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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาอิทธิพลของความสูงในการตัดและระยะปลูกทีร่ องรับการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว
กระถินยักษ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในพืน้ ทีด่ นิ ทรายและเค็มสาหรับเป็ นพลังงานทดแทน วางแผนการทดลอง
แบบ Split-plot in Randomized Complete Block Design จานวน 4 ซ้า ปั จจัยหลัก คือ ความสูงของการตัด 3
ระดับ ได้แ ก่ 5, 10 และ 15 ซม. จากระดับผิวดิน ปั จ จัยรอง คือ ระยะปลูก 4 ระยะ ได้แ ก่ (50x50)x150,
(75x75)x150, 50x200 และ 100x200 ซม. ผลการทดลอง พบว่า ความสูงการตัดและระยะปลูก ทีแ่ ตกต่างกัน
ไม่สง่ ผลให้เกิดความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ต่อค่าความสูงของกระถินยักษ์ โดยกระถินยักษ์มคี ่าความ
สูงเฉลี่ย 344.46 ซ.ม. ด้านผลผลิตชีวมวลพบว่า ระดับความสูงการตัดกระถิน ยักษ์ทแ่ี ตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้
เกิดความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ต่อผลผลิตน้ าหนักแห้งชีวมวล ขณะที่ระยะการปลูก (50x50)x150
ซม. ให้ผลผลิตน้าหนักแห้งชีวมวลสูงสุด 3,308.34 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) และด้าน
ของปริมาณธาตุคลอไรด์ ปริมาณเถ้า และค่าความร้อนพบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมี
ปริมาณธาตุคลอไรด์เฉลี่ย (0.18%) ปริมาณเถ้าเฉลี่ย (1.78%) และค่าความร้อนเฉลี่ย (17.93 เมกะจูลต่อ
กิโลกรัม) ทีผ่ ่านค่าวิกฤตของแร่ธาตุทม่ี อี ยู่ในชีวมวลทีม่ ผี ลต่อคุณสมบัตขิ องการนาไปใช้เป็ นพลังงาน
คาสาคัญ: ความสูงการตัด; กระถินยักษ์; เครื่องจักรเก็บเกีย่ ว; ระยะปลูก

Abstract
This study aimed to determine suitable Leucaena leucocephala cutting height and plant spacing
for machine harvest under sandy saline soil for renewable energy to reduce field production costs. The
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experimental design was arranged to split-plot in randomized complete block design with 4 replications.
The main plot was 3 levels of cutting height (5, 10, and 15 cm. above ground surface). The subplot
was 4 plant spacing ((50x50) x150, (75x75) x150, 50x200 and 100x200 cm.). The results showed no
difference in plant height among all treatments, where the average plant height at 12 months was
344. 46 cm. Furthermore, the cutting height did not influence the dry matter yield of leucaena, while
the (50x50) x150 cm. plant spacing promoted the highest (p<0.05) dry matter yield at 3,308.34 kg/rai.
Moreover, the leucaena wood from all treatments had similar chloride (0.18%), ash content (1.78%),
and heat value (17.93 MJ/kg) which passes the critical biomass fuel standard.

Keyword: cutting height; leucaena; machine harvest; spacing
1. บทนา

คร่ อ มระหว่ า งแถวปลูก และมีลัก ษณะการตัด เป็ น
แถว ใบเลื่อยบริเวณหัวตัดจะเป็ นใบเลื่อยคู่สาหรับ
การตัดต้นวิลโลว์ในแถวปลูก ความสูงของการตัดมี
ความสูง ประมาณ 7.62–15.24 ซ.ม. จากพื้น ดิน
หลังจากการตัดแล้วลาต้นจะถูกหันให้
่ มขี นาดเล็กลง
ด้วยใบเลื่อยขนาดใหญ่ทอ่ี ยู่บริเวณตรงกลางหัวตัด
และถู ก พ่ น เข้ า สู่ ร ถบรรทุ ก ที่ เ คลื่ อ นอยู่ บ ริ เ วณ
ด้ า นข้ า งของรถเก็ บ เกี่ ย ว (Abrahamson, Volk,
Kopp, White, & Ballard, 2002, 24) ซึ่ ง สามารถ
น ามาปรั บ ใช้ ก ั บ กระถิ น ยั ก ษ์ ไ ด้ โดย Tudsri,
Kangwansaichol, & Butnak (2017, 66) รายงาน
ว่ากระถินยักษ์ทต่ี ดั ในระดับชิดดินจนถึงระดับความ
สูงไม่เกิน 25 ซ.ม. จากพืน้ ดิน สามารถเจริญเติบโต
หลั ง จากการตั ด ได้ ดี ขณะที่ ร ะยะปลู ก Tudsri,
Sripichitt, Wongsuwan, & Nakmanee (2009, 128)
รายงานว่ากระถินยักษ์มคี วามยืดหยุ่นมากในเรื่อง
ของระยะปลูก ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ลักษณะดินทีป่ ลูก การ
จัดการเขตกรรมและวัตถุประสงค์ของการนาผลผลิต
ของกระถินยักษ์ในส่วนต่างๆ ไปใช้ประโยชน์
ปั จจุ บ ั น ในประเทศไทยยัง ไม่ มี ง านวิ จ ัย ที่
เฉพาะส าหรับ การปลู ก กระถิ น ยัก ษ์ ภ ายใต้ ก าร
จัดการเพื่อรองรับการใช้เครื่องจักรเก็บเกีย่ ว โดยใน
แง่ของการปลูกพืชนัน้ จะต้องมีการกาหนดระยะการ
ปลูกและความสูงการตัดที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ

ปั จจุบนั การใช้ประโยชน์จากชีวมวลเพื่อผลิต
พลังงานในประเทศไทย ส่วนใหญ่ใช้จากเศษเหลือ
ทางการเกษตร เช่ น ชานอ้อ ย ยอดอ้อ ย ใบอ้อ ย
แกลบ ฟางข้ า ว เศษไม้ เป็ นต้ น (Ministry of
Energy, 2011, 49) ซึ่ ง ราคาของเศษเหลื อ ทาง
การเกษตรดังกล่าวได้ปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลต่อต้นทุน
การผลิตไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จึงเกิดแนวความคิดการ
ใช้พชื ชีวมวลจากกระถินยักษ์ทป่ี ลูกสร้างขึน้ เพื่อมา
ทดแทนเชือ้ เพลิงลักษณะเดิมทีม่ รี าคาสูง เนื่องจาก
กระถินยักษ์เป็ นพืชตระกูลถัวยื
่ นต้นโตเร็ว ปรับตัว
เข้า กับ สภาพแวดล้อ มได้ดี ทนแล้ง ให้ผ ลผลิตสูง
และสามารถเก็บเกีย่ วได้หลายครัง้ (Tudsri, Ishii, &
Numaguchi, 2002, 85) โดยการผลิต กระถินยักษ์
เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับโรงไฟฟ้ า จาเป็ นต้อ งมี
การผลิตในปริมาณมากหรือพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ ต้นทุน
ผลิตที่สาคัญคือการเก็บเกี่ยว ซึ่งการใช้แรงงานคน
ในการเก็ บ เกี่ ย วนั ้น มี ร าคาสู ง และหาได้ ย าก
ทางเลือ กในการใช้เ ครื่อ งจัก รมาช่ ว ยในการเก็บ
เกี่ย วจึงมีค วามจ าเป็ น มากสาหรับ การปลู กพืช ใน
แปลงขนาดใหญ่ ในต่ า งประเทศได้ มี ก ารใช้
เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวต้นวิลโลว์ (Salix spp.)
เพื่ อ ใช้ เ ป็ นวั ต ถุ ดิ บ ชี ว มวล (Dimitriou & Rutz,
2015, 7) ลักษณะการเก็บเกีย่ วของเครื่องจักรจะวิง่
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ใช้เครื่องจักรเก็บเกีย่ ว ประกอบกับงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
ระยะการปลูกและความสูงการตัดทีเ่ หมาะสมภายใต้
พืน้ ทีด่ นิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ที่มีลกั ษณะเป็ นดินทรายและเค็มนัน้ มีอย่างจ ากัด
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื้ น ที่ ด ั ง กล่ า วนี้ มี ก ารใช้
ประโยชน์ทางการเพาะปลูกน้อย เนื่องจากชนิดพืช
ทีป่ ลูกได้มจี ากัด ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ศึกษาอิทธิพล
ของระยะปลูกและความสูงในการตัด ที่เหมาะสมที่
รองรับการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกีย่ วกระถินยักษ์
ภายใต้พ้ืนที่ดินทรายและเค็มเพื่อใช้เป็ นพลัง งาน
ทดแทน

และระยะระหว่างแถวคู่หา่ ง 150 ซม. ระยะที่ 2 ปลูก
แถวคู่ ระยะภายในแถวคู่ห่าง 75x75 ซม. และระยะ
ระหว่ า งแถวคู่ห่ า ง 150 ซม. ระยะที่ 3 ปลู ก แถว
เดี่ ย ว ระยะระหว่ า งต้ น ห่ า ง 50 ซม. และระยะ
ระหว่างแถวห่าง 200 ซม. ระยะที่ 4 ปลูกแถวเดีย่ ว
ระยะระหว่ า งต้น ห่ า ง 100 ซม. และระยะระหว่าง
แถวห่าง 200 ซม.
การเก็บ ข้อ มู ล จะมี ว ัด การเจริญ เติบ โตของ
กระถินยักษ์ด้านความสูงทุก ๆ 1 เดือน เก็บเกี่ยว
ผลผลิตครัง้ แรกทีอ่ ายุ 1 ปี และเก็บเกีย่ วผลผลิตครัง้
ต่อไปทุก ๆ 1 ปี ซึง่ หลังการเก็บเกีย่ วจะมีการให้ปุ๋ย
ปุ๋ ยคอก 500 กิโ ลกรัม ต่ อ ไร่ ร่ ว มกับ เถ้ า อัต รา 1
กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 18–46–0 ผสมกับ
ปุ๋ ยเคมีสูตร 0–0–60 ผสมในอัตราส่วน 1:1 แล้วใส่
ในอัต รา 40 กิ โ ลกรัม ต่ อ ไร่ และมี ก ารให้ น้ า ทุ ก
สัป ดาห์ เ ป็ นเวลา 3 เดือ น โดยผลการทดลองที่
น าเสนอนี้ เ ป็ น ข้อ มูลการเก็บ เกี่ยวผลผลิต กระถิน
ยักษ์ในปี ท่ี 2 ของการเก็บเกีย่ ว ประกอบด้วย ข้อมูล
ผลผลิ ต น้ า หนั ก แห้ ง ของใบ กิ่ ง ก้ า น และล าต้ น
จากนั ้น น าตั ว อย่ า งกระถิ น ยั ก ษ์ ม าวิ เ คราะห์
องค์ป ระกอบทางเคมีแ ละคุ ณ สมบัติเ ชิง พลัง งาน
ประกอบด้ว ย คลอไรด์ (Dry ashing และ Mohr’s
titration method) ป ริ ม า ณ เ ถ้ า ( AOAC Official
Method 942.05, 2016) และค่ า ความร้อ น (Bomb
Calorimeter Method, ISO 9831, 1998(E))
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนโดยใช้
ANOVA (analysis of variance) แ ละ ต รว จ สอบ
ค่ า เฉลี่ ย โดยใช้ Fisher’s LSD (least significant
difference) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%

2. วิ ธีการ
การทดลองนี้ทาการทดลองปลูกกระถินยักษ์
พั น ธุ์ ท า รั ม บ้ า ( Leucaena leucocephala cv.
Tarramba) ที่ ต าบลเก่ า งิ้ ว อ าเภอพล จั ง หวั ด
ขอนแก่น เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับโรงไฟฟ้ า
ชีวมวล ที่สามารถส่งเสริมการปลูกไม้กระถินยักษ์
เพื่อใช้เป็ นชีวมวลได้ และมีต้นทุนในการขนส่งต่ า
ก่ อ นการทดลองมี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น และส่ ง
วิ เ คราะห์ ส มบัติ ดิ น ที่ ภ าควิ ช าปฐพี วิ ท ยา คณะ
เกษตร มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ พบว่ า ดิน มี
สมบัตเิ ป็ นดินทรายปนดินร่วน (loamy sand) มี pH
5.1 อิน ทรีย วัต ถุ 0.25% ฟอสฟอรัส 3 พีพีเ อ็ม .
โพแทสเซียม 23 พีพเี อ็ม. และมีค่าความเค็ม 3.7 เด
ซิซเี มนต่อเมตร
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ Split- plot in
Randomized Complete Block Design แต่ละปั จจัย
ที่ศึกษาทา 4 ซ้า ปั จจัยหลัก คือ ความสูงของการ
ตัด 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การตัดที่ความสูง 5
ซม. จากผิวดิน ระดับที่ 2 การตัดทีค่ วามสูง 15 ซม.
จากผิวดิน ระดับที่ 3 การตัดทีค่ วามสูง 25 ซม. จาก
ผิวดิน ปั จจัยรอง คือ ระยะปลูก 4 ระยะ ได้แก่ ระยะ
ที่ 1 ปลูกแถวคู่ ระยะภายในแถวคู่ห่าง 50x50 ซม.

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
3.1 ความสูง
เมื่อ พิจ ารณาค่ าความสูงของกระถินยักษ์ใน
การเก็บเกีย่ วผลผลิตกระถินยักษ์พบว่าระดับ ความ
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สูง การตัด กระถิน ที่แ ตกต่ า งกัน ระยะการปลู ก ที่
แตกต่างกันและอิทธิพลร่วมของระดับ ความสูงการ
ตัดและระยะการปลูกทีแ่ ตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้เกิด
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ต่อค่าความสูง
ของกระถินยักษ์ โดยกระถินยักษ์มคี ่าความสูงเฉลีย่
344.46 ซ.ม. สอดคล้ อ งกับ Chotchutima (2013,
121) ที่ร ายงานว่ า ความสูง การตัด กระถิน ยัก ษ์ ท่ี
ระดับความสูง 5-25 ซ.ม. ในช่วง 1-2 ปี แรกของการ
ปลูกกระถินยักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพลังงาน ไม่
ส่งผลให้กระถินยักษ์มคี วามสูงแตกต่างกันทางสถิติ
เนื่องจากกระถินมีโอกาสฟื้ นตัวอย่างยาวนาน มีการ
สร้างใบและลาต้นใหม่เกิดขึน้ มาก กระถินจึงมีเวลา
ในการสะสมอาหารสารอง ในส่วนรากและโคนต้นได้
อย่างเต็มที่ อีกทัง้ ยังมีการให้น้ าและปุ๋ ยในช่วงหลัง

Plant height (cm.)

400

การตัดครัง้ แรก กระถินทีต่ ดั ชิดดินจึงยังคงฟื้ นตัวได้
อย่างรวดเร็วทัง้ ทีไ่ ม่มสี ่วนใบเหลืออยู่เลย ขณะทีใ่ น
ด้านระยะปลูก Tudsri, Sripichitt, Wongsuwan, &
Nakmanee (2009, 93) รายงานว่าระยะการปลูกที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลให้เกิดความความแตกต่างกัน
ทางสถิติต่อค่าความสูงของกระถินยักษ์ ในปี ท่ี 2 ที่
ปลูกในดินร่วนปนเหนียว และมีค่าความเป็ นกรดด่างของดิน 7.4 โดยกระถินยักษ์มคี ่าความสูงเฉลี่ย
632.16 ซ.ม. ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาความแตกต่ า งทาง
ความสูงกับงานทดลองนี้พบว่าเกิดจากคุณสมบัติ
ดิน ที่แ ตกต่ างกัน โดยดินในการทดลองนี้ มีเ นื้อดิน
เป็ นดินทรายปนดินร่วน (loamy sand)มีอนิ ทรียวัตถุ
ในระดับ ต่ า มากมีค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งของดินที่
5.1 ซึง่ อยู่ในระดับกรดจัด (USDA, 1998, 1)
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Figure 1 Plant height of leucaena since November 2018 until October 2019 under 3 cutting
heights. (error bar = ± standard error)
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Figure 2 Plant height of leucaena since November 2018 until October 2019 under 4 plant
spacings. (error bar = ± standard error)
และมีค่าความเค็ม 3.9 เดซิซเี มนต่อเมตร ซึง่ อยู่ใน
ระดับ เค็ ม น้ อ ย (Shahid, & Rehman, (2011, 27)
ซึ่ ง Tudsri, Kangwan-saichol, & Butnak (2 0 17,
42) รายงานว่ากระถินยักษ์จะเจริญเติบโตได้ดใี นดิน
ทีม่ คี ่าความเป็ นกรด-ด่างมากกว่า 5.5 มีการระบาย
น้ าได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์และไม่ควรเป็ นดินเค็ม
(Fig. 1 และ Fig. 2)

2,005.92 และ 2,037.39 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ
โ ด ย Tudsri, Kangwansaichol, & Butnak ( 2017,
66) รายงานว่าการฟื้ นตัวของกระถินยักษ์ภายหลัง
การตัดขึน้ อยู่กบั พืน้ ทีใ่ บทีเ่ หลืออยู่ จานวนจุดเจริญ
ปริมาณอาหารสารองที่เคลื่อ นย้ายจากลาต้น และ
รากไปสูจ่ ุดเจริญและความชืน้ ทีอ่ ยู่ในดิน โดยในการ
ปลูกเพื่อใช้เป็ นพลังงาน มีช่วงเวลาการฟื้ นตัวหลัง
การตัดทีย่ าวนาน แต่เนื่องจากการทดลองนี้มกี ารให้
ปุ๋ ย 1 ครัง้ และให้น้ าหลังการตัดเป็ นเวลา 3 เดือน
ทาให้การตัดชิดดินให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันกับการ
ตั ด ในระดั บ ความสู ง ไม่ เ กิ น 25 ซ.ม. ขณะที่
Abrahamson, Volk, Kopp, White, & Ballard
(2002, 24) รายงานว่าความสูงของการตัดต้นวิลโลว์
เพื่อใช้เป็ นวัตถุดบิ ชีวมวลโดยการใช้เครื่องจักรใน
การเก็บเกี่ยวมีความสูงประมาณ 7.62-15.24 ซ.ม.

3.2 ผลผลิ ตน้าหนักแห้งชีวมวล
ระดับความสูงการตัดกระถินทีแ่ ตกต่างกัน ไม่
ส่ง ผลให้เ กิด ความแตกต่ างกัน ทางสถิติ (p>0.05)
ต่อผลผลิตน้ าหนักแห้งชีวมวลของกระถินยักษ์ โดย
พบว่ า ระดับ ความสูง การตัด กระถิน ที่ร ะดับ 5, 15
และ 25 ซ.ม. จากพื้ น ดิ น ท าให้ ก ระถิ น ยัก ษ์ ใ ห้
ผลผลิ ต น้ าหนั ก แห้ ง ชี ว มวลเฉลี่ ย 1,944.00,
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จากพื้น ดิน ดัง นั น้ จากงานทดลองนี้ จึง มีค วาม
เป็ นไปได้ทจ่ี ะนาเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้ในการเก็บ
เกีย่ วกระถินยักษ์โดยการตัดชิดดินโดยทีค่ วามสูงใน
การตัดไม่มอี ทิ ธิพลต่อผลผลิตในปี ถดั ไป ในขณะที่
ระยะการปลู ก ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ต่อผลผลิตน้ าหนัก
แห้งชีวมวลของกระถินยักษ์ โดยกระถินยักษ์ท่ีปลูก
แถวคู่ ระยะภายในแถวคู่ห่ า ง 50x50 ซ.ม. ระยะ
ระหว่างแถวคู่ห่าง 150 ซ.ม. ให้ผลผลิตน้าหนักแห้ง
ชีวมวลสูงสุด 3,308.34 กิโลกรัมต่ อไร่ ขณะที่การ
ปลูกแถวเดีย่ ว ระยะระหว่างต้นห่าง 100 ซม. ระยะ
ระหว่างแถวห่าง 200 ซม. ให้ผลผลิตน้าหนักแห้งชีว
มวลต่าสุดที่ 855.18 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ สอดคล้อ งกับ Bunyavejchewin (1984,
308) รายงานว่ า ระยะปลู ก แคบ 100x50 ซ.ม.ให้
ผลผลิตชีวมวลมากที่สุดเท่ากับ 5,721.97 กิโลกรัม

ต่ อ ไร่ รองลงมาคื อ ระยะปลู ก ที่ ก ว้ า งขึ้ น เป็ น
100x100 และ 200 x 200 ซ.ม.ตามลาดับ ซึง่ Proe,
Craig, & Griffiths (2002, 320) รายงานว่ า การใช้
ระยะปลูกแคบจะทาให้มจี านวนต้น ต่อพืน้ ทีม่ าก จะ
ให้ผ ลผลิต สูง สุ ด ในช่ ว งปี แ รกของการปลู ก สร้ า ง
แปลง ขณะที่ร ะยะปลูกกว้างจะเหมาะสมกับรอบ
การตัดทีม่ ากกว่าหนึ่งปี ขน้ึ ไปเพื่อให้ได้รบั ผลผลิตที่
สู ง ขึ้ น โดย Tudsri, Kangwansaichol, & Butnak
(2017, 55) รายงานว่าความต้องการไม้กระถินที่จะ
นาไปใช้กบั เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ ามีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียง 3-8 ซ.ม. ดังนัน้ จึงไม่จาเป็ นต้องใช้
ระยะปลูกห่างเกินไป และสาหรับ อิทธิพลร่วมของ
การทดลองนี้พบว่าระดับความสูงการตัดและระยะ
การปลูกทีแ่ ตกต่างกันไม่สง่ ผลให้เกิดความแตกต่าง
กัน ทางสถิติ (p>0.05) ต่ อ ผลผลิต น้ า หนัก แห้งชีว
มวลของกระถินยักษ์ (Fig. 3)
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Figure 3 Dry matter yield of leucaena since November 2018 until October 2019 under 3 cutting
heights (A) and under 4 plant spacings(B). (error bar = ± standard error, mean in each column
followed by the same letter do not significantly differ according to LSD at 0.05)
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Table 1 Heating value, chloride and ash contents of the 2 nd year harvest leucaena wood under 3
cutting heights and under 4 plant spacings.
Heat values
Chloride
Ash
Sources
(MJ/kg)
(%)
(%)
Cutting heights (A)
5 cm.
17.85
0.18
1.75
15 cm.
17.93
0.19
1.82
25 cm.
18.01
0.18
1.76
Mean
17.93
0.18
1.78
LSD
ns
ns
ns
C.V. (%)
6.69
16.78
12.02
Plant spacings (B)
(50 x 50) x 150 cm.
17.84
0.18
1.77
(75 x 75) x 150 cm.
18.16
0.19
1.79
50 x 200 cm.
17.82
0.18
1.80
100 x 200 cm.
17.91
0.18
1.75
Mean
17.93
0.18
1.78
LSD
ns
ns
ns
C.V. (%)
6.80
20.28
10.28
(A) x (B)
ns
ns
ns
ns = not significant (p<0.05)
3.3 ค่าความร้อน
การวิเคราะห์ค่าความร้อนของกระถินยักษ์ใน
การเก็บเกีย่ วผลผลิตกระถินยักษ์พบว่าระดับ ความ
สูง การตัด กระถิน ที่แ ตกต่ า งกัน ระยะการปลู ก ที่
แตกต่างกันและอิทธิพลร่วมของระดับ ความสูงการ
ตัดและระยะการปลูกทีแ่ ตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้เกิด
ความแตกต่ างกัน ทางสถิติ (p>0.05) ต่ อ ค่ า ความ
ร้อนของกระถินยักษ์ โดยกระถินยักษ์มคี ่าความร้อน
เ ฉ ลี่ ย 17. 93 เ ม ก ะ จู ล ต่ อกิ โ ล ก รั ม ( Table 1)

สอดคล้อ งกับ Tudsri, Sripichitt, Wongsuwan, &
Nakmanee (2009, 100) ที่ร ายงานว่ า ระยะการ
ปลูกและความสูงการตัดทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มผี ลต่อค่า
ความร้อ นของกระถิน ยัก ษ์ โดยกระถิน ยัก ษ์ มีค่ า
ความร้ อ นเฉลี่ ย 19.65 และ 19.60 เมกะจู ล ต่ อ
กิโลกรัม ซึง่ Montes, da Silva, Garcia, de Muniz,
& Weber (2011, 347) รายงานว่า ค่าความร้อนเป็ น
ตัวชีว้ ดั คุณภาพของไม้ในการใช้เป็ นเชือ้ เพลิง ทัง้ นี้
ขึ้น อยู่ก ับ องค์ป ระกอบทางเคมี ปริม าณเถ้า และ
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ความชื้ น ในไม้ โดย Lewandowski, & Kicherer
( 1997) ; Tudsri, Kangwansaichol, & Butnak
(2017, 18) รายงานว่าค่าความร้อนในชีวมวลที่จะ
นาไปใช้เป็ นพลังงานไม่ควรต่ากว่าค่าวิกฤตที่ 14 เม
กะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งกระถินยักษ์ในการทดลองนี้มี
ค่าความร้อนผ่านมาตราฐานค่าวิกฤติ
3.4 ปริมาณธาตุคลอไรด์
การวิเคราะห์ปริมาณธาตุคลอไรด์ของกระถิน
ยัก ษ์ ใ นการเก็บ เกี่ย วผลผลิต กระถิน ยัก ษ์ พบว่ า
ระดับความสูงการตัดกระถินทีแ่ ตกต่างกัน ระยะการ
ปลูกที่แตกต่างกันและอิทธิพลร่วมของระดับความ
สูงการตัดและระยะการปลูกทีแ่ ตกต่างกัน ไม่ส่งผล
ให้ เ กิด ความแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ (p>0.05) ต่ อ
ปริมาณธาตุ คลอไรด์ของกระถินยักษ์ โดยกระถิน
ยักษ์มปี ริมาณธาตุคลอไรด์เฉลี่ย 0.18% (Table 1)
สอดคล้องกับ Chotchutima (2013, 101) ทีร่ ายงาน
ว่า ความสูงการตัดที่ 5-25 ซ.ม. และระยะการปลูก
ที่แตกต่างกัน ให้ปริมาณธาตุคลอไรด์ในไม้กระถิน
ยัก ษ์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิติ โดยกระถิน ยัก ษ์ มี
ปริ ม าณธาตุ คลอไรด์ เ ฉลี่ ย 0.25-0.30% ซึ่ ง
Nielsena, Frandsena, Dam– Johansena, &
Baxterb (2000, 283) รายงานว่าคลอไรด์ในการเผา
ไหม้ชวี มวลจะมีผลต่อการกัดกร่อนเตาปฏิกรณ์ชวี
มวล โดยจะเกิดการกัดกร่อนโลหะในเตาปฏิกรณ์ชวี
มวลจากก๊าซทีม่ ี ได้แก่ Cl2, HCl, NaCl และ KCl ที่
อาจทาให้เกิดการกัดกร่อนโดยตรงจากการเร่งการ
เกิด ปฏิกิริย าออกซิเ ดชัน ซึ่ง Lewandowski and
Kicherer (1997); Chotchutima (2013, 19) รายงาน
ว่ า ปริม าณคลอไรด์ท ัง้ หมดที่มีอ ยู่ ใ นชีว มวลที่จ ะ
นาไปใช้เป็ นพลังงานไม่ควรเกินค่าวิกฤตที่ 0.30%
ซึง่ กระถินยักษ์ในการทดลองนี้มคี ่าปริมาณธาตุคลอ
ไรด์ผ่านมาตราฐานค่าวิกฤติ
3.5 ปริมาณเถ้า
การวิเคราะห์ปริมาณเถ้าของกระถินยักษ์ใน
การเก็บเกีย่ วผลผลิตกระถินยักษ์พบว่าระดับความ

สูง การตัด กระถิน ที่แ ตกต่ า งกัน ระยะการปลู ก ที่
แตกต่างกันและอิทธิพลร่วมของระดับความสูงการ
ตัดและระยะการปลูกทีแ่ ตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้เกิด
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ต่อปริมาณเถ้า
ของกระถินยักษ์ โดยกระถินยักษ์มปี ริมาณเถ้าเฉลีย่
1.78 % (Table 1) สอดคล้ อ งกั บ Chotchutima,
Kangvansaichol, Tudsri, & Sripichitt ( 2013, 53)
ทีร่ ายงานว่าระยะการปลูกกระถินยักษ์ทแ่ี ตกต่างกัน
ที่แ ตกต่ า งกัน ตัง้ แต่ ร ะยะ 100x25 ซ.ม. ถึง ระยะ
ปลูก 200x100 ซ.ม. ให้ป ริม าณเถ้า ในไม้ก ระดิน
ยัก ษ์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ โดยมีค่ า เฉลี่ย อยู่
ร ะ ห ว่ า ง 1. 50- 1. 70% ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น กั บ
Sripongpakapun (2011, 49) ที่รายงานว่าปริม าณ
เถ้ า ของล าต้ น กระถิน ยัก ษ์ มีค่ า 1.50-2.00% ซึ่ง
Oberbenger, Brunner, & Barnthaler ( 2006) ;
Chotchutima (2013, 19) รายงานว่ า ปริม าณเถ้ า
เป็ นองค์ประกอบสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณสมบัติใน
การเผาไหม้แ ละค่ า พลัง งานความร้อ นที่ไ ด้ ร ับ ชีว
มวลทีม่ ปี ริมาณเถ้าสูงส่งผลทาให้ค่าความร้อนลดลง
โดยปริ ม าณเถ้ า ทั ง้ หมดที่ มี อ ยู่ ใ นชี ว มวลที่ จ ะ
นาไปใช้เป็ นพลังงานไม่ควรเกินค่าวิกฤตที่ 9.00%
ซึง่ กระถินยักษ์ในการทดลองนี้มคี ่า ปริมาณเถ้าผ่าน
มาตราฐานค่าวิกฤติ

4. สรุป
1. ระดับความสูงการตัดทีแ่ ตกต่างกันตัง้ แต่ 525 ซ.ม.จากพื้นดิน ไม่ส่งผลให้เกิด ความแตกต่าง
กัน ทางสถิติต่ อ ความสูง น้ า หนัก แห้งชีวมวล ค่ า
ความร้อน ปริมาณธาตุคลอไรด์และปริมาณเถ้าของ
กระถินยักษ์ จึงมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะนาเครื่องจักร
มาประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวกระถินยักษ์โดยการ
ตัดชิดดินโดยที่ความสูงในการตัดไม่มีอิทธิพ ลต่ อ
ผลผลิตชีวมวลในปี ถดั ไป
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2. การปลูก กระถิน ยัก ษ์ ใ นระยะชิด แถวคู่ท่ี
ระยะปลูก (50x50)x150 ซ.ม. ให้ผ ลผลิต น้ า หนั ก
แห้งชีวมวลสูงสุด 3,308.34 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทีค่ ่า
ความร้อน ปริมาณธาตุคลอไรด์และปริมาณเถ้าผ่าน
มาตราฐานค่าวิกฤติ ดังนัน้ กระถินยักษ์จงึ สามารถ
ปลูกภายใต้การเก็บเกีย่ วทีใ่ ช้เครื่องจักรแบบการตัด
ชิดดินและปลูกในระยะชิดแถวคู่ในพืน้ ทีด่ นิ เค็มได้
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