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ABSTRACT: The study aimed to improve sandy saline and acidic soil around a biomass power 
plant by using the power plant ash combined with fertilizers to produce leucaena for renewable 
energy and reduce long-term biomass fuel deficiency. The experiment was done using a 
randomized complete block design (RCBD) with 4 replications. The treatments were 4 types of 
mixed fertilizers consisted of mixing of chemical fertilizers 18–46–0 and 0–0–60 with ratio 1 : 1 
at the rate of 80 kg rai–1 (F1), mixing the same ratio of chemical fertilizers as F1 at the rate of 
40 kg rai–1 combined with 1 t rai–1 of ash mixed with 500 kg rai–1 of farm manure (F2), mixing 2 
t rai–1 of ash with 1 t rai–1 of farm manure (F3) and non-fertilizer application (F4). The results 
revealed that the F3 (328.08 cm) and F1 (276.38 cm) treatments statistically significantly promoted 
higher plant height than F4 treatment (188.39 cm) (P < 0.05). Furthermore, the leucaena under 
F3 treatment produced the highest total dry matter yield at 1,985.53 kg rai–1 when compared 
with the rest treatments (P < 0.05). For the chemical composition, the wood from all treatments 
had average nitrogen, sulfur, and chloride contents less than critical values of biomass fuel. 
They also had the average ash content at 2.15 g 100g–1 dry weight and average heat value at 
18.20 MJ kg–1 which passed the standard of biomass fuel. It could be concluded that the 
powerplant ash can be used to improve the sandy saline and acidic soil by mixed with farm 
manure at the rate of 2 t rai–1 of the ash and 1 t rai–1 of farm manure.
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
ดินทราย เค็ม และกรดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า
ชีวมวล โดยใช้เถ้าจากโรงไฟฟ้าร่วมกับปุ๋ยชนิดต่าง ๆ 
เพื่อผลิตกระถินยักษ ์ เป ็นเชื้อ เพลิงและลดการ
ขาดแคลนเชื้อเพลิงในระยะยาว การทดลองน้ีใช้
แผนการทดลองแบบสุม่ในบลอ็กสมบรูณ์ (Randomized 
complete block design, RCBD) ทำาการทดลอง
จำานวน 4 ซำ้า ปัจจัยที่ศึกษา คือ รูปแบบการให้ปุ๋ยและ
เถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ 
ประกอบด้วย ใช้ปุ ๋ยเคมีสูตร 18–46–0 ผสมกับ 
0–0–60 อัตราส่วน 1 : 1 อัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ (F1) 
ใช้ปุ ๋ยเคมีในอัตราส่วนเดียวกันกับ F1 ที่อัตรา 40 
กิโลกรมัต่อไร ่รว่มกบัเถ้า 1 ตันต่อไร่ และปุ๋ยคอก 500 
กิโลกรัมต่อไร่ (F2) ใช้เถ้า 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 
1 ตันต่อไร่ (F3) และไม่ใช้ปุ๋ย (F4) ผลการทดลอง พบ
ว่า แปลงทีใ่ส่ปุย๋แบบ F3 (328.08 เซนติเมตร) และ F1 
(276.38 เซนตเิมตร) ทำาให้กระถนิยกัษ์มคีวามสงูเฉลีย่
สงูกว่าแปลง F4 (188.39 เซนตเิมตร) อย่างมนียัสำาคญั
ทางสถิติ (P < 0.05) นอกจากนี้ ยังพบว่าแปลงที่ใส่ปุ๋ย
แบบ F3 ให้ผลผลิตนำ้าหนักแห้งชีวมวลสูงที่สุด เท่ากับ 
1,985.53 กโิลกรมัต่อไร่ เมือ่เปรียบเทยีบกบัทรตีเมนต์
อื่น (P < 0.05) สำาหรับองค์ประกอบทางเคมี พบว่า  
ไม้กระถินยักษ์ทุกทรีตเมนต์มีองค์ประกอบเฉลี่ยของ
ธาตุไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และคลอไรด์ตำ่ากว่าค่าวิกฤติ
ของเชือ้เพลิงชีวมวล และมปีรมิาณเถ้าเฉลีย่ 2.15 กรมั
ต่อนำ้าหนักแห้ง 100 กรัม และมีค่าความร้อนเฉลี่ย 
18.20 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งผ่านค่ามาตรฐานของ 
เชือ้เพลงิชวีมวล จงึสามารถสรปุได้ว่า เถ้าจากโรงไฟฟ้า
ชีวมวลสามารถนำามาใช้ปรับปรุงสภาพดินทราย เค็ม  
และกรด โดยผสมกับปุ๋ยคอกในอัตราเถ้า 2 ตันต่อไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่

ค�าส�าคัญ: ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยคอก, กระถินยักษ์, เถ้าจากโรง
ไฟฟ้าชีวมวล, ดินทราย เค็มและกรด

บทน�า 

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากชีวมวลเพื่อผลิต
พลังงานในประเทศไทย ส่วนใหญ่ใช้จากเศษเหลือ
ทางการเกษตร เช่น ชานอ้อย ใบอ้อย แกลบ ฟางข้าว 
และเศษไม้ เป็นต้น (Ministry of Energy, 2011) ซึ่ง
ราคาของเศษเหลอืทางการเกษตรดังกล่าวได้ปรบัตวัสงู
ขึ้นจนทำาให้ไม่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตความ
ร้อนหรือไฟฟ้าได้ ดังนั้น จึงมีแนวความคิดของการใช้
พืชชีวมวลจากกระถินยักษ์ท่ีปลูกสร้างข้ึนเพ่ือมา
ทดแทนเช้ือเพลิงลักษณะเดิมที่มีราคาสูง เนื่องจาก
กระถินยักษ์เป็นพืชตระกูลถั่วยืนต้นโตเร็ว ปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมได้ดี ทนแล้ง ให้ผลผลิตสูง และ
สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง (Tudsri et al., 2002) 
แต่ปัญหาของการปลูกพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย คือ ดินมีลักษณะเป็นดินทราย 
เคม็ และเป็นกรด ซึง่มีปริมาณอินทรยีวตัถุ ปรมิาณธาตุ
อาหาร และประสิทธภิาพในการอุม้นำา้ตำา่ ส่งผลโดยตรง
ต่อผลผลิตของพืช (Vityakon, 2007) ซึ่งกระถินยักษ์
สามารถเจรญิเติบโตได้ในพืน้ท่ีท่ีมคีวามอดุมสมบูรณ์ตำา่ 
เนือ่งจากกระถินยกัษ์สามารถตรงึไนโตรเจนจากอากาศ 
ทำาให้ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีไนโตรเจน ประกอบกับใบ
กระถินท่ีร่วงหล่นต่อปีมีปริมาณสูง สามารถเพิ่มปุ๋ย
อนิทรย์ีทางธรรมชาตไิด้จากส่วนใบ ขณะทีล่ำาต้นใช้เป็น
พลังงาน (Tudsri et al., 2012) ในส่วนของการ
ปรับปรุงดนิทราย เค็ม และเป็นกรด สามารถทำาไดโ้ดย
การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุหรือเพิ่มสารท่ีสามารถดูด
ซบัเกลอืได้บางส่วน (Yuwaniyom, 2003) ซึง่ Umanu 
and Babade (2013) รายงานว่า การใช้ปุ ๋ยคอก
สามารถเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินและปรับปรุงสมบัติ
การนำาไฟฟ้าของดิน นอกจากนี้ เถ้าจากโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจำานวนมาก
เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเถ้ามีคุณสมบัติเป็นด่างท่ี
สามารถใช้ปรับปรุงดินกรดโดยการยกระดับ pH ของ
ดนิได้ (Matsi and Keramidas, 1999) นอกจากนี ้เถ้า
ท่ีได้จากไม้ยังมีธาตุฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) 
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และแคลเซียม (Ca) ซึ่งมีความสำาคัญต่อความต้องการ
ธาตุอาหารของกระถินยักษ์ (Khanna et al., 1994) 
ดังนั้น การทดลองนี้จึงศึกษาอิทธิพลของเถ้าจาก 
โรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับการใช้ปุ๋ยต่อการผลิตกระถิน
ยกัษ์ภายใต้พืน้ทีด่นิทราย เค็ม และเป็นกรดสำาหรบัการ
ใช้ประโยชน์เชิงพลังงานทดแทน

อุปกรณ์และวิธีการ

การวางแผนการทดลองและการปลูกต้นกล้ากระถิน
ยักษ์

การทดลองนี้ดำาเนินการทดลองปลูกกระถิน
ยักษ์ (Leucaena leucocephala) ที่ตำาบลเก่างิ้ว 
อำาเภอพล จังหวัดขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบ
สุม่ในบลอ็กสมบรูณ์ (Randomized complete block 
design, RCBD) ทำาการทดลองจำานวน 4 ซำ้า ปัจจัยที่
ศึกษา คือ การให้ปุ๋ยและเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลใน
อัตราที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ ได้แก่ ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 
18–46–0 ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 0–0–60 ในอัตราส่วน 
1 : 1 อัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีโดยหว่าน
กระจายให้ทัว่แปลง แบ่งใส่ 2 คร้ัง ทีอ่าย ุ1 และ 2 เดือน 
หลังการปลูกลงในแปลงย่อย (F1) ในขั้นตอนการ 
เตรียมดิน ใช้เถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลอัตรา 1 ตันต่อไร่ 

และปุย๋คอกอตัรา 500 กโิลกรมัต่อไร่ หว่านกระจายให้
ทั่วแปลงแล้วคลุกดิน ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 18–46–0  
ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 0–0–60 ในอัตราส่วน 1 : 1 อัตรา 
40 กิโลกรัมต่อไร่ ที่อายุ 1 เดือน หลังปลูกลงในแปลง
ย่อย (F2) ในขัน้ตอนการเตรยีมดิน ใช้เถ้าจากโรงไฟฟ้า
ชีวมวลอตัรา 2 ตนัต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอกอตัรา 1 ตนัต่อไร่ 
หว่านกระจายให้ทั่วแปลงแล้วคลุกดิน (F3) และไม่ใส่
ปุ๋ย (F4) โดยคณุสมบัตขิองเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและ
ปุ๋ยคอกท่ีใช้ในการศึกษามีรายละเอียดดังแสดงใน 
Table 1

กระถินยักษ์ถูกเพาะจากเมล็ดเพาะเป็นต้น
กล้า ภายใต้การให้นำ้าและให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15–15–15 
จำานวน 1 ครัง้ โดยการผสมนำา้ในอตัรา 100 กรมัต่อนำา้ 
20 ลติร แล้วรดต้นกล้าทีอ่าย ุ30 วนั หลงัการเพาะกล้า 
จนกระทั่งต้นกล้ามีอายุ 1 เดือนครึ่ง และมีความสูง
เฉลี่ย 30 เซนติเมตร จากระดับผิวดิน จากนั้น นำาลง
ปลูกในแปลงที่เตรียมไว้จำานวน 16 แปลงย่อย แต่ละ
แปลงย่อยมีขนาด 12 ตารางเมตร เว้นระยะห่าง
ระหว่างแปลงย่อย 3 เมตร ใช้ระยะปลูกในแต่ละแปลง
ย่อยแบบระบบปลูกแถวคู ่ ระยะภายในแถวคู ่ห่าง  
50 × 50 เซนติเมตร และระยะระหว่างแถวคู ่  
150 เซนตเิมตร มจีำานวนต้น 6 ต้นต่อแถว มจีำานวนแถว 
6 แถว และมจีำานวนต้นท้ังหมด 24 ต้นต่อแปลงย่อย

Table 1 Properties of biomass ash from power plant and farm manure used in the experiment

Properties Power plant ash Farm manure

pH

Total N (g 100g–1)

Total P (g 100g–1)

Total K (g 100g–1)

Total Ca (g 100g–1)

Total S (g 100g–1)

Salinity (dS m–1)

9.13

0.42

1.69

1.29

1.40

0.0006

0.64

8.42

0.30

2.13

5.71

–

–

17.29
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การจัดเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
การทดลองนี้ใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่

อำาเภอพล จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย 
ปริมาณนำ้าฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิตำ่าสุด และ
อุณหภูมิ เฉ ล่ียตลอดการทดลองระหว ่าง เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

การวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 
เกบ็ตวัอย่างดินในแปลงทดลองทีค่วามลกึ 15 

เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของดินก่อนการ
ทดลอง ระหว่างการทดลองเป็นเวลา 6 เดือน และใน
ช่วงสิ้นสุดการทดลองในเวลา 12 เดือน โดยจัดเก็บ
ตัวอย่างดินในช่วงสัปดาห์ที่ไม่มีฝนตก จากนั้น นำา
ตัวอย่างดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติดินที่ห้องปฏิบัติการ 
โดยวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินด้วย pH meter 
(ดิน : นำ้า = 1 : 1) วิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ โดยวิธี Bray II (Bray and Kurtz, 1945) 
จากนั้น วัดปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ด้วย
เครื่อง spectrophotometer วิเคราะห์ปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได ้ โดยการสกัดด ้วย
สารละลาย 1 M NH

4
OAc ทีเ่ป็นกลาง (pH 7.0) (Pratt, 

1965) จากน้ัน วดัปริมาณโพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได้ 
ด้วยเครือ่ง atomic absorption spectrophotometer 
และวัดค่าความเค็มของดินด้วยการวัดค่าการนำาไฟฟ้า
ประสิทธิผลของสารละลายขณะดินอิ่มตัวด้วยนำ้า 
(Effective electrical conductivity) ด้วยเคร่ือง 
electrical conductivity meter

การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของกระถินยักษ์ 

ประเมินการเจริญเติบโตจากความสูงของต้น
กระถนิยกัษ์ โดยวดัความสงูจากโคนลำาต้นกระถนิยกัษ์
ส่วนเหนอืพืน้ดนิจนถึงปลายยอดของทรงพุม่จำานวน 16 
ต้นต่อแปลงย่อย เก็บข้อมูลทุกเดือน ตั้งแต่ย้ายกล้าลง
แปลงทดลองจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเก็บเกี่ยว

ผลผลิตที่อายุ 12 เดือน หลังย้ายกล้าลงปลูกในแปลง
ทดลอง และบันทึกข้อมูลผลผลิตของกระถินยักษ์จาก
แปลงย่อยทุกแปลง ประกอบด้วย ผลผลิตนำ้าหนักสด
และผลผลตินำา้หนกัแห้งของใบ กิง่ก้าน และลำาต้น และ
ผลผลติชวีมวลรวม แล้วคำานวณสดัส่วนผลผลติชวีมวล
รวมจากสัดส่วนนำ้าหนักแห้งของใบ กิ่งก้าน และลำาต้น
ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและ
คุณสมบัติเชิงพลังงานของกระถินยักษ์ 

สุม่ตวัอย่างกระถนิยกัษ์ โดยใช้ส่วนของลำาต้น
กระถินยักษ์จำานวน 4 ต้น นำามาบดละเอียดด้วยเครื่อง
บดตัวอย่างพชื Retsch รุน่ SC 100 จากนัน้ สุม่ตวัอย่าง
กระถนิยกัษ์ทีบ่ดแล้วเพือ่นำามาวเิคราะห์คณุสมบตัทิาง
เคม ีประกอบด้วย ปริมาณธาตไุนโตรเจน (Semimicro-
K je ldah l  method )  ปริ มาณธาตุ ซั ล เฟอร ์ 
(Turbidimetric method) และปริมาณธาตุคลอไรด์ 
(Calorimetric method) และวิเคราะห์คุณสมบัติเชิง
พลงังานของกระถินยกัษ์ ได้แก่ ปรมิาณเถ้า (Proximate 
analysis) และค่าความร้อน (Bomb calorimeter)

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทดสอบอิทธิพลของทรีตเมนต์ท่ีมีต่อการ

เจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และ
คุณสมบัติ เ ชิงพลังงานของกระถินยักษ ์ด ้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, 
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Fisher’s least significant difference ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลการทดลองและวิจารณ์

ปริมาณน�้าฝนและอุณหภูมิ
 ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560 มปีรมิาณนำา้
ฝน 70 มิลลิเมตร ขณะที่ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นั้นไม่มีฝนตก  
จากนั้น ฝนเริ่มกลับมาตกเล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ ์
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และเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561 โดยมปีรมิาณนำา้ฝน 9.80 
และ 16.60 มิลลิเมตร ตามลำาดับ ฝนได้ตกเพิ่มขึ้นใน
เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยตกต่อ
เนื่อง มีปริมาณนำ้าฝนสูงสุด 2 เดือน คือ เดือน
พฤษภาคมและเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ที่ 229.30 
และ 239.40 มิลลิเมตร ตามลำาดับ ขณะที่ เดือนอื่น ๆ 
มีปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ยอยู ่ระหว่าง 48.00–91.60 

มิลลิเมตร ทำาให้ตลอดการทดลองในปีที่ 1 (ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2561) มีปริมาณนำ้าฝนสะสม 1,036.80 มิลลิเมตร 
สำาหรับอุณหภูมิในระหว่างการทดลอง พบว่า บริเวณ
พืน้ท่ีทีศ่กึษามอีณุหภมูสิงูสดุเฉลีย่ 32.14 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิตำ่าสุดเฉลี่ย 22.68 องศาเซลเซียส 
(Figure 1)

Figure 1 The precipitation and minimum and maximum temperatures from November 2017 to 
October 2018

คุณสมบัติดิน
ในช่วงเริ่มต้นการทดลอง ค่าความเป็นกรด-

ด่างของดนิในแต่ละแปลงทดลองมค่ีาเป็นกรดใกล้เคยีง
กัน คือ 5.0–5.1 แต่หลังการปลูก 6 เดือน ในแปลงที่มี
การใส่เถ้า 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ คลุก
ลงในดิน (F3) มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินเพิ่มขึ้น
เป็น 5.6 และหลังการปลูก 12 เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 6.5 
เนื่องจากคุณสมบัติของเถ้าที่เป็นด่าง (Table 1) ซึ่งสูง
กว่าแปลงที่มีรูปแบบการใส่ปุ๋ยแบบอื่น ๆ (Figure 2A) 
ขณะที่ ในแปลงที่ไม่มีการใส่ปุ๋ย (F4) ค่าความเป็น 
กรด-ด่างของดินมีการเปลี่ยนแปลงตำ่าที่สุด โดยมีค่า
ประมาณ 4.8 หลังการปลูก 6 เดือน และ 5.3 หลังการ
ปลกู 12 เดอืน ทัง้น้ี การเพิม่ขึน้ของความเป็นกรด-ด่าง

ของดินในทุกแปลงทดลองในเดือนท่ี 12 อาจเน่ืองมา
จากปริมาณนำ้าฝนที่ตกลงมาจำานวนมากในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2561 (Figure 1) ในด้านของฟอสฟอรสั
ท่ีเป็นประโยชน์และโพแทสเซยีมท่ีแลกเปลีย่นได้ในช่วง
เริม่ต้นการทดลอง แต่ละแปลงทดลองมค่ีาใกล้เคียงกัน 
คือ มีฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 3–4 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม (Figure 2B) และมีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได้ 22–24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Figure 2C) แต่หลัง
การปลูก 12 เดือน ในแปลงที่มีการใส่เถ้า 2 ตันต่อไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ คลุกลงในดิน (F3) มีค่า
ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่ขึน้เป็น 21 มลิลกิรมัต่อ
กโิลกรัม และมโีพแทสเซยีมท่ีแลกเปลีย่นได้เพิม่ข้ึนเป็น 
80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าทรีตเมนต์อื่น ๆ 
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ในส่วนของค่าความเคม็ พบว่า ค่าความเคม็ของดินใน
แต่ละแปลงทดลองมค่ีาใกล้เคยีงกนั คอื 3.7–3.9 เดซิซเีมน
ต่อเมตร ซึ่งอยู่ในระดับความเค็มน้อย (Shahid and 
Rahman, 2010) แต่หลงัการปลกู 6 เดือน ซ่ึงอยูใ่นช่วง
ต้นเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561 พบว่า ค่าความเค็มของดิน
ในแต่ละแปลงทดลองมีค่าลดลงอยู่ในช่วงระหว่าง 

0.50–0.94 เดซิซีเมนต่อเมตร ซึ่งอยู่ในระดับไม่เค็ม 
(Shahid and Rahman, 2010) และหลงัการปลกู 12 
เดอืน พบว่า แปลงท่ีมกีารใส่เถ้า 2 ตนัต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ย
คอก 1 ตนัต่อไร่ คลุกลงในดนิ (F3) มค่ีาความเคม็ 0.15 
เดซซิเีมนต่อเมตร ซึง่ตำา่กว่าแปลงท่ีไม่มกีารใส่ปุ๋ย (F4)  
ท่ีมค่ีาความเค็ม 0.29 เดซิซีเมนต่อเมตร (Figure 2D)

Figure 2 Trends of change in soil properties of experimental plot averaged from 4 replications 
at the beginning, 6 months and 12 months (Harvest) of the experiment: (A) soil pH, (B) 
available phosphorus, (C) exchangeable potassium and (D) salinity. F1 = mixing of 
chemical fertilizers 18–46–0 and 0–0–60 with ratio 1 : 1 at the rate of 80 kg rai–1, F2 = 
mixing the same ratio of chemical fertilizers as F1 at the rate of 40 kg rai–1 combined 
with 1 t rai–1 of ash mixed with 500 kg rai–1 of farm manure, F3 = mixing 2 t rai–1 of ash 
with 1 t rai–1 of farm manure, and F4 = non-fertilizer application
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ความสูง
ความสูงของต้นกระถินยักษ์ในเดือนที่ 1 

(พฤศจกิายน พ.ศ. 2560) ถงึเดือนที ่7 (พฤษภาคม พ.ศ. 
2561) ในแต่ละทรีตเมนต์ ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ แต่เมื่อเข้าสู่เดือนที่ 8 และ 9 พบว่า แปลงที่มีการ
ใส่เถ้า 2 ตนัต่อไร่ ร่วมกบัปุย๋คอก 1 ตนัต่อไร่ (F3) และ
แปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 18–46–0 ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 
0–0–60 อัตราส่วน 1 : 1 ในอัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ 
(F1) ต้นกระถินยักษ์สูงกว่าแปลงที่ใส่เถ้า 1 ตันต่อไร่ 
ปุย๋คอก 500 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุย๋เคมสีตูร 18–46–
0 ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 0–0–60 อัตราส่วน 1 : 1 อัตรา 
40 กิโลกรัมต่อไร่ (F2) และแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ย (F4) อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ (P < 0.05) ขณะที่ ในเดือนที่ 10, 
11 และ 12 พบว่า ต้นกระถินยักษ์ในแปลงที่ใส่เถ้า 2 

ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ (F3) มีความสูง
มากกว่าต้นกระถินยกัษ์ในแปลงทีใ่ส่เถ้า 1 ตันต่อไร่ ปุ๋ย
คอก 500 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 18–46–0 
ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 0–0–60 อัตราส่วน 1:1 อัตรา 40 
กิโลกรัมต่อไร่ (F2) และแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ย (F4) อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยในเดือนที่ 12 ต้น
กระถินยกัษ์ในแปลงท่ีใส่เถ้า 2 ตนัต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยคอก 
1 ตนัต่อไร่ (F3) มคีวามสงูเฉลีย่ 328.08 เซนติเมตร ซึง่
สูงกว่าต้นกระถินยักษ์ในแปลงที่ใส่เถ้า 1 ตันต่อไร่ ปุ๋ย
คอก 500 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 18–46–0 
ผสมกบัปุย๋เคมสีตูร 0–0–60 อตัราส่วน 1 : 1 อตัรา 40 
กิโลกรัมต่อไร่ (F2) และแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ย (F4) อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ (P < 0.05) ซึ่งมีความสูงเฉล่ีย 
228.27 และ 188.39 เซนตเิมตร ตามลำาดบั (Figure 3)

Figure 3 Plant height of leucaena since November 2017 until October 2018 under 4 fertilizer 
types: F1 = mixing of chemical fertilizers 18–46–0 and 0–0–60 with ratio 1 : 1 at the 
rate of 80 kg rai–1, F2 = mixing the same ratio of chemical fertilizers as F1 at the rate 
of 40 kg rai–1 combined with 1 t rai–1 of ash mixed with 500 kg rai–1 of farm manure, F3 
= mixing 2 t rai–1 of ash with 1 t rai–1 of farm manure, and F4 = non-fertilizer application. 
Error bar is the standard error. Means in the same month for each component showed 
by the same lowercase letter are not significantly different at P < 0.05
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ผลการทดลองนีแ้สดงให้เหน็ว่า แปลงทีใ่ส่เถ้า 
2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ (F3) ทำาให้
กระถนิยกัษ์มคีวามสงูมากกว่าแปลงทีไ่ม่ใส่ปุย๋ (F4) แต่
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับแปลงที่ใส่แต่ปุ๋ยเคมี (F1) 
เน่ืองจากกระถินยักษ์ในแปลงนี้ได้รับธาตุอาหารใน
ปริมาณมากแม้จะอยู ่ภายใต้สภาพดินที่ เป ็นกรด
มากกว่า ซึ่งกระถินยักษ์จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มี
ความเป็นด่างอ่อน ๆ  (Tudsri, 2004) ดงันัน้ การใส่เถ้า
ท่ีมคีณุสมบตัเิป็นด่าง สามารถปรบัสภาพดนิทีเ่ป็นกรด 
ให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) สูงขึ้น ส่งผลต่อการ
เจรญิเตบิโตทางความสงูของกระถินยกัษ์ท่ีเพิม่ขึน้ โดย
สังเกตได้จากความแตกต่างของค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดนิในเดอืนที ่12 (Figure 2) ขณะที ่การใส่ปุย๋คอก
สามารถเพิม่ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินกรดได้เช่นกนั 
โดยการใส่ปุ๋ยคอก 40 กรัมต่อนำ้าหนักแห้ง 1 กิโลกรัม 
สามารถเพิ่มความเป็นกรด-ด่างของดิน จาก 4.8 เป็น 
6.0 และ 5.5 เป็น 6.3 โดยความเป็นกรด-ด่างของดิน
ที่มีการใส่ปุ๋ยคอกมีการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าดินที่ไม่มี
การใส่ปุย๋คอก (Whalen et al., 2000) นอกจากนี้ ปุย๋
คอกยังอุดมไปด้วยอินทรียวัตถุที่จะเป็นตัวช่วยในการ
ปรบัปรงุสมบตัทิางเคม ีชวีภาพ และกายภาพของดนิที่
ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน การ
เจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของพืชภายใต้สภาพ
ของดินที่มีความเค็ม (Choudhary et al., 2004)

ผลผลิตน�้าหนักแห้งชีวมวล
ต้นกระถินยักษ์ในแปลงที่ใส่เถ้า 2 ตันต่อไร่ 

ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ (F3) มีนำ้าหนักแห้งชีวมวล
เฉลีย่ 1,985.53 กิโลกรมัต่อไร่ ซึง่สงูกว่าต้นกระถนิยกัษ์
ในแปลงที่ใส่ปุ๋ยรูปแบบอ่ืนและแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ (P < 0.05) (Figure 4) ความแตก
ต่างกันทางสถิติท่ีเกิดขึ้นนี้อาจเกิดจากดินที่ปลูกมีเนื้อ
ดินทรายปนดินร่วน (Loamy sand) ค่าความเค็มของ
ดนิประมาณ 3.7–3.9 เดซซิเีมนต่อเมตร ซ่ึงอยูใ่นระดับ
ความเค็มน้อย (Shahid and Rahman, 2010) และมี
ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินที ่5.0–5.1 ซึง่อยูใ่นระดับ

กรดจดั (United States Department of Agriculture, 
1998) การใส่เถ้าทีเ่ป็นสิง่เหลอืทิง้จากโรงไฟฟ้าชวีมวล
ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นด่าง จงึสามารถช่วยปรบัปรงุดนิกรด 
โดยการยกระดับความเป็นกรด-ด่างของดินและ
สามารถใช้แทนปูนขาวได้ (Matsi and Keramidas, 
1999) เนื่องจากการใช้ปูนขาวในทางการเกษตร  
เป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญของการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน 
(Bernoux et al., 2003) ซ่ึง Montes-Hernandez et 
al. (2009) รายงานว่า การใช้เถ้าในการปรับปรุงดิน
ปริมาณ 1 ตัน สามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 
26 กโิลกรมั โดยในเถ้ายงัมธีาตฟุอสฟอรสั โพแทสเซยีม 
และแคลเซยีม ซึง่มคีวามสำาคญัต่อการเจรญิเติบโตของ
กระถินยักษ์ (Tudsri, 2004) นอกจากนี้ Basu et al. 
(2009) รายงานว่า การใช้เถ้าเพือ่ปรบัปรงุดนิ สามารถ
ทำาให้ความหนาแน่นของดินลดลง และเพิ่มความ
สามารถในการอุ้มนำ้าของดิน ขณะที่ การได้รับปุ๋ยคอก
ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และยังช่วยปรับปรุง
สมบัติการนำาไฟฟ้าของดิน (Umanu and Babade, 
2013) ซึ่ง Melero et al. (2007) รายงานว่า การใส่
ปุ๋ยคอกให้กับดินเค็มสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ของคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส จุลินทรีย์ 
และกจิกรรมของเอนไซม์ ส่งผลโดยตรงต่อการปรบัปรงุ
โครงสร้างของดินและประสิทธิภาพการซึมผ่านของ 
นำ้าในดิน ช่วยเพ่ิมการชะล้างของเกลือ ลดการระเหย
ของนำ้าบริเวณผิวดิน และยับยั้งการสะสมของเกลือท่ี
ผิวดิน (Raychev et al., 2001) การใส่ปุ๋ยคอกจึงเป็น
หนึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาดินเค็มที่มีต้นทุนตำ่า เรียบง่าย 
และประสบความสำาเร็จในการแก้ไขปัญหาดินเค็ม 
(Mitchell et al., 2000) อย่างไรกต็าม การปลกูกระถนิ
ยักษ์ในพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตำ่า ในปีแรกจะให้
ผลผลิตตำ่า การยืดอายุการตัดคร้ังแรกให้มากกว่า  
1 ปี จะทำาให้กระถินยักษ์ให้ผลผลิตสูงข้ึน ตอจะม ี
ขนาดใหญ่และทำาให้ต้นใหม่เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น  
(Tudsri et al., 2017)
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Figure 4 Total fresh weight yield and total dry matter yield of the 1st year harvest leucaena 
wood under 4 fertilizer types: F1 = mixing of chemical fertilizers 18–46–0 and 0–0–60 
with ratio 1 : 1 at the rate of 80 kg rai–1, F2 = mixing the same ratio of chemical fertilizers 
as F1 at the rate of 40 kg rai–1 combined with 1 t rai–1 of ash mixed with 500 kg rai–1 of 
farm manure, F3 = mixing 2 t rai–1 of ash with 1 t rai–1 of farm manure, and F4 = non-
fertilizer application. Error bar is the standard error. Means for total fresh weight yield 
showed by the same uppercase letter are not significantly different at P < 0.05 and 
means for total dry matter yield showed by the same lowercase letter are not 
significantly different at P < 0.05

องค์ประกอบผลผลิต
รูปแบบการใส่ปุ ๋ยท่ีแตกต่างกันไม่ส ่งผล

ต่อองค์ประกอบผลผลิตชีวมวลส่วนใบและกิ่งก้าน  
(P > 0.05) แต่ส่งผลต่อองค์ประกอบผลผลิตชีวมวล
ส่วนลำาต้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดย
พบว่า แปลงที่ใส่เถ้า 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตัน
ต่อไร่ คลุกลงในดิน (F3) ให้สัดส่วนของผลผลิตลำาต้น 
85.01 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าแปลงที่ใส่เถ้า 1 ตันต่อไร่ 
ปุ๋ยคอก 500 กิโลกรัมต่อไร่ คลุกลงในดิน และใส่ปุ๋ย

เคมสีตูร 18–46–0 ผสมปุ๋ยเคมสีตูร 0–0–60 อตัราส่วน 
1 : 1 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ (F2) ที่มีองค์ประกอบ
ผลผลิตส่วนลำาต้น 73.05 เปอร์เซ็นต์ และแปลงที่ไม่ใส่
ปุ๋ย (F4) ท่ีมีองค์ประกอบผลผลิตส่วนลำาต้น 75.80 
เปอร์เซ็นต์ อย่างนัยสำาคัญทางสถิติ (P < 0.05) แต่ไม่
แตกต่างกนัทางสถิตกิบัแปลงท่ีใส่ปุ๋ยเคมสีตูร 18–46–0 
ผสมปุ๋ยเคมีสูตร 0–0–60 อัตราส่วน 1 : 1 อัตรา 80 
กิโลกรัมต่อไร่ (F1) ที่มีองค์ประกอบผลผลิตส่วนลำาต้น 
81.63 เปอร์เซ็นต์ (Figure 5)
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Figure 5 Percentages of yield component (Stem, branch and leaf) of leucaena at the 1st year 
harvest under 4 fertilizer types: F1 = mixing of chemical fertilizers 18–46–0 and 0–0–60 
with ratio 1 : 1 at the rate of 80 kg rai–1, F2 = mixing the same ratio of chemical fertilizers 
as F1 at the rate of 40 kg rai–1 combined with 1 t rai–1 of ash mixed with 500 kg rai–1 of 
farm manure, F3 = mixing 2 t rai–1 of ash with 1 t rai–1 of farm manure, and F4 = non-
fertilizer application. Means for each component showed by the same lowercase letter 
are not significantly different at P < 0.05

เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบผลผลิตชีวมวล
ในส่วนลำาต้นกับงานทดลองอื่น ๆ พบว่า งานทดลอง
นี้มีองค์ประกอบผลผลิตชีวมวลในส่วนลำาต้นสูงกว่า
งานทดลองในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตำ่าของ Tudsri 
et al. (2009) ที่ทดลองปลูกกระถินยักษ์ในดินลูกรัง 
อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่พบว่า ให้ผลผลิตนำ้า
หนักแห้งชีวมวล 1,077 กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่วนลำาต้น
เป็นองค์ประกอบที่มีสัดส่วนมากที่สุด 618 กิโลกรัม
ต่อไร่ คิดเป็น 57.38 เปอร์เซ็นต์ และมีองค์ประกอบ
ผลผลิตชีวมวลในส่วนลำาต ้นใกล้เคียงกันกับงาน
ทดลองในดินที่มีความอุดมสมบูรณ ์สูงกว ่าของ 

Chotchutima et al. (2013) ท่ีรายงานสัดส่วน
ผลผลิตของกระถินยักษ์ที่ปลูกในศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าว
ฟ่างแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีสัดส่วนผลผลิต
ของลำาต้น 83.27 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่างานทดลอง
ที่ปลูกกระถินยักษ์ในดินร่วนปนทรายของ Lopez  
et al. (2008) ที่รายงานสัดส่วนผลผลิตของลำาต้นใน
ปีที่ 1 เท่ากับ 73.44 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในการนำาไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับการผลิตพลังงาน ส่วนของลำาต้น
เป็นส่วนท่ีสำาคัญท่ีสุด เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม
มากกว่าส่วนอื่นและมีปริมาณมากที่สุด (Tudsri  
et al., 2017)
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องค์ประกอบทางเคมี
แปลงที่มีการใส่เถ้า 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ย

คอก 1 ตันต่อไร่ คลุกลงในดิน (F3) มีปริมาณธาตุ
ไนโตรเจนสูงที่สุด (P < 0.05) ที่ 0.90 ± 0.01 กรัมต่อ
นำ้าหนักแห้ง 100 กรัม ขณะที่ ปริมาณธาตุซัลเฟอร์
และคลอไรด์ในแปลงทดลองที่ใส่ปุ๋ยต่างกันไม่มีความ
ความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 2) โดยกระถินยักษ์
มปีริมาณธาตซุลัเฟอร์เฉลีย่ 99.06 มลิลกิรัมต่อกโิลกรมั 
และมีปริมาณคลอไรด์เฉลี่ย 0.19 กรัมต่อนำ้าหนักแห้ง 
100 กรัม ซ่ึงเมื่อนำาปริมาณธาตุไนโตรเจน ซัลเฟอร์ 
และคลอไรด์ของกระถินยักษ์จากการทดลองนี้เปรียบ
เทียบกับค่าวิกฤติของปริมาณธาตุในชีวมวลของ 
Lewandowski and Kicherer (1997) พบว่า แปลง
ทดลองที่ศึกษามีปริมาณธาตุไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และ
คลอไรด์ตำ่ากว่าค่าวิกฤติ ซ่ึงกำาหนดไว้ว่า ปริมาณ

ไนโตรเจนไม่ควรเกินค่าวิกฤติที่ 1.00 กรัมต่อนำ้าหนัก
แห้ง 100 กรมั เนือ่งจากไนโตรเจนสามารถทำาปฏกิริยิา
กับออกซิเจนเกิดเป็นไนตรัสออกไซด์ และถูกปลด
ปล่อยเข้าสูช้ั่นบรรยากาศได้ สำาหรบัปรมิาณซลัเฟอร์ไม่
ควรเกินค่าวิกฤติท่ี 3,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
เนื่องจากซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหลักของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ปริมาณซัลเฟอร์ท่ีสูงจะก่อให้เกิด
การกดักร่อนเตาปฏิกรณ์ชวีมวล (Van Paasen et al., 
2006) และปรมิาณคลอไรด์ไม่ควรเกนิค่าวกิฤตทิี ่0.20 
กรัมต่อนำ้าหนักแห้ง 100 กรัม เนื่องจากในการเผาไหม้
ชีวมวล คลอไรด์จะมีผลต่อการกัดกร่อนเตาปฏิกรณ์ 
ชีวมวล โดยจะเกิดการกัดกร่อนโลหะในเตาปฏิกรณ ์
ชีวมวลจากก๊าซ เช่น Cl

2
, HCl, NaCl และ KCl ที่อาจ

ทำาให้เกิดการกัดกร่อนโดยตรงจากการเร่งการเกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Nielsen et al., 2000)

Table 2 The contents of nitrogen, sulfur, chloride and ash, and heat value of the 1st year harvest 
leucaena wood under 4 fertilizer types

Types of
fertilizers1

Nitrogen
(g 100g–1)

Sulfur
(mg kg–1)

Chloride
(g 100g–1)

Ash
(g 100g–1)

Heat value
(MJ kg–1)

F1
F2
F3
F4

0.63 ± 0.01b

0.64 ± 0.01b

0.90 ± 0.01a

0.61 ± 0.01b

101.29 ± 11.25
104.73 ± 9.23
94.83 ± 3.29
95.37 ± 7.29

0.19 ± 0.01
0.18 ± 0.02
0.19 ± 0.01
0.21 ± 0.01

2.10 ± 0.15
2.16 ± 0.26
2.06 ± 0.12
2.27 ± 0.26

18.32 ± 0.15
18.15 ± 0.15
18.13 ± 0.15
18.20 ± 0.15

Mean
LSD
CV (%)

0.70
0.06
4.99

99.06
ns

17.01

0.19
ns

11.19

2.15
ns

11.62

18.20
ns
4.83

Critical values2 < 1.00 < 3,000 < 0.20 < 9.00 > 14.00

1 F1 = mixing of chemical fertilizers 18–46–0 and 0–0–60 with ratio 1 : 1 at the rate of 80 kg 
rai–1, F2 = mixing the same ratio of chemical fertilizers as F1 at the rate of 40 kg rai–1 combined 
with 1 t rai–1 of ash mixed with 500 kg rai–1 of farm manure, F3 = mixing 2 t rai–1 of ash with 1 t 
rai–1 of farm manure, and F4 = non-fertilizer application
2 Critical values for biomass fuel reported by Lewandowski and Kicherer (1997)
a, b Means ± standard error for each component followed by the same lowercase letter are 
not significantly different at P < 0.05. ns = not significant at P < 0.05
LSD = least significant difference, CV = coefficient of variation
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เถ้าและค่าความร้อน
รูปแบบการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ

ปรมิาณเถ้าและค่าความร้อนของกระถนิยกัษ์ (P > 0.05) 
(Table 2) โดยพบว่า กระถนิยกัษ์มปีรมิาณเถ้าเฉลีย่ 2.15 
กรมัต่อนำา้หนกัแห้ง 100 กรัม และมค่ีาความร้อนเฉล่ีย 
18.20 เมกะจลูต่อกโิลกรมั โดยเมือ่นำาปรมิาณเถ้าและ
ค่าความร้อนของกระถนิยกัษ์จากการทดลองนี ้ เปรยีบ
เทียบกับค่าวิกฤติของปริมาณเถ้าและค่าความร้อนใน 
ชีวมวลของ Lewandowski and Kicherer (1997) พบว่า 
เถ้ามปีรมิาณตำา่กว่าค่าวกิฤติ ซึง่กำาหนดไว้ว่า ปรมิาณเถ้า
ทัง้หมดทีมี่อยู่ในชีวมวลท่ีจะนำาไปใช้เป็นพลงังานไม่ควร
เกนิค่าวิกฤตทิี ่9 กรมัต่อนำา้หนกัแห้ง 100 กรมั เนือ่งจาก
เถ้าเป็นองค์ประกอบสำาคญัทีเ่กีย่วข้องกบัคณุสมบตัใิน
การเผาไหม้และค่าพลงังานความร้อนทีไ่ด้รับ ชวีมวลทีม่ี
ปริมาณเถ้าสูงส่งผลทำาให้ค่าความร้อนลดลง ขณะที่  
ค่าความร้อนของกระถินยักษ์ของการทดลองนี้สูงกว่า 
ค่าวกิฤต ิซึง่กำาหนดไว้ว่า ค่าความร้อนในชวีมวลทีจ่ะนำา
ไปใช้เป็นพลงังานไม่ควรตำา่กว่าค่าวกิฤติที ่ 14 เมกะจลู
ต่อกโิลกรัม เน่ืองจากค่าความร้อนเป็นตัวชีวั้ดคณุภาพ
ของไม้ในการใช้เป็นเชือ้เพลงิ ทัง้นี ้ข้ึนอยูก่บัองค์ประกอบ
ทางเคมี ปริมาณเถ้า และความชื้นในไม้ (Montes  
et al., 2011) 

สรุป

 การปลูกกระถินยักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง
พลังงานภายใต้พื้นที่ดินทรายและเค็ม และดินมีสภาพ
ความเป็นกรด (pH 5.0–5.1) สามารถทำาได้โดยการใส่
เถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับปุ๋ยคอกในอัตราเถ้า  
2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ ซึ่งอินทรียวัตถุ
จากปุย๋คอกจะสามารถลดค่าความเคม็ของดนิ ในขณะ
เดียวกัน เถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลจะช่วยปรับค่าความ
เป็นกรด-ด่างของดินให้เข้าใกล้ความเป็นกลางมากข้ึน 
ทำาให้กระถินยักษ์ที่ปลูกในสภาพพื้นที่ดินดังกล่าว
สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตชีวมวลท่ีมีคุณภาพ
ผ่านมาตรฐานค่าวิกฤติเชื้อเพลิงชีวมวล

กิตติกรรมประกาศ

งานวจิยันีไ้ด้รบัการสนบัสนนุการวจิยัจากทนุ
พัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2563 จาก
สำานกังานการวจัิยแห่งชาต ิและขอขอบคณุบรษิทั ขอน
แก่นกรีน พาวเวอร์ จำากัด สำาหรับการสนับสนุนพื้นที่
ในการดำาเนินงานวิจัย
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