๑
กรอบการวิจัยด้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๐ (กลุ่มเรื่อง สัก)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่สนองพระราชดาริในอพ.สธ. และนาเข้าในแผนแม่บท ของ
มหาวิท ยาลัย สถาบันการศึก ษา หน่วยงานส่วนราชการที่ส นองพระราชดาริ ในลัก ษณะวิจัยเชิง
บูรณาการ วิจัยแบบมุ่งเป้า ในพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. พืชและชีวภาพ ที่ อพ.สธ.พิจารณาแล้ว มีความ
จาเป็นต้อ งอนุรัก ษ์ ขยายพันธุ์ โดยเร่ง ด่วนเพื่อมิให้สูญ พันธุ์ รวมทั้ งการศึกษาวิจัยที่นาไปสู่ก าร
อนุรักษ์ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๒. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั
ดาเนินการวิจัย และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กรอบการวิจัยแบ่งได้เป็น ๔ กลุ่มเรื่อง
๑. ธุรกิจและการตลาด
๑.๑ หัวข้อเกี่ยวกับ Regulations ที่เกี่ยวกับธุรกิจและการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน
Thailand Legality Assurance เช่น Certification ต่างๆ เป็นต้น
๑.๒ หัวข้อเกี่ยวกับ ธุรกิจและการตลาด
๑.๓ หัวข้อเกี่ยวกับการขนส่ง และลอจิสติกส์ (Logistics)
๒. งานวิจัยและพัฒนาเรื่องวนวัฒนาสมัยใหม่ (Modern Silvicultural Technique) เต็มรูปแบบเกี่ยวกับสัก
๒.๑ การพัฒนา Growth Model และเครื่องมือสาหรับการประเมินและคาดคะเนสวนป่าสัก
๒.๒ พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกสัก (ระบบวนเกษตร,ใช้เทคโนโลยี เช่น GIS, อื่นๆ)
๒.๓ การพัฒนาระบบ RFID ในการจัดการสวนป่าสัก
๒.๔ การศึกษาเรื่องการป้องกันแมลงศัตรูไม้สัก
๒.๕ ปลูกสักรูปแบบวนเกษตร ในป่าอนุรักษ์
๓.งานวิจัยพัฒนาเรื่องการเก็บรักษาพันธุ์ การรวบรวมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพันธุ์สัก
๓.๑ การพัฒนาวิจัยการใช้ DNA เพื่อช่วยในการคัดเลือกพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และตรวจสอบพันธุ์
๓.๒ การพัฒนาพันธุ์สักให้มีความต้านทานต่อ Beehole Borer และ Defoliator
๓.๓ การศึกษาพันธุ์สักเพื่อหาองค์ประกอบสารสาคัญทางเคมีที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
๓.๔ National Listing and Database (ระบบบัญชีรายการและฐานข้อมู ลสายพันธุ์สัก รวมข้อมู ล
สายพันธุ์สักในสภาพธรรมชาติ (In-situ Conservation))
๓.๕ เทคนิควิธีการเก็บรักษาพันธุ์สัก
๓.๖ การพัฒนาพันธุ์สักที่มีคุณสมบัติของเนื้อไม้ที่ทนไฟและทนน้า
๔.งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Creative Designed Products)
๔.๑ การพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก
๔.๑.๑ Build up section
๔.๒.๒ Wood Processing Innovation for SME

๒
๔.๒ การพัฒนาคุณภาพไม้เพื่ออุตสาหกรรม ในด้านการทนน้า ทนไฟ ยืดอายุการใช้งาน โดยใช้วิธี เช่น
Heat Treatment, Chemical Treatment, Fire Retardant Treatment, Etc.
๔.๓ การเพิ่มมูลค่าจากส่วนเหลือทิ้งจากการแปรรูปแนวใหม่ (Wood Waste)
๔.๔ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆ ของต้นสักที่ไม่ใช่เนื้อไม้
ผลผลิต
๑. ธุรกิจและการตลาด
๑.๑ ได้ข้อ มู ลเชิงลึก ด้านวิชาการที่จ ะนาไปสู่ ก ารพัฒ นา ปรับ ปรุง แก้ ไข กฎหมายที่เ กี่ ยวข้อง ให้
สามารถดาเนินการในด้านการทาธุรกิจและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเอื้อประโยชน์ตอ่
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้สัก ทุกระดับห่วงโซ่ ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
๑.๒ ได้ข้อมูลเชิงลึกด้านวิชาการที่จะนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัก ทั้งส่วนที่เป็นเนื้อไม้และส่วน
อื่นๆ ให้สามารถได้รับมาตรฐานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๑.๓ ได้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ด้ า นวิ ช าการด้ า นการตลาดและธุ ร กิ จ เพื่ อ น าไปพั ฒ นาการวางแผน
กลยุท ธ และการประกอบการที่เ กี่ยวกับ การตลาด ธุร กิจ และลอจิส ติก ส์ ของต้นไม้สักและ
ผลิตภัณฑ์อื่นจากสัก
๑.๔ ได้ผ ลงานวิจัย และข้อ มูล เชิง ลึก นาไปสู่ก ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม่ ๆ จากสัก ซึ่ง เป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑.๕ ได้ผลงานวิจัยและข้อมูลที่สามารถสร้างรูปแบบธุรกิจ (Business Model) สาหรับธุรกิจได้
๑.๖ ได้ ผ ลงานวิจัย และข้อ มู ล เชิง ลึก น าไปสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นาด้า นลอจิส ติ ก ส์ ให้ มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการทาธุรกิจและการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. งานวิจัยและพัฒนาเรื่องวนวัฒนาสมัยใหม่ (Modern Silvicultural Technique) เต็มรูปแบบเกี่ยวกับสัก
๒.๑ ได้เครื่องมือ ใช้ในการประเมินการเติบโต และผลผลิตของไม้สักสวนป่า ที่ มีความถูก ต้องและ
แม่นยาสูง ที่เหมาะสมสาหรับแปลงเล็กและแปลงใหญ่ในเชิงพาณิชย์
๒.๒ ได้ฐานข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ทสี่ ามารถระบุความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกไม้สกั
๒.๓ ได้ระบบการตรวจสอบรับรองในกระบวนการทาไม้จากสวนป่าที่มมี าตรฐาน
๒.๔ ได้ข้อมูลวิชาการที่ใช้เพื่อการป้องกันการทาลายแมลงศัตรูในสวนป่าสัก เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ลงทุน และได้ผลผลิตทีส่ ูงขึ้น
๒.๕ ได้รูปแบบการปลูกพืชเกษตรร่วมกับการปลูกสวนป่าไม้สักทีเ่ หมาะสมและสร้างความมั่งคงด้าน
รายได้
๒.๖ ได้ระบบการจัดการสวนป่าสักทีท่ ันสมัยและมีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์
๓. งานวิจัยพัฒนาเรื่องการเก็บรักษาพันธุ์ การรวบรวมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพันธุ์สัก
๓.๑ ได้แม่ไม้พันธุ์ดีที่อยู่ในสวนรวมพันธุ์ได้รบั การตรวจสอบ และสามารถย่นระยะเวลาการปรับปรุง
พันธุ์สักให้สั้นลง
๓.๒ ได้ไม้สักพันธุ์ดี มีการเติบโตทีร่ วดเร็ว เพื่อใช้ในการปลูกสวนสักเชิงพาณิชย์
๓.๓ ได้สายต้นไม้สักทีม่ ีความต้านทานต่อแมลงศัตรู โดยเฉพาะแมลงพวกเจาะลาต้นและกินใบ เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการลงทุน และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเนื้อไม้

๓
๓.๔ ได้ข้อมูลทางวิชาการถึงสารสกัดสาคัญในส่วนต่างๆ ของไม้สักที่จะนาไปสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์
ต่อไป
๓.๕ ได้ฐานข้อมูลระบบบัญชีรายการของสักสายพันธุ์ดีและในสภาพป่าธรรมชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนา
พันธุ์ ใช้ในการปลูกเชิงพาณิชย์ และเป็นข้อมูลทางวิชาการของการเก็บรักษาพันธุส์ ักแบบระยะ
ยาว เพื่อใช้ในอนาคต
๓.๖ ได้สายพันธุ์สักทีม่ ีเนื้อไม้ที่ทนต่อการเผาไหม้ และทนต่อการแช่น้า เพื่อใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและ
พาณิชย์
๔. งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Creative Designed Products)
๔.๑ ได้ผลงานวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่จะนาไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในการพัฒนา
นวัตกรรมการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก เพื่อใช้ในธุรกิจที่มีขนาดเล็ก (SME) ขึ้นไป
๔.๒ ได้ผลงานวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพไม้เพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชย์
ในด้านทนต่อการเผาไหม้ และทนต่อการแช่น้า สามารถยืดอายุการใช้งาน โดยใช้เทคนิคต่างๆ
๔.๓ ได้ผลงานวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่จะนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมและธุรกิจจากส่วนเหลือ
ทิ้งจากการใช้ประโยชน์ไม้สัก (Waste) จากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
๔.๔ ได้ผลงานวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่จะนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆ ของไม้สักที่ไม่ใช่
เนื้อไม้ (non-timber) เป็นอุตสาหกรรมและพาณิชย์

