรูกลุมเปาหมายเฉพาะ เรื่อง ศักยภาพการปลูกไมสกุลอะเคเซียบนพ้ืนท่ี

เสื่อมโทรมเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ในวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.30-16.30 น.       
ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินโครงการใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก เกษตรกรผูปลูกไม
โตเร็วจากจังหวัดตางๆ เอกชนผูใชไมในดานพลังงาน เชน ลานแปรรูปไม โรงไฟฟาชีวมวล โรงงานผลิตเชื้อเพลิง
อัดเม็ด โรงงานผลิตน้ํามันไบโอดีเซล รวมถึงภาครัฐ ไดแก ผูแทนจากกรมปาไม กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ องคการ
อุตสาหกรรมปาไม เพ่ือใหกลุมเปาหมายรับทราบถึงขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีจะผลักดันการพัฒนาพลังงานทางเลือก
โดยเฉพาะพลังงานชีวมวลของชาติอยางเปนรูปธรรม และไดรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะในการหาแนวทางการสงเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวลจากการปลูกไมโตเร็ว โดยเฉพาะไมสกุล    
อะเคเซียอยางเปนรูปธรรมในอนาคต สําหรับผูเขารวมการสัมมนาครั้งนี้มีจํานวน 50 คน 

ซ่ึงหลังจากมีการนําเสนอผลการดําเนินโครงการแลวไดใหเวลาผูเขารวมสัมมนาไดแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ สรุปประเด็นไดดังนี้ 

1.  ควรมีการตอยอดในแงของการพัฒนาปรับปรุงพันธุไมอะเคเซียเพ่ือใชในดานพลังงานโดยเฉพาะ 
และประสานงานหาเจาภาพในการตอยอดการผลิตตนกลาไมอะเคเซียสายตนท่ีกรมปาไมปรับปรุงแลวใหสามารถ
ปลูกไดอยางแพรหลาย เนื่องจากปจจุบันกรมปาไมผลิตกลาไมจํานวนจํากัด และไมสามารถผลิตเพ่ือจําหนายได ซ่ึงไม
ตอบสนองตอความตองการของเกษตรกรและภาคเอกชน 
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2.  เกษตรกรไดใหความเห็นวา ในบางพ้ืนท่ีมีการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วมาเปนเวลานาน แตไมมี
การสงเสริมใหแปรรูป สรางมูลคาเพ่ิมและตอยอดการใชประโยชน เกษตรกรจึงตองขายในราคาถูกทําใหไมอยากปลูก
อีก และเปลี่ยนไปปลูกพืชตามราคาตลาด เปนปญหาตอเนื่องไปเรื่อยๆ ดังนั้นจึงอยากใหมีการสํารวจ และตอยอด
การวิจัยเ ก่ียวกับการจัดการรวบรวม และการใชประโยชนวัตถุดิบไมโตเร็วท่ี มีในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนมาก 

3.  ในสวนของภาคเอกชนผูใชประโยชน อยากใหเนนการวิจัยเพ่ิมเติมเรื่องการจัดการโลจิสติกส 
เพ่ือใหมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ เนื่องจากเปนขอจํากัดเก่ียวกับตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลจาก
การใชประโยชน นอกจากนี้อยากใหมีการตั้งเครือขายเพ่ือติดตามแลกเปลี่ยนขาวสาร ท้ังในสวนของผูผลิตวัตถุดิบ 
และผูใชประโยชนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในเชิงธุรกิจ และเกษตรกรไดรับประโยชนโดยตรง 

4.  ในสวนของภาครัฐ อยากใหมีการเผยแพรขอมูลจากงานวิจัยตางๆ ท่ีเปนประโยชน เนื่องจาก
เจาหนาท่ีภาครัฐตองเปนผูปฏิบัติโดยตรง ถามีขอมูลท่ีเปนประโยชนจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
อยางเชน เจาหนาท่ีจากกรมพัฒนาท่ีดิน จ.รอยเอ็ด รวมใหขอมูลวา ตองปฏิบัติงานฟนฟูพ้ืนท่ีดินเสื่อมโทรม และดิน
เค็ม แตรูจักชนิดพืชไมก่ีชนิด ซ่ึงก็นํามาใชในการสงเสริมปลูกในพ้ืนท่ี แตสวนใหญเปนชนิดท่ีไมคอยมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจ แตจากนี้จะไดประสานขอตนกลาไมสกุลอะเคเซียพันธุดีจากกรมปาไม ไปใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกมากข้ึน 
และการปลูกก็จะคํานึงถึงการสงเสริมการใชประโยชนในอนาคตดวย 

5.  มีขอเสนอแนะใหมีการคิดผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรและการวิเคราะหสวนเพ่ิมคาไฟฟาใน
กรณีท่ีเปนโรงไฟฟาชุมชนขนาดไมเกิน 1 เมกะวัตต จะเปนประโยชนมาก 
 
6.  การใชประโยชนจากผลการวจิยัของโครงการ 

  1.  ควรใชผลการวิจัยนี้เพ่ือเริ่มตนการบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมและดินมีปญหาท่ัวประเทศอยาง
จริงจัง ปจจุบันการท่ีแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของแยกการทํางานทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา 
เนื่องจากการทํางานท่ีซํ้าซอน ขาดประสิทธิภาพ การพัฒนาท่ีกระทอนกระแทนไมไดใหความสําคัญของภาพรวม
ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ดวยเหตุผลท่ีไมใชภารกิจของหนวยงานของตัวเอง จึงทําเฉพาะงานพัฒนาท่ีอยูในกรอบความ
รับผิดชอบ เชน สงเสริมการปลูก การผลิต แตไมชวยเรื่องการตลาด การแปรรูป สงเสริมใหมีการพัฒนาการผลิต 
สงเสริมการตั้งกลุม SME โดยไมไดดูวาวัตถุดิบมีเพียงพอหรือไม ความยั่งยืนของธุรกิจจะอยูไดอยางไร แมกระท่ังการ
สงเสริมเปนเรื่องๆ ตามกระแสโดยไมไดมองถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีและเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีความเบื่อหนาย  
ขาดความเชื่อถือตอการพัฒนาและโครงการตางๆ ของภาครัฐ หันไปพ่ึงภาคเอกชนก็มักจะถูกหลอกและ             
โดนเอารัดเอาเปรียบ ทําใหทอแทและผิดหวังกับอาชีพเกษตรกรท่ีเปนฐานสําคัญของประเทศ เกษตรกรสวนใหญเปน
ลูกคา ธกส. ในฐานะลูกหนี้ถาวร บางสวนขายท่ีไปเปนแรงงานรับจาง ซ่ึงไมมีความม่ันคงในชีวิต ทําใหยากจนซํ้าซาก 
ไมมีทางแกไขไดถาไมแกอยางบูรณาการเปนระบบ ซ่ึงงานวิจัยนี้มีฐานขอมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีคอนขางสมบูรณจากการ
สนับสนุนของเครือขายนักวิจัยจากกรมพัฒนาท่ีดิน และ ส.ป.ก. อีกท้ังมีนักวิจัยท่ีเปนนักปรับปรุงพันธุจากกรมปาไม 
ซ่ึงมีฐานพันธุกรรมไมโตเร็วพันธุดีท่ีสามารถนําไปใชในการขยายผลปลูกในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมและพ้ืนท่ีดินมีปญหา 
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนของผูใชประโยชนจากภาคเอกชนท่ีพรอมท่ีจะสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและการพัฒนา
พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานชีวมวลจากไมโตเร็วใหเกิดข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงโครงการนี้หากไดมีการ
นําไปตอยอดดังกลาว นาจะเปนประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางมาก ในการท่ีจะมีแนวทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งใน
การปรับปรุงพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท้ิงรางท่ีไมสามารถใชประโยชนได ใหสามารถสรางผลผลิต สรางงาน สรางรายไดบน
พ้ืนท่ีของตน โดยเฉพาะถามีการสนับสนุนจนถึงปลายน้ําจากท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของใหมีการรวมกลุมสราง
โรงไฟฟาชีวมวลชุมชนท่ีเกษตรกรผูปลูกวัตถุดิบไดมีโอกาสมีสวนเปนเจาของ จะทําใหเกิดการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งท่ี
นาจะเกิดผลกระทบทางบวกใหกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางแทจริง 
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2. เปนขอมูลอางอิงท่ีใชในการพิจารณานโยบายการเพ่ิมสวนเพ่ิมคาไฟฟาท่ีเหมาะสม (adder)             
และเปนธรรม เนื่องจากจะเห็นวา adder ท่ีเพ่ิมข้ึนเปนสวนท่ีเกษตรกรจะไดประโยชนจากราคารับซ้ือไมเชื้อเพลิง   
ท่ีเพ่ิมข้ึนโดยตรง ตางจาก adder ท่ีใหกับพลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม ซ่ึงเนนชวยผูประกอบการโรงไฟฟา  
ท่ีนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนหลัก 

3.  เปนแนวทางในการพัฒนาแหลงวัตถุดิบชีวมวล สําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กรมปาไม กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ท่ีจะมุงเนนการพัฒนาคัดเลือกชนิดไมพลังงาน การปรับปรุงพันธุไม
พลังงานใหมีผลผลิตตอไร และมีความทนทานตอสภาพแวดลอมไดดีข้ึน 
 
7.  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวจิยั 

เนื่องจากการศึกษาการพัฒนาไมโตเร็วสกุลอะเคเซียเพ่ือปลูกบนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือใชในการผลิต
กระแสไฟฟาในครั้งนี้เปนเพียงการวิจัยศักยภาพท่ีใชเวลาเพียง 1 ป ซ่ึงในแงการศึกษาผลกระทบของการปลูกไมโต
เร็วตอสิ่งแวดลอมนับวาเปนเวลาท่ีนอยมาก เนื่องจากกระบวนการพัฒนาของตนไมตองใชระยะเวลา และปจจัยท้ัง
ทางดานสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตมาชวยในการเติบโตของตนไม ตลอดจนการใชทรัพยากรทางธรรมชาติตางๆ เชน 
ดิน สารอาหาร น้ํา เปนตน ดังนั้นเพ่ือใหการศึกษามีความถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึน ควรดําเนินการตอเนื่องอีกอยาง
นอย 3-5 ป ดังตอไปนี้ 

1.  ควรมีการทดลองปลูกไมโตเร็วสกุลอะเคเซียสายตนท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุแลว ซ่ึงในปจจุบันไดมีการ
พัฒนาตอยอดออกมาเปนจํานวนหลายสายตน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและจํานวนสายตนท่ีเหมาะสมกับการปลูก
บนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมตางๆ ซ่ึงมีอยูจํานวนมากในประเทศไทย อาจสรางเปนแปลงสาธิตการปลูกไมสกุลอะเคเซียบน
พ้ืนท่ีเสื่อมโทรมและพ้ืนท่ีดินมีปญหา สรางเปนตนแบบของการปลูกท้ังเชิงเดี่ยวและแบบผสมผสานเพ่ือการใชอยาง
ประโยชนอยางยั่งยืน ในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท่ีอยูในเขตลุมน้ํานานและลุมน้ําโขง หรือในพ้ืนท่ีดินมีปญหาตางๆ โดยบูรณา
การความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก ส.ป.ก. กรมพัฒนาท่ีดิน กรมปาไม และ พพ. โดยเนนสรางแปลงวิจัย
เชิงสาธิตแบบมีสวนรวมจากเกษตรกรเจาของพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดผลของการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

2.  ควรมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องจริงจังในทุกดาน ตั้งแตเริ่มปลูกใหม จนกระท่ังการใหผลผลิตของตน
การบํารุงรักษา และเก็บเก่ียว เพ่ือใหเห็นถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนสารอาหารในดิน การใชน้ํา        
ความอุดมสมบูรณของดินท่ีเพ่ิมข้ึน เปนตน เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลท่ีไดจากการปลูกตนไม
มาแลวเปนเวลา 3-4 ป ทําใหไมสามารถคํานวณหรือประมาณหาผลกระทบท่ีไดรับจากการใชประโยชนทรัพยากร
ตางๆ ของตนไม ตลอดจนผลดีท่ีเกิดจากการปลูกไมโตเร็วสกุลอะเคเซียไดอยางชัดเจน เพราะเปนท่ีทราบดีอยูแลววา
ไมสกุลนี้มีศักยภาพในการชวยปรับปรุงดิน นอกจากนี้เพ่ือใหไดขอมูลของการปลูกไมโตเร็วในรูปแบบของสวนปา
พลังงานอยางครบถวน สามารถนําไปตอยอดใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงผลผลิตตอไรใหสูงข้ึนตอไป 

การศึกษากับกลาไมในกระถาง ไมสามารถใชเวลานาน เนื่องจากเม่ือกลาไมโตข้ึน จะมีผลตอการคํานวณ
อัตราการใชน้ํา จึงทําไดเฉพาะในระยะเวลาสั้นๆ ควรมีการศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาท่ีเก่ียวของกับการสราง
ผลผลิต เพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับการสรางผลผลิตของไมสกุลอะเคเซียและปจจัยท่ีเก่ียวของ 

3.  จากการนําไมสกุลอะเคเซียเขามาปลูกในประเทศท้ังเพ่ือสิ่งแวดลอมและเพ่ือเศรษฐกิจท่ีผานมา        
ของกรมปาไม และกรมพัฒนาท่ีดิน ทําใหฐานพันธุกรรมของไมอะเคเซียอีกหลายชนิดท่ีมีศักยภาพ นอกจากกระถิน
ณรงคและกระถินเทพาท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุอยูแลวอยางตอเนื่อง เชน A. ampliceps (อะเคเซียทนเค็ม) และ  
A. crassicarpa ท่ีมีอยูสวนหนึ่งแลว นาจะพัฒนาตอยอดใหมีการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุเพ่ือการปลูกเปนไมพลังงาน
อยางจริงจังและตอเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการวิจัยและพัฒนาเทคนิคทางวนวัฒนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิม
ผลผลิตตอพ้ืนท่ี สามารถเพ่ิมความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และพลังงานในภาพรวมของประเทศได 
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ภาคผนวก 
ตัวอยางและวธิกีารคาํนวณ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การพัฒนาไมโตเร็วสกุล Acacia เพ่ือปลูกเปนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมสําหรบัเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา 

วิธีการคํานวณคาพลังงาน 
 
สูตรการคํานวณ 

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

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

วิธีการหากําลังไฟฟา 
 
สูตรการคํานวณ 

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

ตัวอยาง  การคํานวณกําลังไฟฟาท่ีผลิตของชีวมวลท้ังหมด 
 
 กําลังไฟฟา (ประสิทธิภาพโดยรวม = 20%)  = (67.97 x 109 x 0.2) / (365 x 24 x 3,600) 

      = 431.12 MW 
 
 
ศักยภาพของคาพลังงานและกําลงัไฟฟาในพืน้ที่เสือ่มโทรมของโครงการ 

ปริมาณชวีมวลไมอะเคเซยี คาพลงังาน กําลงัไฟฟา 
(ตนัตอป) (MJ/yr) (MW) 

ลุมน้ํานาน   
7,595,408 67,978,901,600 431.12 

22,786,224 203,936,704,800 1,293.36 
ลุมน้ําโขง   

3,304,411 29,896,678,450 189.60 
10,021,233 89,690,035,350 568.81 

พื้นที่ดินเค็ม   
4,168,593 37,308,907,350 236.61 

12,505,779 111,926,722,050 709.83 
 


