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สถานทีจ่ดัเกบ็เมล็ดพนัธุแ์บบธรรมชาตทิีใ่ชต้น้ทุนต ่า
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
โดย 1แพคทรคิ เทรล,์ 1ยุวด ีแดนมะลดิอย, 2ซอว ์มู เปลอ, 1อบัราม บคิสเ์ลอร ์และ 1บุญสง่ ธารสทีอง 
1ศูนยเ์อคโค เอเชยี อมิแพค เชยีงใหม่ 
2ศูนยท์รพัยากรพืน้ทีเ่กษตรขนาดเล็กเกอฮหีลู่ เมอืงพะสมิ ประเทศเมยีนมาร ์

 [หมายเหตุบรรณาธกิาร: การด าเนินการดา้นองคก์รเครอืขา่ยธนาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชมุชนทัว่ทวปีเอเชยีไม่เพยีงแต่เพือ่การ

แบ่งปันเมล็ดพนัธุม์ากขึน้เท่านัน้ แต่ยงัเป็นการแบ่งปันขอ้มูลซึง่กนัและกนัดว้ย ในปี 2018 เอคโค เอเชยี ไดร้ว่มมอืกบั ศนูย ์

ทรพัยากรพืน้ทีเ่กษตรขนาดเล็กเกอฮหีลู่แห่งสามเหลีย่มปากแม่น า้อริะวดปีระเทศเมยีนมาร ์(Kahelu Small Farm Resource 

Center) เพือ่วจิยัประสทิธภิาพการจดัเก็บเมล็ดพนัธุใ์นอาคารดนิตน้ทุนต า่แบบต่างๆ ดว้ยการปิดและไม่ปิดผนึกสุญญากาศ เรา

ยนิดทีีไ่ดม้สี่วนรว่มกบัพนัธมติรในภาคสนามเพือ่ทดสอบและพฒันาแนวทางและเทคโนโลยทีีเ่ราส่งเสรมิอยู่ โดยมเีป้าหมายเพือ่

แบ่งปันขอ้มูลนีก้บัเครอืขา่ยของเอคโคในวงทีก่วา้งขึน้] 

 

ภาพที ่1: (A) หอ้งเย็นของธนาคารเมล็ดพนัธุเ์อคโค โกลบอล ฟารม์ ควบคุมอุณหภูมแิละความชืน้ (B) หอ้งเย็นตูค้อนเทนเนอร ์เอคโค โก

ลบอล ฟารม์ ดงัแปลงจากตูค้อนทนเนอรเ์ก็บความเย็น (C) หอ้งเย็นบุโฟมและควบคุมความเย็นดว้ยเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน เอคโค 

เอเชยี อมิแพค (ภาพโดย Holly Sobetski/Elizabeth Casey) 

ค าน า 

ดว้ยสถานทีแ่ละอปุกรณท์ีเ่หมาะสมทีจ่ าเป็นในการจดัเก็บเมล็ดพนัธุใ์นระยะยาว โดยการรกัษาความเย็นและมคีวามชืน้

ต ่าไวต้ลอดเวลา จงึเป็นไปไดม้ากทีจ่ะเก็บเมล็ดพนัธุท์ีม่อีายกุารเก็บยาวไดเ้ป็นเวลาหลายปีในเขตรอ้น (Harrington, 

1972) แตน่่าเสยีดายทีก่ารใชง้านและการบ ารงุรกัษาสถานทีแ่ละอปุกรณท์ีเ่หมาะสมอาจตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยทีส่งูและ

ตวัอยา่งของธนาคารเมล็ดพนัธุแ์ละธนาคารเชือ้พนัธุท์ีม่อียูจ่ านวนมากไม่ตอบสนองความตอ้งการขององคก์รหรอื

ชมุชนขนาดเล็ก โชคดทีีปั่จจบุนัมตีวัเลอืกทีห่ลากหลาย ทีเ่ป็นการลงทนุระดบัตา่งๆในดา้นสถานทีแ่ละอปุกรณ์

มากมาย ตัง้แตท่ีเ่ป็นเทคโนโลยรีาคาแพง ไปจนถงึรปูแบบง่ายๆทีใ่ชต้น้ทนุต ่า ทีเ่อคโค เราด าเนินการดา้นสถานที่

จดัเก็บเมล็ดพนัธุข์องเราเองทีธ่นาคารเมล็ดพนัธุท์ีต่ ัง้อยูใ่นประเทศตา่งๆทัว่โลก จากหอ้งเย็นทีค่วบคมุอณุหภมูขินาด

A B C 



ใหญแ่ละใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู(ภาพที ่1A) ไปจนถงึตูค้อนเทนเนอรส์ง่ของทีน่ ามาดดัแปลงเป็นตูเ้ย็น(ภาพที ่1B) และหอ้ง

เย็นบโุฟมทีท่ าใหเ้ย็นดว้ยระบบปรบัอากาศแบบแยกสว่น (ภาพที ่1C) 

ตลอดเวลาทีผ่่านมาระบบเหลา่นีไ้ดร้บัการพสิจูนแ์ลว้วา่มปีระสทิธภิาพในการจดัเก็บเมล็ดพนัธุต์ามความตอ้งการของ

เรา (Motis, 2016) แตถ่งึกระน้ัน ระบบของเราทีถ่อืวา่ใชต้น้ทนุต ่ากวา่ระบบทัว่ไปก็ยงัไม่อาจตอบค าถามทีเ่กดิขึน้ได ้

อยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัวธิกีารจ าลองสถานทีเ่ก็บเมล็ดพนัธุใ์นระดบัพืน้ทีเ่กษตรเล็กๆหรอืใน ระดบัชมุชนทอ้งถิน่ แมว้า่

เราจะไดศ้กึษาวธิลีดคา่ใชจ้า่ยลงอยา่งมากเพือ่สรา้งเคร ือ่งมอืและอปุกรณด์ว้ยตน้ทนุทีต่ ่า แต่ก็เป็นสิง่ทีช่มุชนและ

องคก์รขนาดเล็กยงัไม่สามารถเขา้ถงึได ้นอกจากน้ันแต่ละโครงการตวัอยา่งทีด่ าเนินอยูใ่นปัจจบุนัยงัตอ้งพึง่พาไฟฟ้าที่

ตอ้งใชอ้ยา่งตอ่เน่ือง ทา่มกลางอปุสรรคอืน่ๆ ในความพยายามทีจ่ะแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้เราไดท้ าการทดลอง

ลา่สดุทีธ่นาคารเมล็ดพนัธุเ์อคโค เอเชยี โดยเปลีย่นไปเป็นการพฒันาเพือ่การใชง้านไดจ้รงิและการหาตวัเลอืกในการ

จดัเก็บเมล็ดพนัธุท์ีป่ระหยดัตน้ทนุใหก้บัธนาคาเมล็ดพนัธุข์นาดเล็กในระดบัชมุชน ไปจนถงึระดบัพืน้ทีท่ าเกษตรของ

เกษตรกรแตล่ะราย 

ดว้ยการตอ่ยอดแนวคดิทีส่งัเกตจากการท างานภาคสนามและแนวคดิในการจดัเก็บเมล็ดพนัธุท์ีไ่ดร้บัการถา่ยทอดมา

จากสมาชกิเครอืขา่ยเอคโค (CRS, 2014) เราจงึไดท้ดลองตรวจสอบประสทิธภิาพและการใชง้านจรงิของวธิกีารตา่งๆ

โดยใชเ้ทคนิคอาคารและสถานทีเ่ก็บทีเ่ป็นดนิตามแบบธรรมชาต ิการทดลองศกึษาขนาดเล็กจงึไดเ้กดิขึน้ในระยะเวลา

ปี 2018 (ม.ค. - ธ.ค. ) ทีธ่นาคารเมล็ดพนัธุเ์อคโค เอเชยี จงัหวดัเชยีงใหม่และไดจ้ าลองรปูแบบไปใชโ้ดยสมาชกิ

เครอืขา่ยธนาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชมุชนของเอคโคทีป่ระเทศเมยีนมาร ์

ขอ้เปรยีบเทยีบระหวา่งทีเ่ก็บเมล็ดพนัธุแ์บบบา้นดนิจากกระสอบดนิ, แบบบงัเกอรไ์หลเ่ขา  

และแบบโอง่ฝังดนิ 

 

ภาพที ่2: (A) ทีเ่ก็บเมล็ดพนัธุใ์นบา้นดนิจากกระสอบดนิ (B) โอ่งฝังดนิทีใ่ชเ้ก็บเมล็ดพนัธุ ์(C) บงัเกอรไ์หล่เขาใชเ้ก็บเมล็ดพนัธุ ์

มขีอ้มูลทีแ่นะน ากนัมานานหลายปีแลว้วา่สถานทีเ่ก็บทีเ่ป็นธรรมชาตหิลายๆอยา่งเชน่บา้นดนิทีท่ าจากถงุกระสอบใส่

ดนิและดนิอดั (Rammed Earth House) น่าจะเหมาะกบัการน ามาใชเ้ป็นทีจ่ดัเก็บเมล็ดพนัธุไ์ด ้ขณะทีบ่างแห่งมี

ขอ้มูลวา่การเก็บเมล็ดไวใ้ตด้นิน่าจะท าไดด้เีชน่กนั ดว้ยการค านึงถงึคณุสมบตักิารเป็นฉนวนและตน้ทนุการกอ่สรา้งที่

ต ่า (Build Abroad) เราจงึเร ิม่ทดสอบวธิกีารหลายๆแบบทีศู่นยก์ารเรยีนรูเ้อเชยี อมิแพค ในปี 2018 โดยเอคโคไดท้ า

การทดลองขนาดเล็ก ในประเทศไทยและเมยีนมารเ์พือ่ทดสอบสมมตฐิานเหลา่น้ัน โดยเฉพาะในบรบิทของภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีม่อีณุหภมูแิละความชืน้สงูกวา่สภาพอากาศในพืน้ทีท่ีเ่คยทดลองใชอ้ปุกรณแ์ละเคร ือ่งมอื

เหลา่นีม้ากอ่น 

A B C 



เราใชเ้มล็ดถัว่แปบ Lablab purpureus (L.)  เป็นเมล็ดทีจ่ดัเก็บไวใ้นระยะเวลาหน่ึงปีภายในอาคารและทีเ่ก็บ

ธรรมชาต ิ3 แบบไดแ้ก ่(1) บา้นดนิจากกระสอบดนิ (2) โอง่ฝังดนิ และ (3) บงัเกอรไ์หลเ่ขา (ภาพที ่2) เราเก็บเมล็ด

พชืไวภ้ายในทีเ่ก็บทัง้สามนี ้โดยปรมิาณเมล็ดครึง่หน่ึงเก็บไวใ้น (A) ขวดแกว้ทีใ่ชท้ีส่บูลมออกดว้ยสบูลมจกัรยานที่

ดดัแปลงไวโ้ดยเฉพาะ (Bicksler, 2015; Thompson, 2016) และทีเ่หลอือกีคร ึง่หน่ึง (B) ใสไ่วใ้นถงุกระดาษทีไ่ม่ไดปิ้ด

ผนึก และมเีมล็ดสีช่ดุแยกเก็บไวใ้นแตล่ะสถานทีจ่ดัเก็บเพือ่ใชท้ดสอบปรมิาณความชืน้และอตัราการงอกในระยะ 3, 6, 

9 และ 12 เดอืน โดยไม่เปิดภาชนะทีเ่ก็บเมล็ดจนถงึเวลาทดสอบตามเวลาดงักลา่ว 

นอกเหนือจากการทดสอบและเฝ้าสงัเกตความมชีวีติของเมล็ดพนัธุเ์หลา่นีแ้ลว้ เรายงัวางเคร ือ่งบนัทกึขอ้มูลไวภ้ายใน

และภายนอกของสถานทีจ่ดัเก็บเพือ่ตดิตามปัจจยัแวดลอ้มในการจดัเก็บตลอดระยะเวลาหน่ึงปี โดยเฉพาะเร ือ่งของ

อณุหภมูแิละความชืน้สมัพทัธ ์เคร ือ่งบนัทกึขอ้มูลจะบนัทกึอณุหภมู ิ(oC) และความชืน้สมัพทัธ ์(%) ทุกๆช ัว่โมง 

 การจดัเก็บในสภาพทีม่กีารควบคมุ 

 ขอ้มูลลกัษณะอากาศทีเ่ก็บรวบรวมจากสถานทีท่ดลองทีป่ระเทศไทยโดยทัว่ไปแสดงใหเ้ห็นถงึลกัษณะทีค่อ่นขา้งจะ

คงทีข่องอณุหภมูแิละความชืน้ในบา้นกระสอบดนิและโอ่งฝังดนิเมือ่เทยีบกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก (ภาพที ่3) 

อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะสถานทีจ่ดัเก็บไม่ไดล้ดลงมากนัก (ประมาณ 23oC) แตก่ารเปลีย่นแปลงของอณุหภมูิ

รายวนัลดลงมาก เพือ่เป็นขอ้มูลอา้งองิ 

หอ้งเย็นของเราทีร่ฐัฟลอรดิา ประเทศ

สหรฐัอเมรกิาทีใ่ชจ้ดัเก็บเมล็ดพนัธุใ์น

หอ้งขนาดใหญแ่ละควบคมุอุณหภมูิ

สามารถรกัษาอณุหภมูเิฉลีย่ที ่6 oC 

โดยมคีวามผนัผวนเล็กนอ้ย ในขณะที่

หอ้งเย็นหุม้ฉนวนสเปรยโ์ฟมทีใ่ชร้ะบบ

ปรบัอากาศแบบแยกสว่นจะรกัษา

อณุหภมูโิดยเฉลีย่ที ่15 oC 

ความชืน้สมัพทัธภ์ายในทีเ่ก็บ

ธรรมชาตทิัง้หมดนีโ้ดยรวมสงูมาก

แมแ้ตใ่นชว่งฤดแูลง้ (ภาพที ่3) ทีเ่ก็บ

ใตด้นิคอืโอง่ฝังดนิและบงัเกอรไ์หลเ่ขา

มอีตัราความชืน้สงูมาก ในขณะทีบ่า้น

กระสอบดนิดเูหมอืนจะมคีวามชืน้

โดยรวมต ่ากวา่ สภาพในบงัเกอรไ์หล่

เขาชืน้มากจนเคร ือ่งบนัทกึขอ้มูลของ

เราเกดิลดัวงจรภายในไม่กีว่นั ท าใหเ้รา

ไม่สามารถบนัทกึสภาพภายในได ้

 



ขา่วดขีองการเก็บแบบปิดผนึก 

อาคารธรรมาชาตดิว้ยตวัของมนัเองแลว้ดูเหมอืนจะไม่เหมาะกบัการใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัเก็บเมล็ดพนัธุ ์เน่ืองจากมี

ความชืน้สมัพทัธส์งู ทีอ่าจท าใหค้ณุภาพของเมล็ดเสือ่มลงอยา่งรวดเรว็ ทัง้ในประเทศไทยและเมยีนมาร ์อตัราการงอก

ของเมล็ดพชืทีเ่ก็บแบบไม่ปิดผนึกลดลงจาก 94% เหลอืนอ้ยกวา่ 50% ภายในระยะเวลาเพยีง 3 เดอืนของการเก็บ

รกัษา (ภาพที ่4) จากการวดัปรมิาณความชืน้ของเมล็ด แสดง

ใหเ้ห็นวา่เมล็ดมกีารดดูซมึความชืน้อยา่งรวดเรว็เน่ืองจาก

ปรมิาณความชืน้ทีส่งูของอากาศภายใน โดยเพิม่จากความชืน้

ในเมล็ด 12% กลายเป็นมากกวา่ 20% ในเวลาเพยีง 4 เดอืน 

และเราไดพ้บผลลพัธท์ีค่ลา้ยกนัในการเก็บเมล็ดแบบปิดผนึก

สญุญากาศและแบบไม่ปิดผนึกในตูเ้ย็นทีม่คีวามชืน้สงู

เชน่เดยีวกนั (Croft, 2012) 

อยา่งไรก็ตามเมือ่จดัเก็บดว้ยวธิปิีดผนึกสญูญากาศ อตัราการ

งอกของเมล็ดในทีเ่ก็บทัง้ 3 แห่งยงัคงทีต่ลอดระยะเวลาหน่ึงปี 

โดยรกัษาอตัราการงอกอยูส่งูกวา่ 90% เมือ่สิน้สดุการทดลอง 

สว่นปรมิาณความชืน้ของเมล็ดน้ันคงทีเ่ป็นสว่นใหญเ่ชน่กนั 

โดยความชืน้เพิม่ขึน้นอ้ยกว่า 2% ตลอดระยะเวลาหน่ึงปี 

การผสมผสานของแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการปิดผนึกเมล็ด

ดว้ยเคร ือ่งดดูอากาศและวางไวใ้นสภาพแวดลอ้มการจดัเก็บที่

คงที ่ดเูหมอืนจะเป็นวธิทีีเ่หมาะสมและประหยดัในการจดัเก็บ

เมล็ดพนัธุใ์นเขตรอ้น  หากไม่มกีารใชไ้ฟฟ้าหรอืระบบท าความ

เย็น เทคนิคเหลา่นีถ้อืวา่ประสบความส าเรจ็แลว้ในแง่ของการ

จดัเก็บและการรกัษาคณุภาพและความมชีวีติของเมล็ดพนัธุใ์น

ระยะเวลาตลอดทัง้ปี แน่นอนวา่งานในสว่นนีย้งัจ าเป็นตอ้งคน้หา

ค าตอบส าหรบัค าถามอืน่ๆอกีวา่จะสามารถเก็บเมล็ดพนัธุไ์วไ้ด ้

นานอกีเทา่ใดในลกัษณะการเก็บแบบนี ้หรอือาจตอ้งมกีาร

ทดลองใชเ้มล็ดพนัธุช์นิดอืน่ดว้ย แตโ่ดยรวมแลว้ผลทีไ่ดร้บัถอื

เป็นขา่วด ี

ขอ้สรปุของคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการท าทีเ่ก็บเมล็ดพนัธุข์องเอคโค 

ในชว่งหลายปีทีผ่่านมา เอคโคไดป้รบัขนาดธนาคารเมล็ดพนัธุห์ลายแห่งทัว่โลกตามความตอ้งการทีไ่ม่เหมอืนกนัของ

ธนาคารเมล็ดพนัธุแ์ตล่ะแห่ง โดยแตล่ะแห่งมขีนาดและตอบสนองวตัถปุระสงคท์ีแ่ตกตา่งกนัตัง้แตก่ารแจกจา่ยเมล็ด

พนัธุห์ลายพนัซองตอ่ปี ไปจนถงึการตอบสนองความตอ้งการของชมุชนหรอืพืน้ทีเ่พยีงแห่งเดยีว ดงัน้ันเราจงึถอืวา่

จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะสง่ตอ่ขอ้มูลเร ือ่งคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชส้ าหรบัทางเลอืกตา่งๆใหก้บัเครอืขา่ยของเราเพือ่ใชเ้ป็นตวัเลข

อา้งองิส าหรบัระดบัตา่งๆของสถานทีจ่ดัเก็บเมล็ดพนัธุ ์อยา่ลมืวา่ตวัเลขนีอ้าจแตกตา่งกนัไปตามพืน้ทีแ่ละการเขา้ถงึ

วสัด ุแรงงานและโครงสรา้งทีม่อียูแ่ลว้และจะน ามาตอ่เตมิ 



ตารางที ่1:  สรุปค่าใชจ้า่ยของหอ้งเย็นธนาคารเมล็ดพนัธุแ์ละสถานทีจ่ดัเก็บเมล็ดพนัธุอ์ืน่ๆทีเ่อคโคทดลองตามทีต่่างๆทัว่โลก 
1
คน้หา

รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีส่ารเอคโค เอเชยี ฉบบัที#่27 (Price, 2016) 

 
ทีจ่ดัเก็บ สถานที ่ รายละเอยีด 

ขนาด 
(m) 

อณุหภมูิ

เฉลีย่ (oC) 

คา่ใชจ้า่ย 
(USD) 

เก็
บ
รกั
ษ
าเ
ม
ล็
ด
พ
นั
ธ
ร์ะ
ย
ะย
าว

 

หอ้งเย็นเอคโค 

โกลบอล ฟารม์ 

(ใหญ)่ 

ฟลอรดิา 

สหรฐัฯ 

หอ้งเย็นเทคโนโลยสีงู, 

ควบคมุสภาพอากาศ,   

วอลค์อนิ 

6 x 3 x 

2.5 
5 35,000 

หอ้งเย็นตูค้อน

เทนเนอร ์เอคโค 

โกลบอล ฟารม์ 

 

ฟลอรดิา 

สหรฐัฯ 

ตูเ้ทนเนอรส์ง่สนิคา้ดดัแปลง

, ระบบเคร ือ่งปรบัอากาศ

แยกเดีย่วกบัเซนเซอร ์

Cool-Bot 

2.5 x 3 x 

2.5 
- 10,000 

หอ้งเย็นเอคโค 

เอเชยี 

 (ใหญ)่ 

เชยีงใหม่

ประเทศ

ไทย 

ฉนวนโฟม,ระบบ

เคร ือ่งปรบัอากาศแยกคูก่บั

เซนเซอร ์Cool-Bot 

8 x 5 x2 

.5 
15 5500 

1หอ้งเย็นเอคโค 

เอเชยี 

 (เล็ก) 

แม่อาย 

ประเทศ

ไทย 

ฉนวนโฟม,ระบบ

เคร ือ่งปรบัอากาศแยกเดีย่ว

กบัเซนเซอร ์Cool-Bot 

5 x 3 x 2 6 3250 

เก็
บ
รกั
ษ
าเ
ม
ล็
ด
พ
นั
ธ
ุป์ี
ต
่อ
ปี

 

บา้นกระสอบดนิ 

แม่อาย 

ประเทศ

ไทย 

กระสอบใสด่นิและแกลบ, 

วางเรยีงเป็นผนัง หลงัคามุง

ดว้ยหญา้คา 

4diam. 

x 1.7h 
23 750 

 

บงัเกอรไ์หลเ่ขา 

 

แม่อาย 

ประเทศ

ไทย 

ดนิขดุเป็นชอ่งลงไป เป็น

ไหลเ่ขาหรอืทีล่าดเอยีงที่

เป็นดนิเหนียวสว่นใหญ่ 

2 x 2 x 

1.5 
- 80 

 

โอง่ฝังดนิ 

 

แม่อาย 

ประเทศ

ไทย 

โอง่ขนาดใหญท่ีเ่อาไวเ้ก็บ

น า้ ฝังดนิลกึจนถงึปากโอง่ 
- 23 20 

 

 สิง่ส าคญัคอือยา่ลมืวา่แบบทีใ่ชต้น้ทนุสงูนีอ้อกแบบมาส าหรบัการจดัเก็บเมล็ดพนัธุห์ลายปี (เชน่รปูแบบธนาคาร

เมล็ดพนัธุห์รอืธนาคารเชือ้พนัธุ)์ ในขณะทีแ่บบทีม่ตีน้ทนุต ่าน้ันออกแบบมาเพือ่รปูแบบการใชใ้นระดบัชมุชนหรอื

พืน้ทีเ่พาะปลกูทีต่อ้งการเก็บเมล็ดพนัธุปี์ตอ่ปี หรอื 2 ปีเป็นอยา่งมาก 

 

สรปุ 

แมว้า่ขอ้มูลในบทความนีอ้าจเนน้ถงึความจ าเป็นในการปิดผนึกสญุญากาศมากกวา่ประสทิธภิาพของวธิจีดัเก็บเมล็ด

พนัธุใ์นทีเ่ก็บแบบธรรมชาต ิแตส่ิง่ส าคญัคอืใหส้งัเกตวา่ในการทดลองเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุข์องเอคโคทีผ่่านมา เรา

พบวา่การปิดผนึกสญุญากาศอยา่งเดยีวน้ันไม่เพยีงพอทีจ่ะรกัษาความมชีวีติของเมล็ดพนัธุไ์วไ้ดต้ลอดระยะเวลาหน่ึง

ปีในสภาพเขตรอ้นของประเทศไทย (การศกึษานีย้งัไม่ไดเ้ผยแพร)่ เมล็ดทีปิ่ดผนึกสุญญากาศทีเ่ก็บไวท้ีร่ะเบยีง



กลางแจง้ในทีท่ีอ่ากาศรอ้นรกัษาคณุภาพไดด้กีวา่เมือ่เทยีบกบัเมล็ดทีเ่ก็บในทีเ่ดยีวกนัแตไ่ม่ไดปิ้ดผนึก แตถ่งึกระน้ัน 

อตัราการงอกของทัง้สองวธิลีดลงอยา่งมาก ความสามารถในการรกัษาอตัราการงอกใหส้งูตลอดทัง้ปีในการทดลองนี้

ท าใหเ้ราเชือ่วา่การใชว้ธิปิีดผนึกสญูญากาศควบคูไ่ปกบัการจดัเก็บในสภาพแวดลอ้มทีเ่สถยีรจะท าใหก้ารจดัเก็บ

เมล็ดพนัธุม์ปีระสทิธภิาพสงูสดุจากการทดลองนี ้เอคโคจะคอ่ยๆท าการตอ่ยอดจากงานนีเ้พือ่คน้หาวธิทีีจ่ดัเก็บเมล็ด

พนัธุท์ีป่ระหยดัและใชง้านไดจ้รงิในรปูแบบธนาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชมุชน ดว้ยแนวทางปฏบิตัทิีง่่ายและน าไปท าตอ่ได ้

ขอขอบคณุ  

เราขอสง่ค าขอบคณุไปยงัพนัธมติรของเราทีศู่นยท์รพัยากรพืน้ทีเ่กษตรขนาดเล็กเกอฮหีลู ่(Kahelu Small Farm 

Resource Center) ในประเทศเมยีนมารส์ าหรบัการรวบรวมขอ้มูลและการท างานทีพ่วกเขาไดพ้ยายามจดัตัง้

ธนาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชมุชนของตนเอง นอกจากนีเ้ราขอแสดงความขอบคณุไปยงัโครงการเพรสไบทเีรยีน ฮงัเกอร ์

(Presbyterian Hunger Program) และผูบ้รจิาคทีซ่ ือ่สตัยส์ าหรบัการสนับสนุนอย่างตอ่เน่ืองขององคก์าร ซดี ออฟ 

โฮป (Seed of Hope) 
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