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ABSTRACT

Acacia hybrid is a tropical plantation species that has been planted extensively in
Vietnam and other countries in Southeast Asia. Two field trials consisted of eight A. mangium x
A. auriculiformis hybrid clones and two A. auriculiformis hybrid clones have been established
at L6 and Long-or sites at Fang district, Chiang Mai province to study the variations in growth
and leaf functional traits of the clones. The experimental designs were randomized complete
block design (RCBD), with six replications. Heights and, diameter at breast height (DBH) were
recorded twice a year for two years. Leaf functional traits including specific leaf area (SLA), leaf
chlorophyll content and leaf nutrients were also determined when the trees were one year of age.
Differences in height, DBH, SLA, and leaf functional traits were significant among clones.
All A. mangium x A. auriculiformis hybrid clone grew faster than the A. auriculiformis hybrid
clones. A. mangium x A. auriculiformis hybrid clones A1, A4, A6 and A7 were outstanding at
L6 site while clone A1-A7 performed well at Long-or site. The A. mangium x A. auriculiformis
hybrid clones had greater SLA while A. auriculiformis clones had higher leaf chlorophyll content
and leaf nutrients. Overall growth of the clones at L6 site was better than at Long-or site. Clone
and site interaction was significant only for DBH and SLA. The findings indicate considerable
differences among clones and their responding to different sites, there for matching clones to the
site should be taken into account for forest plantation.
Keywords: growth, specific leaf area, leaf nutrient, leaf functional traits, acacia hybrid clones
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บทคัดย่อ
กระถินลูกผสมเป็นไม้เขตร้อนทีน่ ยิ มปลูกเป็นสวนป่าในเวียดนามและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แปลงทดลองถูกสร้างขึ้นที่แปลงทดลองบ่อ L6 และแปลงทดลองล้องอ้อ อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
สายต้นลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์ (A. mangium x A. auriculiformis) จ�ำนวน 8 สายต้น และลูกผสม
กระถินณรงค์ (A. auriculiformis) จ�ำนวน 2 สายต้น เพื่อศึกษาการแปรผันของการเติบโตและลักษณะเชิงหน้าที่
บางประการของใบ วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์มี 6 ซ�้ำ เก็บข้อมูลการเติบโตทุก 6 เดือน เป็นเวลา
2 ปี และเก็บข้อมูลลักษณะเชิงหน้าที่ของใบ (พื้นที่ผิวใบเฉพาะ ปริมาณคลอโรฟิลล์ และสารอาหารในใบ) เมื่อต้นไม้
มีอายุ 1 ปี
ผลการวิจัยพบว่า ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และลักษณะเชิงหน้าที่ของใบมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างสายต้น สายต้นกระถินลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์มีการเติบโต
ดีกว่าลูกผสมกระถินณรงค์ โดยสายต้น A1, A4, A6 และ A7 เป็นสายต้นที่โดดเด่นในแปลงทดลองบ่อ L6 และสาย
ต้น A1 ถึง A7 เติบโตได้ดีในแปลงทดลองล้องอ้อ สายต้นลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์มีค่าพื้นที่
ผิวใบเฉพาะสูงกว่าสายต้นลูกผสมกระถินณรงค์ ขณะที่สายต้นลูกผสมกระถินณรงค์มีคลอโรฟิลล์และสารอาหารใน
ใบมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการเติบโตระหว่างพื้นที่พบว่า สายต้นที่ปลูกในแปลงทดลองบ่อ L6
มีการเติบโตที่ดีกว่าแปลงทดลองล้องอ้อ เมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และสายต้นพบว่ามีอิทธิพลอย่างมี
นัยส�ำคัญยิง่ ทางสถิตติ อ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและค่าพืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะเท่านัน้ งานวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงการแปรผันระหว่างสายต้น และการตอบสนองต่อพื้นที่ที่ต่างกันของแต่ละสายต้น ดังนั้นการคัดเลือกสาย
ต้นส�ำหรับการปลูกสวนป่าจ�ำเป็นต้องค�ำนึงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วย
ค�ำส�ำคัญ: การเติบโต พื้นที่ผิวใบเฉพาะ สารอาหารในใบ ลักษณะเชิงหน้าที่ของใบ สายต้นกระถินลูกผสม

ค�ำน�ำ
ในปัจจุบนั ความต้องการใช้ไม้ในประเทศได้
เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการไม้ทุกชนิดของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2548 เป็น
87 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 112 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2570
(คณะวนศาสตร์, 2552) การปลูกสร้างสวนป่าจึงเป็น
สิง่ จ�ำเป็น เพือ่ ตอบสนองความต้องการวัตถุดบิ ไม้สำ� หรับ
ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนลดการน�ำเข้า
ไม้จากต่างประเทศ ในการปลูกสร้างสวนป่าให้ประสบ
ความส�ำเร็จเพื่อให้สวนป่ามีผลผลิตสูงและมีเนื้อไม้ที่
มีคณ
ุ ภาพ เป็นทีต่ อ้ งการของท้องตลาด ควรเลือกไม้หรือ
ลักษณะทางพันธุกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ (site) ซึ่ง

ประกอบด้วยปัจจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ
ดิน ภูมอิ ากาศและพืชพรรณ โดยทัว่ ไปพรรณไม้แต่ละชนิด
มีอัตราการเติบโตแตกต่างกันตามคุณภาพท้องที่ (site
quality) จากการรวบรวมข้อมูลศักยภาพการเติบโตของ
พรรณไม้ที่นิยมปลูกสร้างสวนป่า โดยคณะวนศาสตร์
(2554) พบว่า การเติบโตและผลผลิตของไม้สกั ยูคาลิปตัส
กระถินณรงค์ กระถินเทพา และกระถินยักษ์ในพื้นที่มี
ความเหมาะสมมากมีคา่ มากกว่าทีป่ ลูกในพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม
เหมาะสมน้อยถึงเกือบสองเท่า
ในประเทศไทยการปลูกไม้โตเร็ว เช่น ยูคา
ลิปตัส และพรรณไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia) เป็นอีกทาง
เลือกหนึง่ ทีน่ า่ สนใจในการปลูกสร้างสวนป่า เนือ่ งจาก
มีรอบตัดฟันสัน้ มีการเติบโตและให้ผลผลิตทีส่ งู เหมาะ
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แก่การลงทุน เพราะให้ผลตอบแทนในระยะเวลาอัน
สั้น ส�ำหรับไม้โตเร็วในสกุลอะเคเซียที่นิยมปลูกใน
ประเทศไทย ได้แก่ กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis
A. Cunn.ex Benth.) และกระถินเทพา (Acacia mangium
Willd) แต่พรรณไม้สกุลอะเคเซียมีการแปรผันของการ
เติบโตและการปรับตัวในพื้นที่ค่อนข้างมาก ที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ได้มกี ารปรับปรุงพันธุก์ ระถินณรงค์กระถินเทพา
และกระถินลูกผสม (A. mangium x A. auriculiformis)
มาอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ (progeny) และ
สายต้น (clone) ที่มีการเติบโตดี มีการปรับตัวเข้ากับ
สภาพพืน้ ทีไ่ ด้ดี และสามารถน�ำเนือ้ ไม้ไปใช้ประโยชน์
ได้หลากหลาย (วิฑูรย์, 2545) อย่างไรก็ตาม จากงาน
วิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า กระถินณรงค์และกระถินลูกผสมที่
มีความแตกต่างทางพันธุกรรมมีการแปรผันทัง้ ด้านการ
เติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยามากท�ำให้มีการปรับ
ตัวในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน (สาพิศ, 2545) เช่นเดียว
กับ Diloksumpun et al. (2016) ที่พบว่าสายต้นกระถิน
ลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์มีการ
เติบโตที่ดีกว่าสายต้นกระถินณรงค์ทั้งนี้ การเติบโต
ของสายต้นต่างๆ มีแนวโน้มสัมพันธ์กับลักษณะเชิง
หน้าที่ของใบ (leaf functional traits) นอกจากนี้ การ
ศึกษาของ Kha (1995) ได้ท�ำการทดสอบปลูกกระถิน
เทพา กระถินณรงค์ และลูกผสมของกระถินเทพาและ
กระถินณรงค์ บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทั้งหมด 4
แห่ง พบว่าศักยภาพในการเติบโตของพรรณไม้เหล่านัน้
แตกต่างกันไปตามพืน้ ที่ งานวิจยั ข้างต้นชีใ้ ห้เห็นถึงความ
สัมพันธ์และการตอบสนองของลักษณะทางพันธุกรรม
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์
ของลักษณะเชิงหน้าทีข่ องใบและการเติบโตยังมีอยูน่ อ้ ย
อีกทัง้ การเปลีย่ นแปลงของแนวโน้มของความสัมพันธ์
ข้างต้นในพืน้ ทีป่ ลูกทีแ่ ตกต่างกันก็ยงั คงเป็นโจทย์วจิ ยั ที่
ยังต้องการค�ำตอบดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
ศึกษาการแปรผันระหว่างสายต้นกระถินลูกผสมในด้าน

การเติบโตและลักษณะเชิงหน้าที่บางประการของใบ
ที่มีผลต่อการเติบโตของสายต้นกระถินลูกผสม ทั้งนี้
ผลการศึกษาที่ได้คาดว่าจะสามารถน�ำไปใช้ในการ
คาดการณ์การเติบโตของไม้ในระยะเริม่ ต้นได้เพือ่ ช่วย
ในการคัดเลือกสายต้นที่มีประสิทธิภาพในการปลูก
สร้างสวนป่าต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ทีท่ ดลองอยูใ่ นอ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ในภาคเหนือของประเทศไทย ระดับความสูงจากระดับ
น�้ำทะเล 463 เมตร มีสองพื้นที่ ได้แก่
1) แปลงทดลองบ่อ L6 อยูใ่ นเขตของสวนส้ม
ทรายทอง มีลกั ษณะเป็นพืน้ ทีร่ าบ ไม่เคยปลูกพืชชนิดใด
มาก่อน น�ำดินจากการขุดบ่อมาถมในพืน้ ที่ ลักษณะเนือ้ ดิน
ในแปลงบ่อ L6 เป็นแบบดินเหนียว (clay) มีการระบาย
น�้ำเลว มีค่า pH เป็นกรดจัดมาก (3.2-3.4) ปริมาณ
อินทรียวัตถุค่อนข้างสูง (ร้อยละ 3.0-3.5) อัตราส่วน
ระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจน (C:N ratio) ปานกลาง
(16.6-25.4) ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์สงู มาก
(79-100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมสูง
(81-115 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
2) แปลงทดลองล้องอ้อ มีลักษณะเป็นพื้นที่
ลาดชันเล็กน้อย เคยเป็นสวนมะม่วงมาก่อนเป็นแปลง
ทดลอง ลักษณะเนื้อดินในแปลงล้องอ้อเป็นแบบดิน
ร่วนปนทราย (sandy loam) มีการระบายน�้ำดี มีค่า pH
เป็นกรดเล็กน้อย (6.1-6.2) ปริมาณอินทรียวัตถุปาน
กลาง (ร้อยละ 1.8-2.0) อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนกับ
ไนโตรเจน (C:N ratio) ปานกลาง (15.20-17.60) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก (143-121 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมปานกลาง (82-84
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

สายต้นกระถินลูกผสม

สายต้นที่ใช้ในการทดลองมีจ�ำนวนทั้งหมด
10 สายต้น (clone) โดย 8 สายต้นนั้นเป็นลูกผสมข้าม
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ชนิด (interspecific hybrid) ระหว่างกระถินเทพาและ
กระถินณรงค์ (A. mangium x A. auriculiformis) ซึ่ง
สายต้น A1-A7 เป็นสายต้นจากประเทศเวียดนาม ส่วน
สายต้น A8 เป็นสายต้นจากประเทศไทย อีก 2 สาย
ต้น (A9 และ A10) เป็นลูกผสมภายในชนิดเดียวกัน
(intraspecific hybrid) ของกระถินณรงค์ที่เกิดจากการ
ผสมเกสรแบบควบคุม

การวางแผนการทดลอง

ทัง้ สองพืน้ ทีใ่ ช้การทดลองแบบแฟคทอเรียล
(factorial experiment) มี 2 แฟคเตอร์ ได้แก่ สายต้น
(clone) และพื้นที่ (site) วิเคราะห์ร่วมกันในรูปของ
ทรีทเมนต์คอมบิเนชั่น (treatment combination) ด้วย
แผนการทดลองแบบสุม่ ในบล็อกสมบูรณ์ (randomized
complete block design: RCBD) โดยมี 6 ซ�ำ้ ในแต่ละซ�ำ้
มีไม้กระถินลูกผสมสายต้นละ 10 ต้น ในแปลงทดลอง
แต่ละพื้นที่จึงปลูกกระถินลูกผสมสายต้นละ 60 ต้น
ปลูกต้นไม้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557

การเก็บข้อมูลภาคสนาม

ข้อมูลการเติบโต
ท�ำการวัดความสูงของไม้โดยใช้ไม้วัดความ
สูง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (diameter
at breast height, DBH) โดยใช้เทปวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (diameter tape) เก็บข้อมูลการเติบโตของไม้ทกุ
ต้น ทุกๆ 6 เดือน จนอายุ 2 ปี (เดือนเมษายน พ.ศ. 2559)
ข้อมูลลักษณะเชิงหน้าที่บางประการของใบ
ในแต่ละซ�ำ้ เลือกต้นไม้ตวั อย่างทีม่ ขี นาดใกล้
เคียงค่าเฉลี่ยของแต่ละสายต้นๆ ละ 3 ต้นเก็บตัวอย่าง
ใบต้นๆ ละ 10 ใบ เมื่อต้นไม้อายุ 1 ปี ศึกษาปริมาณ
คลอโรฟิลล์ โดยวัดค่าความเขียวของใบ (greenness) ด้วย
เครือ่ ง Chlorophyll Meter รุน่ SPAD-501 (MinoltaCorp.,
Japan) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่วัดอัตราส่วนการดูดซับแสง
ของคลอโรฟิลล์ (absorption) โดยแหล่งก�ำเนิดแสง
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(light-emitting diodes: LEDs) ที่มีความยาวช่วงคลื่น
2 ช่วงคลื่น ได้แก่ 650 นาโนเมตร (คลอโรฟิลล์ดูดซับ
ได้สูงสุด) และ 750 นาโนเมตร (ไม่มีการดูดซับโดย
คลอโรฟิลล์) ค่าทีว่ ดั ได้จงึ เป็นตัวบ่งชีค้ วามเข้มข้นของ
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ แล้วน�ำค่าทีว่ ดั ได้ไปค�ำนวณ
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบจากสมการส�ำหรับกระถิน
ลูกผสม (Royampaeng, 2001) ศึกษาลักษณะผิวใบ
เฉพาะ (specific leaf area, SLA) โดยวัดพื้นที่ผวิ ใบโดย
ใช้ใบตัวอย่างเดียวกับที่ใช้วัดค่าความเขียวของใบด้วย
เครือ่ งสแกนเนอร์ และวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
Image J (Schneider et al., 2012) แล้วน�ำใบตัวอย่างเข้า
อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนกระทั่งใบตัวอย่าง
มีน�้ำหนักแห้งคงที่แล้วนํามาชั่งทําการคํานวณพื้นที่ผิว
ใบเฉพาะจากอัตราส่วนของพืน้ ทีผ่ วิ ใบต่อนํา้ หนักแห้ง
จากนั้นน�ำตัวอย่างใบไปวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร
ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม
และแคลเซียม

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way
Analysis of Variance, ANOVA) ของตัวแปรต่างๆ ที่
ศึกษาตามวิธกี ารวิเคราะห์การทดลองแบบแฟคทอเรียล
(factorial experiment) ที่มีแผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อกสมบูรณ์ และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตามวิธกี ารของ
Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) ด้วย
โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ

การเติบโต

ผลและวิจารณ์

กระถินลูกผสมที่ปลูกในแปลงทดลองบ่อ
L6 และแปลงทดลองล้องอ้อทุกๆ สายต้นมีแนวโน้ม
ของความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเพิม่ ขึน้ ตาม
อายุ (ข้อมูลไม่ได้แสดง) จากการเปรียบเทียบกระถิน
ลูกผสมที่ปลูกในแปลงทดลองบ่อ L6 เมื่ออายุ 2 ปี มีค่า
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เฉลี่ยความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของสาย
ต้นทั้งหมด เท่ากับ 9.9 เมตร และ 7.4 เซนติเมตร ตาม
ล�ำดับ สายต้น A1, A6 และ A4 ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง
กระถินเทพาและกระถินณรงค์มกี ารเติบโตด้านความสูง
และเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะ
ที่สายต้น A9 และ A10 ซึ่งเป็นลูกผสมกระถินณรงค์มี
ค่าเฉลี่ยความสูงต�่ำที่สุด แต่สายต้น A8 มีค่าเฉลี่ยเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกต�่ำ (Table 1)
ในขณะทีค่ า่ เฉลีย่ ความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอกของสายต้นทั้งหมดที่ปลูกในแปลงทดลอง
ล้องอ้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.4 เมตร และ 6.8 เซนติเมตร
ตามล�ำดับ โดยสายต้น A7, A2 และ A6 มีการเติบโต
ด้านความสูงเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนค่าเฉลี่ยด้านเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกนั้นสายต้นA3, A5 และ A6 มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งเป็นลูกผสม
ระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์ทงั้ หมด สายต้น
ที่มีค่าเฉลี่ยการเติบโตต�่ำที่สุด คือ สายต้น A10 ซึ่งเป็น
ลูกผสมกระถินณรงค์เช่นเดียวกับแปลงทดลองบ่อ L6
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
อิทธิพลของสายต้นพบว่า สายต้นมีอทิ ธิพลต่อการเติบโต
ทั้งด้านความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกอย่างมี
นัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ในภาพรวมแล้วในทั้ง
สองพื้นที่กลุ่มสายต้นกระถินลูกผสมระหว่างกระถิน
เทพาและกระถินณรงค์มีการเติบโตดีกว่ากลุ่มสายต้น
ลูกผสมกระถินณรงค์ เช่นเดียวกับการศึกษาของสาพิศ
(2545) จิรนิติ และคณะ (2559) และ Kha (1995) ทีพ่ บว่า
กระถินลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์
นัน้ มีความเติบโตทัง้ ด้านความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอกที่ดีกว่ากระถินณรงค์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ สายต้น A8 ซึ่งเป็น
กระถินลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์

มีการเติบโตค่อนข้างต�ำ่ และแตกต่างจากสายต้นกระถิน
ณรงค์อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Table 1) ทั้งนี้ อาจ
เนือ่ งมาจากลักษณะทางพันธุกรรมทีแ่ ตกต่างกันระหว่าง
สายต้นกระถินลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและลูกผสม
กระถินณรงค์ (Royampaeng, 2001) ซึง่ A8 เป็นสายต้น
กระถินลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์
ที่พัฒนาในประเทศไทย แต่สายต้น A1 ถึง A7 เป็นสาย
ต้นที่พัฒนาในประเทศเวียดนาม
เมื่อเปรียบเทียบการเติบโตทั้งความสูงและ
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกระหว่างพื้นที่ พบว่า สาย
ต้นลูกผสมทั้ง 10 สายต้นในแปลงทดลองบ่อ L6 มี
การเติบโตดีกว่าในแปลงทดลองล้องอ้อและจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของอิทธิพลของพื้นที่ (site)
พบว่าอิทธิพลของพื้นที่นั้นไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อ
ความสูง (p>0.05) แต่มีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอก (p<0.05) เช่นเดียวกับ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสายต้นและพื้นที่ (clone x site interaction) พบ
ว่า มีอิทธิพลต่อความสูงอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p>0.05) แต่มอี ทิ ธิพลต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมือ่ เปรียบเทียบการเติบโต
ของสายต้นที่ปลูกในสองพื้นที่ พบว่าในแปลงทดลอง
บ่อ L6 นั้น กลุ่มของสายต้น A1, A4, A6 และ A7 มี
การปรับตัวต่อพื้นที่ได้ดีและมีการเติบโตทางความสูง
และทางเส้นผ่านศูนย์กลางสูงกว่าสายต้นอื่นๆ ขณะที่
ในแปลงทดลองล้องอ้อสายต้นกระถินลูกผสมระหว่าง
กระถินเทพาและกระถินณรงค์ทุกสายต้น (ยกเว้นสาย
ต้น A8) มีการเติบโตทางความสูงและทางเส้นผ่าน
ศูนย์กลางสูงกว่าสายต้นลูกผสมกระถินณรงค์ จะเห็น
ได้ว่าสายต้นที่เหมาะสมกับทั้งสองพื้นที่นั้นล้วนเป็น
กระถินลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์
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Table 1 Means of height and diameter at breast (DBH) of 2-year-old Acacia hybrid clones
planted at L6 and Long-Or experimental plots, Chiang Mai province.
Height (m)

Clone

L6

DBH (cm)
Long-Or

0.87aA

0.66aA

L6

Long-Or

0.48aA

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

10.5 ±
9.8 ± 0.67abcA
9.6 ± 0.94abcA
10.4 ± 0.60aA
9.9 ± 0.99abcA
10.5 ± 0.71aA
10.4 ± 1.30abA
9.5 ± 1.42bcA
9.0 ± 1.51cA
9.0 ± 0.31cA

9.7 ±
9.9 ± 0.60aA
9.6 ± 0.46aA
9.5 ± 0.31aA
9.7 ± 0.39aA
9.8 ± 0.49aA
9.9 ± 0.39aA
8.8 ± 0.25bA
8.5 ± 0.23bA
8.4 ± 0.35bA

8.2 ±
7.2 ± 0.50bA
7.4 ± 0.65bA
8.5 ± 0.44aA
8.0 ± 0.98abA
8.6 ± 0.45aA
7.7 ± 1.06abA
6.1 ± 0.60cA
6.4 ± 1.33cA
6.2 ± 0.63cA

7.1 ± 0.64aB
7.1 ± 0.57aB
7.7 ± 0.44aB
7.2 ± 0.29aB
7.4 ± 0.72aB
7.3 ± 0.61aB
7.1 ± 0.27aB
6.1 ± 0.62bB
5.9 ± 0.36bB
5.2 ± 0.29cB

Mean

9.9

9.4

7.4

6.8

p-value
Clone
Site
Clone x Site

0.000**
0.168ns
0.387ns

0.000**
0.020*
0.018*

Remarks: ns = non significant (p≥0.05), * = p<0.05, ** = p<0.01, Height and DBH means followed by
the same lower case letters are not significantly different among clones (p≥0.05) and the means
followed by the same capital letters are not significantly different between sites (p≥0.05).

ลักษณะเชิงหน้าที่ของใบ

1. ค่าพืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะและปริมาณคลอโรฟิลล์
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพื้นที่ผิวใบ
เฉพาะและปริมาณคลอโรฟิลล์ของสายต้นทั้งหมด
เมื่ออายุ 2 ปี ในแปลงทดลองบ่อ L6 พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 24.72 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม และ 0.61 มิลลิกรัม
ต่อตารางเดซิเมตร ตามล�ำดับ สายต้น A8, A2 และ A6
มีคา่ เฉลีย่ ของพืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะมากทีส่ ดุ ในขณะทีส่ าย
ต้น A9 มีค่าเฉลี่ยของพื้นที่ผิวใบเฉพาะต�่ำที่สุด ส่วน
ปริมาณคลอโรฟิลล์สายต้น A9 และ A10 มีปริมาณ
คลอโรฟิลล์มากที่สุด และสายต้น A6 มีปริมาณคลอโร
ฟิลล์ต�่ำที่สุด ขณะที่ค่าพื้นที่ผิวใบเฉพาะและปริมาณ
คลอโรฟิลล์ของสายต้นทัง้ หมดในแปลงทดลองล้องอ้อ
มีค่าเท่ากับ 21.98 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม และ 0.63

มิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร ตามล�ำดับ โดยสายต้น A8
และ A3 มีคา่ เฉลีย่ ของพืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะมากทีส่ ดุ ขณะ
ที่สายต้น A7 มีค่าเฉลี่ยพื้นที่ผิวใบเฉพาะต�่ำที่สุด ส่วน
ปริมาณคลอโรฟิลล์ สายต้น A8, A10 และ A9 มีปริมาณ
คลอโรฟิลล์มากทีส่ ดุ แต่สายต้น A1 มีปริมาณคลอโรฟิลล์
ต�่ำที่สุด (Table 2)
จากการเปรียบเทียบค่าพื้นที่ผิวใบเฉพาะ
และปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบระหว่างสายต้น พบว่า
ทั้งสองพื้นที่ เกือบทุกสายต้นกระถินลูกผสมระหว่าง
กระถินเทพาและกระถินณรงค์มีค่าพื้นที่ผิวใบเฉพาะ
มากกว่าสายต้นลูกผสมกระถินณรงค์ ซึง่ ใบของลูกผสม
ระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์มีลักษณะเป็น
แผ่นใหญ่และบาง ท�ำให้มีค่าพื้นที่ผิวใบเฉพาะสูง และ
มีปริมาณคลอโรฟิลล์ต่อพื้นที่ใบต�่ำ ในทางตรงข้าม

90

Thai J. For. 37 (1) : 84-95 (2018)

ใบของกระถินณรงค์มีขนาดเล็ก ความหนาท�ำให้มีค่า
พื้นที่ผิวใบเฉพาะน้อย และมีปริมาณคลอโรฟิลล์ต่อ
พื้นทีใ่ บมากกว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตแล้ว
พบว่าสายต้นกระถินลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและ
กระถินณรงค์นนั้ มีการเติบโตทีด่ กี ว่า แสดงให้เห็นว่าใบ
ที่บางนั้นมีค่าพื้นที่ผิวใบเฉพาะสูง และมีการเติบโตที่
ดีกว่า ยกเว้นสายต้น A8 ที่มีค่าพื้นที่ผิวใบเฉพาะสูงใน
ทัง้ สองพืน้ ที่ แต่กม็ ปี ริมาณคลอโรฟิลล์สงู เช่นกัน ซึง่ ไม่
เป็นไปตามโน้มแนวเหมือนสายต้นอื่น การที่ใบที่มีค่า
พื้นที่ผิวใบเฉพาะสูงมีการเติบโตที่ดี อาจมาจากต้นทุน
ในการสร้างใบน้อย ท�ำให้ใช้ต้นทุนทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากใบที่มีลักษณะบางนั้น เป็น
ใบที่มีต้นทุนในการสร้างเนื้อเยื่อ (construct cost) และ
ต้นทุนในการดูแลรักษาเนื้อเยื่อ (maintenance cost)
ต�่ำ เช่นเดียวกับที่พบในกระถินลูกผสมสายพันธุ์ต่างๆ
ที่ปลูกในประเทศออสเตรเลีย (Royampaeng, 2001)
พรรณไม้ทมี่ คี า่ พืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะสูงนัน้ มักมีการเติบโต
ที่รวดเร็วเช่นเดียวกับการศึกษาของ Wu et al. (2012)
และสาพิศ (2545) ยังพบว่าไม้กระถินลูกผสมนั้นมีค่า
พืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะสูงกว่ากระถินเทพาและกระถินณรงค์
นอกจากนั้น งานวิจัยโดย Poorter and de Jong (1999)
และ Royampaeng (2001) ชี้ให้เห็นว่าอัตราพื้นที่ผิวใบ

ที่สูงโดยทั่วไปมักพบในไม้ที่มีการเติบโตรวดเร็ว ซึ่ง
เกิดจากการสร้างพื้นที่ผิวใบที่สูง
เมือ่ เปรียบเทียบค่าพืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะและปริมาณ
คลอโรฟิลล์ระหว่างพื้นที่ พบว่า สายต้นลูกผสมใน
แปลงทดลองบ่อ L6 มีคา่ เฉลีย่ พืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะมากกว่า
ขณะทีส่ ายต้นในแปลงทดลองล้องอ้อมีคา่ เฉลีย่ ปริมาณ
คลอโรฟิลล์มากกว่า ซึ่งการที่สายต้นลูกผสมในแปลง
ทดลองบ่อ L6 มีคา่ พืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะมากกว่า อาจท�ำให้
มีการเติบโตที่ดีกว่า จากเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้น การ
ศึกษาของ Royampaeng (2001) พบว่าพันธุกรรมของ
กระถินลูกผสมนั้นสามารถสร้างพื้นที่ผิวใบได้ดีกว่า
กระถินณรงค์ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ท�ำให้มกี ารใช้
ต้นทุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอิทธิพลของพืน้ ที่
(site) พบว่า อิทธิพลของพืน้ ทีน่ นั้ ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
ต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ (p>0.05) แต่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
ต่อพืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะ (p<0.05) เช่นเดียวกับ ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างสายต้นและพื้นที่ (clone x site interaction) พบ
ว่า มีอทิ ธิพลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) แต่มอี ทิ ธิพลต่อค่าพืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) (Table 2)
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Table 2 Specific leaf area (SLA) and phyllode chlorophyll content of Acacia hybrid clone
planted at L6 and Long-Or experimental plots, Chiang Mai province.
clone
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
Mean
p-value
Clone
Site
Clone x Site

SLA (cm2/g)
L6
Long-Or
abA
25.37 ± 2.54
21.66 ± 3.55abcB
26.16 ± 1.60aA
22.98 ± 4.21abB
aA
25.86 ± 3.51
23.08 ± 2.03abB
24.60 ± 2.60abA
22.17 ± 3.39abcB
25.37 ± 2.61abA
22.28 ± 2.38abcB
25.99 ± 0.82aA
21.19 ± 3.03bcB
abA
24.30 ± 2.93
19.05 ± 1.21cB
27.25 ± 2.66aA
24.76 ± 2.81aB
20.27 ± 1.36cA
21.14 ± 1.69bcB
cA
22.50 ± 3.15b
21.50 ± 2.04abcB
24.72
21.98
0.000**
0.005*
0.000**

Chlorophyll (mg/dm2)
L6
Long-Or
bA
0.67 ± 0.03
0.36 ± 0.17cA
0.62 ± 0.03bA
0.67 ± 0.02bcA
bcA
0.57 ± 0.03
0.60 ± 0.03bA
0.59 ± 0.03bcA
0.66 ± 0.03bcA
0.57 ± 0.05bcA
0.64 ± 0.02bcA
0.54 ± 0.03cA
0.61 ± 0.05bcA
bA
0.59 ± 0.04
0.64 ± 0.02bcA
0.58 ± 0.03bcA
0.73 ± 0.22aA
0.70 ± 0.06aA
0.69 ± 0.03bcA
aA
0.67 ± 0.05
0.71 ± 0.03bcA
0.61
0.63
0.000**
0.084ns
0.151ns

Remarks: ns = non significant (p≥0.05), * = p<0.05, ** = p<0.01, Height and DBH means followed by
the same lower case letters are not significantly different among clones (p≥0.05) and the means
followed by the same capital letters are not significantly different between sites (p≥0.05).

2. ปริมาณสารอาหารในใบ
จากการเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารในใบ
ของสายต้นต่างๆ ในแปลงทดลองบ่อ L6 พบว่า ค่าเฉลีย่
ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
และแมกนีเซียมของสายต้นทั้งหมดเมื่ออายุ 2 ปี มีค่า
ร้อยละ 2.823, 0.222, 1.414, 0.076 และ 0.144 ตาม
ล�ำดับ โดยสายต้น A8 มีปริมาณสารอาหารในใบมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
แคลเซียมและแมกนีเซียมของสายต้นทัง้ หมดในแปลง
ทดลองล้องอ้อมีค่าร้อยละ 2.534, 0.246, 1.164, 0.082
และ 0.163 ตามล�ำดับ โดยสายต้น A10 มีปริมาณสาร
อาหารในใบมากทีส่ ดุ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ระหว่างสายต้นของปริมาณสารอาหารต่างๆ ในใบ พบ
ว่ามีเพียงปริมาณแมกนีเซียมในแปลงทดลองล้องอ้อ
และแคลเซียมในแปลงทดลองบ่อ L6 ที่ไม่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) (Table 3
และ 4)
การเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารในใบ
ระหว่างประเภทของลูกผสมพบว่า ในทั้งสองแปลง
ทดลองสายต้นลูกผสมกระถินณรงค์มีแนวโน้มของ
ปริมาณสารอาหารในใบสูงกว่าสายต้นกระถินลูกผสม
ระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์ แต่กระถินลูกผสม
ระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์กลับมีการเติบโต
ทีส่ งู กว่า อาจเป็นเพราะสายต้นลูกผสมกระถินณรงค์ใช้
ต้นทุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพน้อยกว่า แสดง
ให้เห็นว่าความเข้มข้นของสารอาหารในใบอาจไม่มี
ผลต่อขนาดต้น Prachaiyo and Tsutsumi (1989) พบ
ว่า สารอาหารในใบนัน้ ได้อทิ ธิพลมาจากปัจจัยทีห่ ลาก
หลายทัง้ ชนิด พันธุกรรม อายุของใบ และพืน้ ที่ใบส่วน
ปริมาณสารอาหารในใบนัน้ สายต้นทีเ่ ป็นกระถินณรงค์นนั้
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มีแนวโน้มของปริมาณสารอาหารสูงกว่าสายต้นที่เป็น
กระถินลูกผสมในทัง้ สองแปลงทดลองซึง่ แสดงให้เห็น
ว่าค่าพื้นที่ผิวใบเฉพาะหรือความหนาของใบอาจมีผล
ต่อความเข้มข้นของสารอาหาร
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอิทธิพล
ของพื้นที่ (site) พบว่าอิทธิพลของพื้นที่นั้นไม่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติต่อปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
และแคลเซียมในใบ (p>0.05) แต่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ต่อปริมาณไนโตรเจนและแมกนีเซียมในใบ (p<0.05)
ในขณะทีป่ ฏิสมั พันธ์ระหว่างสายต้นและพืน้ ที่ (clone x
site interaction) พบว่ามีอิทธิพลต่อปริมาณสารอาหาร
ในใบทั้งหมดอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p>0.05)
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารในใบ
ระหว่างพื้นที่พบว่า สายต้นลูกผสมในแปลงทดลอง
บ่อ L6 มีไนโตรเจนในใบมากกว่า สาเหตุส�ำคัญน่าจะ
มาจากความแตกต่างของสมบัติดินระหว่างสองพื้นที่
ซึ่งไนโตรเจนมีบทบาทที่ส�ำคัญต่อการเติบโตและ
การผลิตอาหารของไม้สอดคล้องกับการศึกษาของ
ปริชาติ (2541) ทีพ่ บว่ากระถินณรงค์ทมี่ ไี นโตรเจนในใบ
มากกว่าจะมีการเติบโตทีด่ กี ว่าต้นทีม่ ไี นโตรเจนต�ำ่ ซึง่
ปริมาณไนโตรเจนที่ต�่ำอาจมีผลต่อกระบวนการสร้าง
อาหาร และส่งผลต่อการเติบโตของต้นไม้ท�ำให้มีการ
เติบโตลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากไนโตรเจนในใบมีผลต่อ
การสังเคราะห์แสงในระดับเซลล์ด้วย
ในขณะทีฟ่ อสฟอรัสในใบของสายต้นลูกผสม
ที่ปลูกในแปลงทดลองบ่อ L6 มีน้อยกว่าแปลงทดลอง
ล้องอ้อ ในดินทั่วๆ ไปมักมีปัญหาการขาดฟอสฟอรัส
ปัญหานี้อาจรวมถึงดินที่มีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด
(total phosphorus) สูงอยู่แล้ว เนื่องจากฟอสฟอรัส
สามารถถูกตรึงหรือเปลีย่ นรูปได้งา่ ยในดิน (Tisdale and
Nelson, 1975) จากสภาพดินทีเ่ ป็นกรดรุนแรงของแปลง
ทดลองบ่อ L6 ท�ำให้ cation ถูกชะล้างได้งา่ ย นอกจากนัน้

ลักษณะดินที่เป็นดินเหนียวท�ำให้ฟอสฟอรัสถูกตรึง
ด้วยอนุภาคของดินเหนียวด้วย ดังสาเหตุทกี่ ล่าวมา จาก
ข้อมูลดินของทัง้ แปลงทดลองบ่อ L6 และแปลงทดลอง
ล้องอ้อ จะเห็นว่าปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์นนั้
อยู่ในระดับที่สูงมาก ส�ำหรับแปลงทดลองบ่อ L6 อาจ
มาจากลักษณะดินที่เป็นดินเหนียว ส่วนแปลงทดลอง
ล้องอ้ออาจมาจากการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ก่อนหน้าทีอ่ าจ
มีการใส่ปุ๋ยในพื้นที่
ด้านโพแทสเซียม สายต้นที่ปลูกในแปลงบ่อ
L6 มีโพแทสเซียมในใบมากกว่าแปลงทดลองล้องอ้อ
ดินในแปลงทดลองบ่อ L6 นั้นมีโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ต�่ำกว่าดินในแปลงทดลองล้องอ้อ เนื่องจาก
ลักษณะดินในแปลงทดลองบ่อ L6 เป็นดินเหนียวซึ่ง
มักจะมีปริมาณของโพแทสเซียมมากกว่าดินร่วนปน
ทราย เมือ่ เปรียบเทียบปริมาณแมกนีเซียมและแคลเซียม
ในใบระหว่างสองแปลง พบว่าสายต้นที่ปลูกในแปลง
ทดลองล้องอ้อมีแมกนีเซียมและแคลเซียมในใบมากกว่า
แปลงทดลองบ่อ L6 เนื่องจากดินของแปลงบ่อ L6 นั้น
มีปริมาณของโพแทสเซียมในดินทีส่ งู ท�ำให้การเคลือ่ น
ย้ายของแมกนีเซียมซึง่ มีภาวะปฏิปกั ษ์ (antigonism) กับ
โพแทสเซียม แอมโมเนียม แคลเซียม และแมงกานีส
ไอออนอย่างมาก ส่งผลให้การดูดซึมแมกนีเซียมลดลง
ซึ่งมีผลท�ำให้ความเข้มข้นแมกนีเซียมในใบต�่ำไปด้วย
(Mengel and Kirkby, 2001)
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์
ระหว่างการเติบโตและลักษณะเชิงหน้าที่บางประการ
ของใบมีความแตกต่างขึน้ อยูป่ จั จัยสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่
จึงควรศึกษาเพิม่ เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโต
และลักษณะเชิงหน้าที่ของใบ ซึ่งอาจน�ำมาประยุกต์
ใช้ในการคัดเลือกสายต้นที่คาดว่าจะมีการเติบโตที่ดี
ได้จากศึกษาลักษณะเชิงหน้าทีบ่ างประการของกล้าไม้
ต่อไป

0.222

0.202 ±
0.218 ± 0.01abA
0.225 ± 0.01abA
0.192 ± 0.02bA
0.226 ± 0.00abA
0.199 ± 0.01bA
0.210 ± 0.01abA
0.253 ± 0.04aA
0.251 ± 0.02aA
0.246 ± 0.04aA

0.01bA

L6

0.281ns
0.065ns
0.475ns

0.246

0.277 ±
0.239 ± 0.03dA
0.197 ± 0.02dA
0.245 ± 0.02abcdA
0.255 ± 0.05abcdA
0.201 ± 0.05cdA
0.195 ± 0.02dA
0.237 ± 0.02bcdA
0.319 ± 0.09aA
0.297 ± 0.02abA

0.04abcA

Long-Or

Phosphorus (%)

1.414
0.798 ns
0.085ns
0.623ns

1.465 ±
1.555 ± 0.22abA
1.667 ± 0.25abA
1.196 ± 0.23abA
1.526 ± 0.39abA
1.246 ± 0.10abA
1.253 ± 0.21abA
1.738 ± 0.13aA
1.067 ± 0.55bA
1.422 ± 0.31abA

0.31abA

L6

Long-Or

1.164

1.247 ± 0.53abA
1.097 ± 0.20abA
1.237 ± 0.59abA
1.135 ± 0.43abA
1.075 ± 0.15abA
1.004 ± 0.40abA
0.880 ± 0.20abA
1.404 ± 0.19aA
1.136 ± 0.24abA
1.422 ± 0.21aA

Potassium (%)

Remarks: ns = non significant (p≥0.05), * = p<0.05, ** = p<0.01, Height and DBH means followed by the same lower case letters are not significantly
different among clones (p≥0.05) and the means followed by the same capital letters are not significantly different between sites (p≥0.05).

Clone
Site
Clone x Site

2.534

0.35bcdB

Long-Or
2.533 ±
2.343 ± 0.12dB
2.430 ± 0.07cdB
2.470 ± 0.42cdB
2.317 ± 0.27dB
2.350 ± 0.21dB
2.260 ± 0.11dB
2.860 ± 0.20abB
2.737 ± 0.17abcB
3.047 ± 0.12aB

0.060ns
0.013*
0.457ns

2.823

Mean

p-value

2.700 ±
2.967 ± 0.13abcA
2.797 ± 0.19bcdeA
2.620 ± 0.16deA
2.853 ± 0.04bcdA
2.753 ± 0.21bcdeA
2.803 ± 0.24bcdeA
3.203 ± 0.07aA
2.523 ± 0.35eA
3.007 ± 0.26abA

0.12cdeA

L6

Total Nitrogen (%)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Clone

Table 3 Means of phyllode nitrogen, phosphorus and potassium of Acacia hybrid clones planted on L6 and Long-Or experimental plots,
Chiang Mai province.
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Table 4 Means of phyllode magnesium and calcium of Acacia hybrid clones on L6 and LongOr experimental plots, Chiang Mai province.
Clone

Magnesium (%)
L6

Calcium (%)

Long-Or

0.19bcA

L6

0.03aB

0.19aA

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

0.127 ±
0.135 ± 0.17bcA
0.111 ± 0.02cA
0.127 ± 0.02bcA
0.130 ± 0.02bcA
0.160 ± 0.00abA
0.160 ± 0.01abA
0.183 ± 0.02bcA
0.194 ± 0.06aA
0.115 ± 0.11bcA

0.148 ±
0.182 ± 0.01aB
0.159 ± 0.05aB
0.159 ± 0.05aB
0.157 ± 0.04aB
0.158 ± 0.02aB
0.178 ± 0.00aB
0.156 ± 0.02aB
0.157 ± 0.02aB
0.182 ± 0.02aB

0.087 ±
0.053 ± 0.00aA
0.076 ± 0.02aA
0.081 ± 0.02aA
0.069 ± 0.03aA
0.068 ± 0.01aA
0.093 ± 0.01aA
0.053 ± 0.00aA
0.087 ± 0.06aA
0.099 ± 0.03aA

Mean

0.144

0.163

0.076

Long-Or
0.091± 0.03abA
0.092 ± 0.02abA
0.088 ± 0.03abA
0.053 ± 0.04bA
0.085 ± 0.01abA
0.088 ± 0.03abA
0.106 ± 0.01aA
0.056 ± 0.01abA
0.065 ± 0.04abA
0.099 ± 0.00abA
0.082

Clone
Site

0.035*
0.041*

0.814 ns

Clone x Site

0.524 ns

0.763 ns

0.283 ns

Remarks: ns = non significant (p≥0.05), * = p<0.05, ** = p<0.01, Height and DBH means followed by
the same lower case letters are not significantly different among clones (p≥0.05) and the means
followed by the same capital letters are not significantly different between sites (p≥0.05).

สรุป
จากการศึกษาการแปรผันระหว่างสายต้น
ของการเติบโตของกระถินลูกผสมที่อายุ 2 ปี ที่ปลูก
ในแปลงทดลองบ่อ L6 และแปลงทดลองล้องอ้อพบว่า
มีความแตกต่างระหว่างสายต้น โดยสายต้นกระถิน
ลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์มีการ
เติบโตดีกว่าลูกผสมกระถินณรงค์ในทั้งสองพื้นที่ ใน
ขณะที่สายต้นกระถินลูกผสมที่ปลูกในแปลงทดลอง
บ่อ L6 มีการเติบโตดีกว่าในแปลงทดลองล้องอ้อ ทั้งนี้
สายต้น A1, A4, A6 และ A7 เป็นสายต้นที่โดดเด่นใน
แปลงทดลองบ่อ L6 และสายต้น A1 ถึง A7 เติบโตได้ดี
ในแปลงทดลองล้องอ้อจึงควรเลือกสายต้นที่มีความ
เหมาะสมกับพื้นทีใ่ นการส่งเสริมต่อไป
สายต้นกระถินลูกผสมระหว่างกระถินเทพา
และกระถินณรงค์มีค่าพื้นที่ผิวใบเฉพาะสูงกว่า แสดง

ให้เห็นว่าค่าพื้นที่ผิวใบเฉพาะนั้นมีผลต่อการเติบโต
เนื่องจากมีต้นทุนในการสร้างใบน้อย ท�ำให้ใช้ต้นทุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะทีใ่ บของลูกผสม
กระถินณรงค์มีปริมาณคลอโรฟิลล์และสารอาหารใน
ใบมากกว่าจากการเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะ
เชิงหน้าที่ของใบที่ปลูกในสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน
พบว่า สายต้นทีป่ ลูกในแปลงทดลองบ่อ L6 มีการเติบโต
ดีกว่าและมีคา่ พืน้ ทีผ่ วิ ใบเฉพาะ ปริมาณไนโตรเจนและ
โพแทสเซียมในใบมากกว่าแปลงล้องอ้อ ขณะทีส่ ายต้น
ในแปลงล้องอ้อนั้นมีปริมาณคลอโรฟิลล์ ฟอสฟอรัส
แมกนีเซียมและแคลเซียมในใบมากกว่าดังนั้น จึงควร
ศึกษาเพิม่ เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตและ
ลักษณะเชิงหน้าที่ของใบ ซึ่งอาจน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
การคัดเลือกสายต้นที่คาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีได้จาก
การศึกษาลักษณะเชิงหน้าที่บางประการของใบตั้งแต่
ระยะกล้าไม้เป็นต้นไป
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