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ค าน า  
ในสภาพอากาศร้อนชืน้นัน้ การเพาะเมล็ดพนัธุ์อาจไมง่่ายนกั ปัญหาอยา่งหนึง่ท่ีเป็นปัจจยัหลกัส าหรับการเพาะเมล็ด
พนัธุ์คือสภาพน า้ขงั (Zhu, 2007) ในชว่งฤดฝูนดนิท่ีอุ้มน า้เกินไปอาจท าให้ระบบรากของต้นกล้าตายจากการขาด
อากาศหายใจเพราะออกซิเจนและแร่ธาตสุ าคญัอ่ืนๆไมส่ามารถเข้าถึงได้ (Forcella, 2000) ต้นกล้าท่ีปลกูในกระถางท่ีมี
ดนิแนน่จงึมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความเสียหายจากน า้ขงั โดยปกตแิล้ว การผสมวสัดตุา่งๆเชน่หินเพอร์ไลต์และเวอร์มิ
คไูลต์ในสว่นผสมของดนิปลกูจะชว่ยลดการอดัแน่นของดนิและท าให้ดนิระบายน า้ได้ดี แตท่ัง้หินเพอร์ไลต์และเวอร์มิ
คไูลต์นัน้มีราคาแพงเกินไปส าหรับเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีงบประมาณจ ากดั เชน่ชาวบ้านท่ีทา่นท างานอยูด้่วย  
 
การศกึษาการเพาะและเลีย้งดตู้นกล้าในสมยันีเ้น้นท่ีการหาวสัดสุ าหรับน ามาท าเป็นวสัดเุพาะท่ีหาได้ง่าย, ยัง่ยืน และ
ราคาถกู ซึง่สว่นใหญ่มกัจะเป็นการน าวสัดเุหลือใช้จากอตุสาหกรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ได้แก่ เศษไม้ ขยะย่อยสลาย
จากในเมือง แกลบ และขยุมะพร้าว (Arenas, 2002; Meerow, 1994; Ahmad et al., 2012) แกลบและขยุมะพร้าวซึง่มี
อยูม่ากมายแล้วในเอเชีย มีศกัยภาพในการลดความเส่ียงในการเกิดน า้ขงัได้อย่างมีประสิทธิภาพเม่ือใช้แทนวสัดรุาคา
แพงอ่ืนๆเชน่หินเพอร์ไลต์หรือเวอร์มิคไูลต์  โดยขยุมะพร้าวนัน้มีความสามารถในการอุ้มน า้สงูในตวัใยของมนัและ
สามารถระบายน า้ได้ดีจากช่องวา่งท่ีเป็นรูพรุนท่ีเกิดจากโครงสร้างท่ีเป็นชัน้ๆซ้อนกนั สว่นแกลบนัน้ถือเป็นวสัดเุหลือใช้
พบเห็นได้ทัว่ไปจากโรงสีข้าวในพืน้ท่ีเขตร้อนชืน้ แกลบช่วยท าให้ดนิมีชอ่งวา่งเชน่เดียวกบัขยุมะพร้าวซึง่จะจ าเป็นตอ่
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การระบายน า้ท่ีดีและไมย่อ่ยสลายเร็วเกินไป การใช้วสัดทุัง้สองอยา่งนีถื้อเป็นทางเลือกท่ีราคาถกูและมีประสิทธิภาพใน
การใช้ส าหรับเป็นส่วนผสมของวสัดเุพาะส าหรับต้นกล้า  
 
จดุประสงค์ของการวิจยันีคื้อเพ่ือศกึษาสว่นผสมของวสัดเุพาะท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยการใช้วตัถดุบิราคาถกูให้เกิด
ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่และเป็นวสัดท่ีุหาได้ง่ายในภาคเหนือของประเทศไทยและพืน้ท่ีคล้ายๆกนัในเอเชีย  และเพื่อให้
ได้มาซึง่ปริมาณสว่นผสมของวสัดเุพาะท่ีมีประสิทธิภาพ  จงึได้มีการประเมินความแข็งแรงและการเติบโตของพืชด้วย
การวดัภาวะพร่องคลอโรฟิลล์/การตายเฉพาะสว่นของเซลล์, ความยาวของต้นกล้า, และมวลโดยรวม ท่ีเอาไปใช้ในพืน้ท่ี
ปลกูและยืนยนัด้วยผลการวดัความแข็งแรงของเมล็ดในห้องทดลองผา่นการทดสอบการงอก โดยการศกึษานีจ้ดัท าขึน้
เพ่ือพิจารณาวา่สว่นผสมท่ีท าจากวสัดใุนท้องถ่ินสามารถผลิตพืชท่ีมีคณุภาพได้คล้ายกนัหรือดีกวา่สว่นผสมท่ีมีขายอยู่
ในท้องตลาด 

 
การออกแบบการทดลอง 
เราได้ทดสอบผสมวสัดเุพาะ 7 แบบจากวสัดท่ีุวางแผนไว้และใช้เมล็ดพืช 4 ชนิด ได้แก่ ถัว่แปบเชียงดาว (Lablab 
purpurpeus), มะรุม (Moringa oleifera), ฟักทอง (Cucurbita moschata), และมะเขือเทศ (Solanum 
lycopersicum) พนัธุ์ของเมล็ดเหลา่นีเ้ลือกมาโดยค านงึถึงความต้องการของเกษตรกรท่ีอยูใ่นเครือขา่ยของเอคโค ่และ
ค านงึถึงความหลากหลายของชนิดเมล็ดพนัธุ์  
 
เจ้าหน้าท่ีธนาคารเมล็ดพนัธุ์และท่ีปรึกษาของเอคโค ่เอเชียได้ก าหนดสว่นประกอบและอตัราส่วนของวสัดเุพาะไว้ตาม
ประสบการณ์ท่ีเคยมี โดยเป็นวสัดท่ีุเกษตรกรสามารถหาได้ และมีศกัยภาพท่ีอาจเป็นทางเลือกหนึง่ท่ีน าไปพฒันาเพ่ือ
ขายในตลาดได้ (ตารางท่ี 1) ความมีประสิทธิภาพของสว่นวสัดเุพาะวดัได้จากการงอก, การเติบโต, ร้อยละของภาวะ
บกพร่องคลอโรฟิลล์/ การตายเฉพาะสว่นของเซลล์ (ประมาณจากจดุเหลือง/น า้ตาลขนาดตัง้แต ่0 (ไมมี่เลย) ไปจนถึง 
100 (ทัง้หมด) ตลอดระยะเวลาการเตบิโต 36 วนั และเพ่ือท าให้ข้อมลูการงอกครบถ้วนจากการทดสอบวสัดเุพาะ จงึมี
การทดสอบการงอกด้วยการท าซ า้ 8 ครัง้กบัเมล็ดทัง้ 4 ชนิดภายในระยะเวลา 20 วนั ซึง่เป็นการสร้างจดุท่ีเหมือนกนั
ของความแข็งแรงของเมล็ดจากการงอกเพ่ือเปรียบเทียบกบัผลการงอกจากวสัดเุพาะแบบตา่งๆ 
 

 
 
 
 



 

ตารางท่ี 1 สว่นผสมวสัดเุพาะและอตัราส่วนท่ีใช้ในการทดลอง 

ช่ือ สว่นประกอบ อตัราสว่น 

ท่ีซือ้มา  ท่ีซือ้มา1 – ปุ๋ ยหมกัจากเห็ดท่ีเพาะ
เชือ้แล้ว 

1 

UHDP  ดนิ, ปุ๋ ยหมกั2, มลูสตัว์3 5:1:1 
Marcia  แกลบ, ขยุมะพร้าว, ปุ๋ ยหมกั 1:1:1 
Marcia ดดัแปลง  แกลบ, ขยุมะพร้าว 1:1 
แนน่ แกลบ, ดนิ, ปุ๋ ยหมกั 1:1:1 
เบา  แกลบ, กาบมะพร้าว, ขยุมะพร้าว 1:1:1 
ถ่านชีวภาพ   แกลบเผา4, แกลบ, ขยุมะพร้าว 1:1:1 

1เจ้าหน้าท่ีของเอคโค ่เอเชียได้ซือ้วสัดเุพาะย่ีห้อ ดร.พรชยั ซึง่มีลกัษณะร่วนเป็นสีด าจากการเตมิเชือ้เห็ด Trichoderma 
และ polysaccharide chitosan ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเหมือนสารชีวภาพท่ีชว่ยป้องกนัแมลงศตัรูพืชให้กบัเมล็ด จากตลาดค า
เท่ียง จ.เชียงใหม่  
2ปุ๋ ยหมกัโดยมากท าจากวสัดท่ีุได้จากการเกษตรเชน่ เศษพืชผกั ดนิ มลูสตัว์ ท่ีอดุมไปด้วยสารอาหารและอาจท าได้เอง 
(Menalled, 2005) 
3มลูสตัว์ท่ีได้จากมลูววัของชาวบ้าน 
4แกลบเผามีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของพืชเชน่เดียวกบัถ่านชีวภาพท่ีท าจากไม้ (Graber, 2010) แตจ่าก
การศกึษาเพิ่มเตมิ เราพบว่าแกลบเผาไมไ่ด้รับการบ าบดัมาก่อน เพราะไมไ่ด้น าไปผสมกบัปุ๋ ยหมกัแล้วปลอ่ยทิง้ไว้เป็น
เวลาหลายเดือน (ดสูารเอคโค ่เอเชีย ฉบบัท่ี 9  ถ่านชีวภาพ: แหล่งทีอ่ยู่ของจุลินทรีย์ในดิน สามารถเข้าไปดไูด้ท่ี 
http://goo.gl/cP9C4L) 
 
ผลที่ได้ 
1. การงอก 
ไมมี่ผลท่ีแตกตา่งกนัมากนกัส าหรับชนิดเมล็ดพนัธุ์, วสัดเุพาะ, หรือปฏิกิริยาร่วมกนัของชนิดเมล็ดพนัธุ์และวสัดเุพาะท่ี
มีตอ่อตัราการงอกโดยรวม แตค่า่เฉล่ียของวนัตอ่การงอกร้อยละ 50 แตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดัตามชนิดเมล็ดพนัธุ์  
 
2. การเติบโตของตน้กล้า 
ความแตกตา่งของชนิดเมล็ดพนัธุ์, ชนิดของวสัดปุลกู และปฏิกิริยาของทัง้สองอยา่งรวมกนั สง่ผลตอ่ความยาวของต้น
กล้าท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งเห็นได้ชดัในชว่งการเตบิโตของต้นกล้า (ภาพท่ี 1) ณ วนัท่ี 10 และ 20 หลงัจากการเพาะกล้า 



ไมมี่ปฏิกิริยาท่ีเห็นได้ชดัระหวา่งชนิดของวสัดเุพาะและชนิดเมล็ดพนัธุ์ เม่ือถึงวนัท่ี 30 หลงัจากการปลกู ชนิดเมล็ดพนัธุ์
และวสัดเุพาะเร่ิมสง่ผลท าให้เกิดความแตกตา่งของความยาวของต้นกล้าในฐานะตวัแปรอิสระ และปฏิกิริยาระหวา่งทัง้
สองอยา่งนีเ้ห็นได้ชดัในระดบัปานกลาง ความแตกตา่งระหวา่งชนิดของวสัดเุพาะท่ี 30 วนัจะเห็นได้ชดักวา่ โดยวสัดุ
เพาะท่ีซือ้มากบัของ UHDP ท าให้ต้นกล้ามีความยาวมากท่ีสดุ ปฏิกิริยาระหวา่งชนิดเมล็ดพนัธุ์และชนิดของวสัดเุพาะ
เห็นได้ชดัเจนท่ีเวลา 30 วนัโดยชนิดเมล็ดพนัธุ์แตล่ะชนิดมีการตอบสนองท่ีตา่งกนัไปตามชนิดของวสัดเุพาะ  ซึง่ตรงกนั
ข้ามกบัการตอบสนองโดยทัว่ไปตอ่วสัดเุพาะในช่วงเวลาก่อนหน้า ขณะท่ีวสัดเุพาะท่ีซือ้มากบัของ UHDP ให้ผลอยูใ่น
ระดบัสงูสดุตอ่เมล็ดพนัธุ์ชนิดตา่งๆ แตก็่แตกตา่งกนัไปตามชนิดของเมล็ดพนัธุ์โดยอยู่ในระดบัท่ีสงูกวา่วสัดเุพาะแบบ
อ่ืนๆ ส าหรับเมล็ดพนัธุ์ถัว่แปบ วสัดเุพาะของ UHDP โดดเดน่มากเพราะผลท่ีเห็นได้ชดัจากความยาวของต้นกล้าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัวสัดเุพาะแบบอ่ืนๆ  สว่นต้นกล้าของมะรุมในวสัดปุลกูของ UHDP ยาวเห็นได้ชดักวา่ท่ีเพาะในวสัดเุพาะ
แบบแน่น ส าหรับต้นกล้าฟักทองท่ีโตในวสัดเุพาะท่ีซือ้มาไมไ่ด้ยาวกว่ามากนกัเม่ือเทียบกบัท่ีปลกูในวสัดเุพาะของ 
UHDP แม้วา่ชนิดเมล็ดพนัธุ์ในวสัดเุพาะท่ีอ่ืนจะยาวกวา่ในวสัดเุพาะอ่ืนๆ ต้นกล้าฟักทองในวสัดเุพาะของ UHDP นัน้
ยาวกว่าต้นกล้าท่ีปลกูในวสัดเุพาะของถ่านชีวภาพและวสัดเุพาะแบบแนน่เทา่นัน้ สว่นต้นกล้ามะเขือเทศท่ีเพาะในวสัดุ
ของ UHDP และวสัดเุพาะท่ีซือ้มาโตได้ดีเทา่ๆกนัและโตได้ดีกวา่ในวสัดเุพาะแบบอ่ืนๆ แตก่ารดท่ีูความยาวของต้นกล้า
เพียงอยา่งเดียวไมส่ามารถบอกถึงความแข็งแรงของต้นพืชได้เสมอไป เพราะอาการจากการขาดแสงในพืช (การยืดตวั
ในล าต้นของพืช) มกัเป็นสญัญาณเตือนถึงภาวะเครียด รวมถึงการขาดแสงด้วย 
 
3. ความแข็งแรงของตน้กลา้ 
หลงัจากเตบิโตได้ 36 วนั ต้นกล้าท่ีตดัเก็บมาแสดงให้เห็นความแตกตา่งท่ีชดัเจนระหว่างชนิดเมล็ดพนัธุ์และวสัดเุพาะ
แบบตา่งๆตามตวัแปร ซึง่ได้แก่ความยาวของต้นกล้า ภาวะพร่องคลอโรฟิลล์ การตายของกลุม่เซลล์ น า้หนกัเปียก และ
น า้หนกัแห้ง นอกจากนัน้ปฏิกิริยาท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ระหว่างชนิดเมล็ดพนัธุ์และวสัดเุพาะแบบตา่งๆส าหรับต้นกล้าท่ีตดั
เก็บได้ทัง้หมดขึน้อยูก่บัตวัแปรท่ีกลา่วมา 
 
ความยาวของต้นกล้าในเวลาท่ีตดัเก็บมามีความแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดัจากปฏิกิริยาของชนิดเมล็ดพนัธุ์และชนิด
วสัดเุพาะ ต้นถัว่แปบท่ีโตในวสัดขุอง UHDP จะโตยาวกวา่ต้นกล้าท่ีเพาะในวสัดเุพาะอ่ืนๆยกเว้นวสัดเุพาะท่ีซือ้มา ต้น
มะเขือเทศมีความยาวแตกตา่งกนัมากในระยะสดุท้าย นอกจากนีช้นิดของวสัดเุพาะท่ีมีสว่นประกอบอยา่งเดียวยงั
แสดงให้เห็นความยาวท่ีแตกตา่งกนัตามชนิดเมล็ดพนัธุ์ ส าหรับวสัดเุพาะของ UHDP ต้นกล้าถัว่แปบโดยเฉล่ียมีขนาด
ยาวเห็นได้ชดักวา่ชนิดเมล็ดพนัธุ์อ่ืนอีกสามชนิดท่ีมีความยาวพอๆกนั สว่นวสัดเุพาะดดัแปลงของ Marcia สง่ผลดีตอ่ถัว่
แปบให้มีความยาวระดบักลางเมื่อเทียบกบัถัว่แปบท่ีปลกูในวสัดอ่ืุนๆ แตก็่ท าให้ต้นกล้ามะเขือเทศมีการเจริญเตบิโตใน
ระดบัต ่าท่ีสดุ 



 

ภาวะพร่องคลอโรฟิลล์ และการตายของกลุม่เซลล์ใช้เป็นเคร่ืองวดัความแข็งแรงก่อนการตดัเก็บ ต้นกล้าทัง้หลายมี
ระดบัความแตกตา่งกนัของภาวะพร่องคลอโรฟิลล์ และการตายของกลุม่เซลล์ตามแตล่ะชนิดของเมล็ดพนัธุ์และวสัดุ
เพาะและด้วยปฏิกิริยาของสองอยา่งนีร้วมกนั (ภาพท่ี 2) ส าหรับมะเขือเทศและฟักทอง ระดบัการพร่องคลอโรฟิลล์และ
การตายของกลุม่เซลล์เกิดขึน้หลากหลายกว่าต้นกล้าของมะรุมและถัว่แปบ (ภาพท่ี 2) ย่ิงกวา่นัน้ โดยเฉล่ียแล้วต้นถัว่
แปบและมะรุมไมเ่คยถึงระดบัของการตายของกลุม่เซลล์สงูกวา่ร้อยละ10 หรือระดบัภาวะพร่องคลอโรฟิลล์ท่ีสงูกว่าร้อย
ละ 25 โดยต้นฟักทองและมะเขือเทศในวสัดเุพาะบางชนิดถึงระดบัของการตายของกลุม่เซลล์สงูกวา่ร้อยละ 20 และ
ระดบัของการพร่องคลอโรฟิลล์สงูกวา่ร้อยละ 40  
 
น า้หนกัแห้งของต้นกล้านัน้มีความแตกตา่งกนัไปตามชนิดของเมล็ดพนัธุ์ วสัดเุพาะ และปฏิกิริยาของทัง้สองอยา่ง
รวมกนั (ภาพท่ี 3) ผลผลิตขัน้ต้นของต้นกล้าเมล็ดพนัธุ์แตล่ะชนิด ท่ีวดัได้ตามน า้หนกัแห้ง จะแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้
ชดัในตวัอยา่งของถัว่แปบและฟักทองท่ีอยุ่ในวสัดเุพาะแบบเดียวกนั (ภาพท่ี 3) สว่นมะรุมและมะเขือเทศ ความ
แตกตา่งระหวา่งชนิดของวสัดปุลกูมีน้อยกวา่ (ภาพท่ี 3) ถัว่แปบและฟักทองท่ีโตในวสัดเุพาะของ UHDP มีน า้หนกัแห้ง

ในระดบัสงูท่ีสดุท่ี 4.6  0.5 กรัม และ 4.6  0.4 กรัม ในทางตรงกนัข้าม มะรุมและมะเขือเทศท่ีโตในวสัดเุพาะของ 

UHDP มีน า้หนกัแห้งน้อยลงมากในระยะเวลาการเตบิโต 36 วนั (0.7  0.4 กรัม and 1.1  0.4, ตามล าดบั) 

 
ภาพท่ี 1 ผลท่ีเกิดกบัความยาวของต้นกล้า (มม.) จากวสัดเุพาะ ชนิดเมล็ดพนัธุ์ และวนัท่ี [10 วนั (สีขาว), 20 วนั (สี
เทาออ่น), และ 30 วนั (สีเทาเข้ม) หลงัจากการปลกู]  สว่นตวัย่อด้านบนของแผนภมูิแทง่หมายความถึงผลท่ีเกิดขึน้ของ
ชนิดเมล็ดพนัธุ์ท่ีมีตอ่อตัราการงอกโดยรวม, F = 5.99, p = 0.0041และเส้น error bar แสดงถึงความคลาดเคล่ือนของ
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ภาพท่ี 2 ผลท่ีเกิดขึน้จากชนิดเมล็ดพนัธุ์และวสัดเุพาะท่ีมีตอ่ระดบัการตายของกลุม่เซลล์ (ร้อยละ) ขณะเวลาท่ีตดัเก็บ 

คือ 36 วนัหลงัจากการเพาะ สว่นเส้น error bars แสดงคา่ความคลาดเคล่ือน  1  

 
ภาพท่ี 3 ผลท่ีเกิดขึน้ของชนิดเมล็ดพนัธุ์และวสัดเุพาะท่ีมีตอ่น า้หนกัแห้ง(กรัม) ขณะเวลาท่ีตดัเก็บท่ี 36 วนัหลงัจาก

การเพาะ เส้น error bar แสดงคา่ความคลาดเคล่ือน  1   
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สรุป 
 
ในการศกึษานี ้เราพยายามท่ีจะศกึษาความเป็นไปได้ถึงความหลากหลายของสว่นประกอบของวสัดเุพาะและชนิด
เมล็ดพนัธุ์ท่ีจะมีผลตอ่การงอกและความแข็งแรงของต้นกล้าท่ีเติบโตในโรงเพาะช าท่ีเป็นเขตร้อนชืน้ การศกึษาก่อนหน้า
นีไ้ด้แสดงให้เห็นวา่แกลบและขยุมะพร้าวเป็นสว่นประกอบเพิ่มหรือสว่นประกอบทดแทนท่ีเหมาะสมตอ่สว่นผสมของ
วสัดปุลกูท่ีไมเ่ป็นโทษ (Buck, 2010; Ahmed, 2012) การใสแ่กลบและขยุมะพร้าวเพ่ือท าเป็นวสัดเุพาะนัน้ก็เพ่ือลด
ความเส่ียงของการเกิดโรคและป้องกนัวชัพืช รวมถึงเป็นการเพิ่มรูพรุนและป้องกนัการเกิดน า้ขงัเพราะเป็นวสัดท่ีุไมใ่ช่
ดนิและมีคณุสมบตัิทางกายภาพท่ีเหมาะสม (Olympios, 1999) นอกจากนีแ้กลบเผายงัถือวา่เป็นวสัดชุว่ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพท่ีไมใ่ชด่นิและชว่ยเพิ่มความอดุมสมบรูณ์ให้กบัสว่นผสมตัง้ต้นของวสัดเุพาะ (Graber et al., 2010) 
 
แม้ผลการศกึษาท่ีได้อาจไมส่ามารถชว่ยสนบัสนนุหรือหกัล้างข้อมลูนี ้แตก็่ท าให้เห็นว่าคณุภาพของสารอาหารของวสัดุ
ตัง้ต้นท่ีเป็นดนิอาจมีความส าคญัตอ่การเติบโตโดยรวมของพืชมากกวา่สภาพท่ีคอ่นข้างปลอดเชือ้และวสัดดุนิเพาะท่ีมี
คณุสมบตัทิางกายภาพท่ีเราใช้ในการทดลอง  และยงัถือวา่น่ีคือผลท่ีได้ในสภาพท่ีมีทรัพยากรจ ากดัท่ีการใส่ปุ๋ ยเพิ่มเตมิ
อาจเป็นข้อจ ากดัด้านเศรษฐกิจ ในชว่งฤดฝูน วสัดเุพาะท่ีระบายน า้ไมดี่สามารถท าให้อตัราการงอกของเมล็ดลดลง เพิ่ม
โอกาสการเน่าเสียของเมล็ด และเป็นอปุสรรคในการสร้างสมดลุของน า้ในต้นกล้า (Zhu, 2007) ในการออกแบบวสัดท่ีุ
ใช้ในดนิปลกู เราให้ความสนใจมากท่ีสดุในเร่ืองของสภาพน า้ในวสัดท่ีุมีบทบาทส าคญัในการเตบิโตของพืช ดงันัน้เราจงึ
ไมไ่ด้รวมเอาเร่ืองสภาพความอดุมสมบรูณ์ของวสัดเุข้าไปในการทดลองด้วย สว่นการเพิ่มแกลบและขยุมะพร้าวเป็น
สว่นผสมนัน้ชว่ยเพิ่มความสามารถในการระบายน า้และลดภาวะเส่ียงท่ีเกิดจากน า้ขงัในต้นอ่อน ข้อมลูนีแ้สดงให้เห็นวา่
การศกึษาในภาคสนามนี ้ความสามารถในการระบายน า้มีบทบาทตอ่การเจริญเตบิโตของต้นกล้าน้อยกว่าสนันิษฐาน
ก่อนหน้านี ้อยา่งไรก็ตามผลท่ีได้นีเ้ป็นผลจากสภาพและความจ าเป็นของธนาคารเมล็ดพนัธุ์เอคโค ่เอเชียท่ีตัง้อยูใ่น
ภาคเหนือของประเทศไทย และน าไปใช้ได้ดีท่ีสดุกบัสภาพอากาศร้อนชืน้เชน่เดียวกนันีใ้นชว่งฤดฝูน 
 
ผลท่ีได้จากการศกึษานีท้ าให้เห็นวา่เม่ือถึงวนัท่ี 30 ภาวะของสารอาหารเป็นปัจจยัท่ีจ ากดัตอ่การเติบโตของพืช ในช่วง
ต้นของการศกึษา ประเภทของวสัดเุพาะไมใ่ชข้่อค านงึท่ีส าคญัมากนกัในการเติบโตของต้นกล้า น่ีท าให้เห็นว่าพืชท่ีเพาะ
ในกระถางในเวลาเพียงสัน้ๆ สว่นผสมวสัดเุพาะท่ีมีภาวะสารอาหารต ่าอาจเป็นทางเลือกหนึง่ส าหรับเกษตรกรท่ีมีวสัดท่ีุ
จ ากดั ดงันัน้เวลาท่ีจะก าหนดให้ต้นกล้าอยูใ่นโรงเรือนเพาะช าจงึเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีควรพิจารณาในการเลือกสว่นผสม
ของวสัดเุพาะ   
 



ถึงแม้วา่การศกึษานีไ้มไ่ด้ท าการพฒันาคณุภาพของวสัดเุพาะด้วยปุ๋ ย แตก่ารศกึษาครัง้ตอ่ไปควรมีการศกึษาผลท่ีจะ
เกิดขึน้จากการเพิ่มปุ๋ ยเม็ดแบบละลายช้าหรือปุ๋ ยท่ีเป็นของเหลวให้กบัวสัดเุพาะ ทัง้ท่ีเป็นแบบอินทรีย์และสาร
สงัเคราะห์ นอกจากนีก้ารศกึษาในอนาคตอาจเสริมวสัดท่ีุท าให้การระบายน า้ดีขึน้ (ขยุมะพร้าว และแกลบ) ให้กบัวสัดุ
เพาะของ UHDP เพ่ือเพิ่มรูพรุน การใช้ปุ๋ ยละลายช้าหรือธาตอุาหารเสริมอ่ืนๆใสเ่พิ่มในวสัดปุลกูเป็นเร่ืองท ากนัเป็นปกติ
อยูแ่ล้วในอตุสาหกรรมเพาะเลีย้งต้นกล้า ซึง่อาจใช้ไมไ่ด้ในสภาพท่ีมีข้อจ ากดัทางวตัถดุบิ แตก็่มีวิธีการใส่ปุ๋ ยท่ีมี
คา่ใช้จา่ยไมม่าก เชน่การใช้กระดกูป่นหรือเลือดป่นและการใช้ปุ๋ ยจากน า้ทิง้จากบอ่ปลา การใส่ปุ๋ ยเพิ่มอาจช่วยให้เรา
สามารถศกึษาผลการเปล่ียนแปลงด้านกายภาพและเคมี โดยไม่มีตวัแปรด้านความแตกตา่งของสารอาหารในวสัดเุพาะ
ท่ีอาจท าให้สบัสนได้และถ้ามีงบประมาณท่ีเอือ้อ านวย ควรมีการศกึษาท่ีจะเป็นประโยชน์จากการวดัระดบัสารอาหาร
ในตวัอยา่งวสัดปุลกูไว้ในระยะก่อน ระหวา่ง และหลงัการเตบิโตของต้นกล้า ข้อมลูของสารอาหารจะชว่ยให้เรา
พิจารณาได้ดีขึน้ถึงการเปล่ียนแปลงภาวะสารอาหารของวสัดปุลกูแตล่ะชนิด และการปรับและเปล่ียนแปลงวสัดท่ีุมี
สว่นประกอบเป็นดินในแตล่ะครัง้ท่ีท าการผสมได้ และจะดียิ่งขึน้ถ้ามีการน าวสัดปุลกูกลบัมาใช้เป็นครัง้ท่ีสองและสาม
เพ่ือวดัความอดุมสมบรูณ์ของวสัดปุลกูเม่ือใช้ไปนานๆ  
 
การศกึษาครัง้นีมี้การรวมแกลบเผาเข้าไปด้วยเพราะเป็นวสัดท่ีุหาได้ง่ายและใช้ในอตุสาหกรรมการเพาะต้นกล้าใน
ประเทศไทย แตอ่ย่างไรก็ตาม จากการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัถ่านชีวภาพได้แนะน าไว้ว่าวสัดท่ีุเป็นถ่านจะน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุคือหลงัจากท่ีวสัดนุัน้ถกูน าไปผสมกบัวสัดตุัง้ต้นท่ีอดุมไปด้วยสารอาหารและจลุินทรีย์ มีความชืน้ และ
ปลอ่ยทิง้ไว้นานหลายๆเดือนก่อน วสัดท่ีุเป็นถ่านชีวภาพท่ีใช้ในการศกึษานีไ้มไ่ด้ถกูเก็บไว้ในลกัษณะนีก้่อนท่ีจะน าไป
รวมกบัวสัดเุพาะอ่ืนๆ ถ่านชีวภาพในวสัดเุพาะซึง่ถ้าน าไปใช้ให้เหมาะสมอาจมีประโยชน์มากมายตอ่พืช ไมว่า่จะเป็น
ความสามารถในการอุ้มน า้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน า้ ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจบุวก 
(Cation Exchange Capacity หรือ CEC) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสารอาหาร และการปรับเปล่ียนสภาพให้เป็นท่ีอยู่
ท่ีเหมาะสมส าหรับจลุินทรีย์ ซึง่ทัง้หมดนีล้้วนมีสว่นในการท าให้วสัดเุพาะนัน้ใช้ได้ผลสงูสดุในสภาพท่ีมีทรัพยากรจ ากดั 
สว่นการศกึษาในอนาคตควรเน้นไปท่ีการผสมถ่านชีวภาพ (ทัง้ท่ีเป็นแบบใหม่และเก็บไว้นานแล้ว) ใสไ่ปในวสัดเุพาะท่ี
ไมมี่ดนิเพ่ือใช้ปลกูต้นกล้าในกระถาง 
 
ชว่งเวลาของการศกึษานีจ้ ากดัอยู่ท่ีฤดฝูนในประเทศไทย และอาจเป็นประโยชน์บ้างส าหรับการน าไปใช้ทัง้ฤดฝูนและ
ฤดแูล้ง วสัดเุพาะท่ีใช้ได้ไมดี่นกัในท่ีท่ีมีความชืน้สงูและอณุหภมูิท่ีสงูของฤดฝูนอาจใช้ได้ดีขึน้ในเวลาท่ีแห้งขึน้ทัง้ในฤดู
ร้อนและฤดหูนาว ท่ีธนาคารเมล็ดพนัธุ์เอคโคเ่ราจะการปลกูพืชแตกตา่งชนิดไปตามฤดกูาล ดงันัน้วิธีการเพาะก็ต้อง
ตา่งกนัตามสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง ยิ่งกว่านัน้ การศกึษาอาจได้รับประโยชน์จากการทดสอบวสัดเุพาะท่ีประสบ
ผลส าเร็จในการศกึษานี ้(เช่นวสัดเุพาะของ UHDP) กบัเมล็ดพนัธุ์พืชชนิดตา่งๆ เราได้พยายามจะจดัให้ชนิดของพืชไม่



 

ใกล้เคียงกนัเกินไปเพ่ือท าให้เกิดมาตรฐานท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับวสัดเุพาะแตล่ะชนิดท่ีอาจน าไปใช้กบัพืชแบบไหนก็ได้ 
การติดตามผลการศกึษาอาจเน้นไปท่ีชนิดของพนัธุ์พืชท่ีเหมาะเป็นพิเศษส าหรับการย้ายปลกู หรือได้ประโยชน์จากการ
เพาะเลีย้งเป็นเวลานานในโรงเรือน พนัธุ์พืชท่ีเป็นไม้ยืนต้น เชน่ มะรุม และไม้ตระกล ูacacia/ ท่ีมกัมีปัญหาในการเพาะ
ด้วยเมล็ด อาจได้รับประโยชน์จากการศกึษาระยะยาวเก่ียวกบัความแข็งแรงของต้นกล้าในวสัดเุพาะ  
การศกึษานีจ้ดัท าขึน้ในบริบทของธนาคารเมล็ดพนัธุ์เอคโค่ เอเชียและเป็นการน าเสนอโอกาสท่ีไมเ่หมือนใครในการ
ส ารวจทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับเกษตรกรท่ีมีข้อจ ากดัด้านวตัถดุบิ การน าสิ่งใหม่ๆ เข้ามายงัธนาคารเมล็ดพนัธุ์ล้วน
มาจากเทคนิคท่ีจะน าไปใช้ได้ส าหรับชมุชนท่ีร่วมงานกบัเอคโคแ่ละเครือข่าย NGO โดยการศกึษานีไ้ด้แสดงให้เห็นอยา่ง
ดีวา่วสัดเุพาะราคาถกู ท่ีใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายจากในพืน้ท่ี สามารถท าให้เกิดต้นพืชท่ีแข็งแรงหรือแข็งแรงกว่าพืชท่ีเพาะ
ด้วยวสัดเุพาะราคาแพงท่ีขายอยูใ่นท้องตลาด ทัง้เกษตรกรรายยอ่ยหรือผู้ ท่ีปลกูพืชในสวนหลงับ้านสามารถท าวสัดุ
เพาะของ UHDP ด้วยต้นทนุท่ีต ่ากวา่และไมต้่องลงแรงมาก โดยเฉพาะในการศกึษานีเ้ราพบวา่วสัดเุพาะของ UHDP 
นัน้เหมาะสมส าหรับผู้ปลกูในภาคเหนือของไทยท่ีมีข้อจ ากดัเร่ืองต้นทนุ 
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