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[บรรณาธิการ: เพือ่ จุดประสงค์ของรายงานการวิ จยั ของเอคโค่ เอเชี ยฉบับนี ้ บทความนี ้จึงถูกย่อและตัดสัน้ ลง ถ้าท่าน
ต้องการที จ่ ะได้รับฉบับที ม่ ี เนื ้อหาสมบูรณ์ กรุณาติ ดต่อที ่ rgarofano@echonet.org คุณฮันนาห์ เกรย์เป็ นอาสาสมัคร
นักศึกษาจากวิ ทยาลัย Kalamazoo College และได้ทาโครงงานอิ สระในชัน้ ปี สุดท้ายทีธ่ นาคารเมล็ดพันธุ์ของเอคโค่
เอเชี ย ตัง้ แต่เดือนมิ ถนุ ายน – สิ งหาคม 2012 รายงานการวิ จยั นีเ้ ป็ นส่วนสาคัญของการศึกษาส่วนผสมสาหรับวัสดุ
ปลูกที ใ่ ช้สาหรับธนาคารเมล็ดพันธุ์ เอคโค่ เอเชี ย คุณบร็ อค แมชเบิ ร์น ซึ่งเป็ นนักศึกษาฝึ กงานคนปัจจุบนั กาลังจะสาน
ต่องานของคุณฮันนาห์เพือ่ ที ่จะหาข้อสรุปทีจ่ ะนาไปใช้ต่อไปได้]
คานา
ในสภาพอากาศร้ อนชื ้นนัน้ การเพาะเมล็ดพันธุ์อาจไม่ง่ายนัก ปั ญหาอย่างหนึง่ ที่เป็ นปั จจัยหลักสาหรับการเพาะเมล็ด
พันธุ์คือสภาพน ้าขัง (Zhu, 2007) ในช่วงฤดูฝนดินที่อ้ มุ น ้าเกินไปอาจทาให้ ระบบรากของต้ นกล้ าตายจากการขาด
อากาศหายใจเพราะออกซิเจนและแร่ธาตุสาคัญอื่นๆไม่สามารถเข้ าถึงได้ (Forcella, 2000) ต้ นกล้ าที่ปลูกในกระถางที่มี
ดินแน่นจึงมีแนวโน้ มที่จะได้ รับความเสียหายจากน ้าขัง โดยปกติแล้ ว การผสมวัสดุตา่ งๆเช่นหินเพอร์ ไลต์และเวอร์ มิ
คูไลต์ในส่วนผสมของดินปลูกจะช่วยลดการอัดแน่นของดินและทาให้ ดนิ ระบายน ้าได้ ดี แต่ทงหิ
ั ้ นเพอร์ ไลต์และเวอร์ มิ
คูไลต์นนมี
ั ้ ราคาแพงเกินไปสาหรับเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ที่มีงบประมาณจากัด เช่นชาวบ้ านที่ทา่ นทางานอยูด่ ้ วย
การศึกษาการเพาะและเลี ้ยงดูต้นกล้ าในสมัยนี ้เน้ นที่การหาวัสดุสาหรับนามาทาเป็ นวัสดุเพาะที่หาได้ ง่าย, ยัง่ ยืน และ
ราคาถูก ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นการนาวัสดุเหลือใช้ จากอุตสาหกรรมมาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ได้ แก่ เศษไม้ ขยะย่อยสลาย
จากในเมือง แกลบ และขุยมะพร้ าว (Arenas, 2002; Meerow, 1994; Ahmad et al., 2012) แกลบและขุยมะพร้ าวซึง่ มี
อยูม่ ากมายแล้ วในเอเชีย มีศกั ยภาพในการลดความเสี่ยงในการเกิดน ้าขังได้ อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ แทนวัสดุราคา
แพงอื่นๆเช่นหินเพอร์ ไลต์หรื อเวอร์ มิคไู ลต์ โดยขุยมะพร้ าวนันมี
้ ความสามารถในการอุ้มน ้าสูงในตัวใยของมันและ
สามารถระบายน ้าได้ ดีจากช่องว่างที่เป็ นรูพรุนที่เกิดจากโครงสร้ างที่เป็ นชันๆซ้
้ อนกัน ส่วนแกลบนันถื
้ อเป็ นวัสดุเหลือใช้
พบเห็นได้ ทวั่ ไปจากโรงสีข้าวในพื ้นที่เขตร้ อนชื ้น แกลบช่วยทาให้ ดนิ มีชอ่ งว่างเช่นเดียวกับขุยมะพร้ าวซึง่ จะจาเป็ นต่อ

การระบายน ้าที่ดีและไม่ยอ่ ยสลายเร็วเกินไป การใช้ วสั ดุทงสองอย่
ั้
างนี ้ถือเป็ นทางเลือกที่ราคาถูกและมีประสิทธิภาพใน
การใช้ สาหรับเป็ นส่วนผสมของวัสดุเพาะสาหรับต้ นกล้ า
จุดประสงค์ของการวิจยั นี ้คือเพื่อศึกษาส่วนผสมของวัสดุเพาะที่เหมาะสมที่สดุ โดยการใช้ วตั ถุดบิ ราคาถูกให้ เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็ นวัสดุที่หาได้ ง่ายในภาคเหนือของประเทศไทยและพื ้นที่คล้ ายๆกันในเอเชีย และเพื่อให้
ได้ มาซึง่ ปริมาณส่วนผสมของวัสดุเพาะที่มีประสิทธิภาพ จึงได้ มีการประเมินความแข็งแรงและการเติบโตของพืชด้ วย
การวัดภาวะพร่องคลอโรฟิ ลล์/การตายเฉพาะส่วนของเซลล์, ความยาวของต้ นกล้ า, และมวลโดยรวม ที่เอาไปใช้ ในพื ้นที่
ปลูกและยืนยันด้ วยผลการวัดความแข็งแรงของเมล็ดในห้ องทดลองผ่านการทดสอบการงอก โดยการศึกษานี ้จัดทาขึ ้น
เพื่อพิจารณาว่าส่วนผสมที่ทาจากวัสดุในท้ องถิ่นสามารถผลิตพืชที่มีคณ
ุ ภาพได้ คล้ ายกันหรื อดีกว่าส่วนผสมที่มีขายอยู่
ในท้ องตลาด
การออกแบบการทดลอง
เราได้ ทดสอบผสมวัสดุเพาะ 7 แบบจากวัสดุที่วางแผนไว้ และใช้ เมล็ดพืช 4 ชนิด ได้ แก่ ถัว่ แปบเชียงดาว (Lablab
purpurpeus), มะรุม (Moringa oleifera), ฟั กทอง (Cucurbita moschata), และมะเขือเทศ (Solanum
lycopersicum) พันธุ์ของเมล็ดเหล่านี ้เลือกมาโดยคานึงถึงความต้ องการของเกษตรกรที่อยูใ่ นเครื อข่ายของเอคโค่ และ
คานึงถึงความหลากหลายของชนิดเมล็ดพันธุ์
เจ้ าหน้ าที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์และที่ปรึกษาของเอคโค่ เอเชียได้ กาหนดส่วนประกอบและอัตราส่วนของวัสดุเพาะไว้ ตาม
ประสบการณ์ที่เคยมี โดยเป็ นวัสดุที่เกษตรกรสามารถหาได้ และมีศกั ยภาพที่อาจเป็ นทางเลือกหนึง่ ที่นาไปพัฒนาเพื่อ
ขายในตลาดได้ (ตารางที่ 1) ความมีประสิทธิภาพของส่วนวัสดุเพาะวัดได้ จากการงอก, การเติบโต, ร้ อยละของภาวะ
บกพร่องคลอโรฟิ ลล์/ การตายเฉพาะส่วนของเซลล์ (ประมาณจากจุดเหลือง/น ้าตาลขนาดตังแต่
้ 0 (ไม่มีเลย) ไปจนถึง
100 (ทังหมด)
้
ตลอดระยะเวลาการเติบโต 36 วัน และเพื่อทาให้ ข้อมูลการงอกครบถ้ วนจากการทดสอบวัสดุเพาะ จึงมี
การทดสอบการงอกด้ วยการทาซ ้า 8 ครัง้ กับเมล็ดทัง้ 4 ชนิดภายในระยะเวลา 20 วัน ซึง่ เป็ นการสร้ างจุดที่เหมือนกัน
ของความแข็งแรงของเมล็ดจากการงอกเพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการงอกจากวัสดุเพาะแบบต่างๆ

ตารางที่ 1 ส่วนผสมวัสดุเพาะและอัตราส่วนที่ใช้ ในการทดลอง
ชื่อ
ส่วนประกอบ
อัตราส่วน
ที่ซื ้อมา
ที่ซื ้อมา1 – ปุ๋ยหมักจากเห็ดที่เพาะ 1
เชื ้อแล้ ว
UHDP
ดิน, ปุ๋ยหมัก2, มูลสัตว์3
5:1:1
Marcia
แกลบ, ขุยมะพร้ าว, ปุ๋ยหมัก
1:1:1
Marcia ดัดแปลง
แกลบ, ขุยมะพร้ าว
1:1
แน่น
แกลบ, ดิน, ปุ๋ยหมัก
1:1:1
เบา
แกลบ, กาบมะพร้ าว, ขุยมะพร้ าว
1:1:1
ถ่านชีวภาพ
แกลบเผา4, แกลบ, ขุยมะพร้ าว
1:1:1
1
เจ้ าหน้ าที่ของเอคโค่ เอเชียได้ ซื ้อวัสดุเพาะยี่ห้อ ดร.พรชัย ซึง่ มีลกั ษณะร่วนเป็ นสีดาจากการเติมเชื ้อเห็ด Trichoderma
และ polysaccharide chitosan ที่ทาหน้ าที่เป็ นเหมือนสารชีวภาพที่ชว่ ยป้องกันแมลงศัตรูพืชให้ กบั เมล็ด จากตลาดคา
เที่ยง จ.เชียงใหม่
2
ปุ๋ยหมักโดยมากทาจากวัสดุที่ได้ จากการเกษตรเช่น เศษพืชผัก ดิน มูลสัตว์ ที่อดุ มไปด้ วยสารอาหารและอาจทาได้ เอง
(Menalled, 2005)
3
มูลสัตว์ที่ได้ จากมูลวัวของชาวบ้ าน
4
แกลบเผามีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของพืชเช่นเดียวกับถ่านชีวภาพที่ทาจากไม้ (Graber, 2010) แต่จาก
การศึกษาเพิ่มเติม เราพบว่าแกลบเผาไม่ได้ รับการบาบัดมาก่อน เพราะไม่ได้ นาไปผสมกับปุ๋ยหมักแล้ วปล่อยทิ ้งไว้ เป็ น
เวลาหลายเดือน (ดูสารเอคโค่ เอเชีย ฉบับที่ 9 ถ่านชี วภาพ: แหล่งที อ่ ยู่ของจุลินทรี ย์ในดิ น สามารถเข้ าไปดูได้ ที่
http://goo.gl/cP9C4L)
ผลที่ได้
1. การงอก
ไม่มีผลที่แตกต่างกันมากนักสาหรับชนิดเมล็ดพันธุ์, วัสดุเพาะ, หรื อปฏิกิริยาร่วมกันของชนิดเมล็ดพันธุ์และวัสดุเพาะที่
มีตอ่ อัตราการงอกโดยรวม แต่คา่ เฉลี่ยของวันต่อการงอกร้ อยละ 50 แตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชดั ตามชนิดเมล็ดพันธุ์
2. การเติ บโตของต้นกล้า
ความแตกต่างของชนิดเมล็ดพันธุ์, ชนิดของวัสดุปลูก และปฏิกิริยาของทังสองอย่
้
างรวมกัน ส่งผลต่อความยาวของต้ น
กล้ าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ ชดั ในช่วงการเติบโตของต้ นกล้ า (ภาพที่ 1) ณ วันที่ 10 และ 20 หลังจากการเพาะกล้ า

ไม่มีปฏิกิริยาที่เห็นได้ ชดั ระหว่างชนิดของวัสดุเพาะและชนิดเมล็ดพันธุ์ เมื่อถึงวันที่ 30 หลังจากการปลูก ชนิดเมล็ดพันธุ์
และวัสดุเพาะเริ่มส่งผลทาให้ เกิดความแตกต่างของความยาวของต้ นกล้ าในฐานะตัวแปรอิสระ และปฏิกิริยาระหว่างทัง้
สองอย่างนี ้เห็นได้ ชดั ในระดับปานกลาง ความแตกต่างระหว่างชนิดของวัสดุเพาะที่ 30 วันจะเห็นได้ ชดั กว่า โดยวัสดุ
เพาะที่ซื ้อมากับของ UHDP ทาให้ ต้นกล้ ามีความยาวมากที่สดุ ปฏิกิริยาระหว่างชนิดเมล็ดพันธุ์และชนิดของวัสดุเพาะ
เห็นได้ ชดั เจนที่เวลา 30 วันโดยชนิดเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดมีการตอบสนองที่ตา่ งกันไปตามชนิดของวัสดุเพาะ ซึง่ ตรงกัน
ข้ ามกับการตอบสนองโดยทัว่ ไปต่อวัสดุเพาะในช่วงเวลาก่อนหน้ า ขณะที่วสั ดุเพาะที่ซื ้อมากับของ UHDP ให้ ผลอยูใ่ น
ระดับสูงสุดต่อเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ แต่ก็แตกต่างกันไปตามชนิดของเมล็ดพันธุ์โดยอยู่ในระดับที่สงู กว่าวัสดุเพาะแบบ
อื่นๆ สาหรับเมล็ดพันธุ์ถวั่ แปบ วัสดุเพาะของ UHDP โดดเด่นมากเพราะผลที่เห็นได้ ชดั จากความยาวของต้ นกล้ าเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับวัสดุเพาะแบบอื่นๆ ส่วนต้ นกล้ าของมะรุมในวัสดุปลูกของ UHDP ยาวเห็นได้ ชดั กว่าที่เพาะในวัสดุเพาะ
แบบแน่น สาหรับต้ นกล้ าฟั กทองที่โตในวัสดุเพาะที่ซื ้อมาไม่ได้ ยาวกว่ามากนักเมื่อเทียบกับที่ปลูกในวัสดุเพาะของ
UHDP แม้ วา่ ชนิดเมล็ดพันธุ์ในวัสดุเพาะที่อื่นจะยาวกว่าในวัสดุเพาะอื่นๆ ต้ นกล้ าฟั กทองในวัสดุเพาะของ UHDP นัน้
ยาวกว่าต้ นกล้ าที่ปลูกในวัสดุเพาะของถ่านชีวภาพและวัสดุเพาะแบบแน่นเท่านัน้ ส่วนต้ นกล้ ามะเขือเทศที่เพาะในวัสดุ
ของ UHDP และวัสดุเพาะที่ซื ้อมาโตได้ ดีเท่าๆกันและโตได้ ดีกว่าในวัสดุเพาะแบบอื่นๆ แต่การดูที่ความยาวของต้ นกล้ า
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกถึงความแข็งแรงของต้ นพืชได้ เสมอไป เพราะอาการจากการขาดแสงในพืช (การยืดตัว
ในลาต้ นของพืช) มักเป็ นสัญญาณเตือนถึงภาวะเครี ยด รวมถึงการขาดแสงด้ วย
3. ความแข็งแรงของต้นกล้า
หลังจากเติบโตได้ 36 วัน ต้ นกล้ าที่ตดั เก็บมาแสดงให้ เห็นความแตกต่างที่ชดั เจนระหว่างชนิดเมล็ดพันธุ์และวัสดุเพาะ
แบบต่างๆตามตัวแปร ซึง่ ได้ แก่ความยาวของต้ นกล้ า ภาวะพร่องคลอโรฟิ ลล์ การตายของกลุม่ เซลล์ น ้าหนักเปี ยก และ
น ้าหนักแห้ ง นอกจากนันปฏิ
้ กิริยาที่สาคัญที่เกิดขึ ้นระหว่างชนิดเมล็ดพันธุ์และวัสดุเพาะแบบต่างๆสาหรับต้ นกล้ าที่ตดั
เก็บได้ ทงหมดขึ
ั้
้นอยูก่ บั ตัวแปรที่กล่าวมา
ความยาวของต้ นกล้ าในเวลาที่ตดั เก็บมามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชดั จากปฏิกิริยาของชนิดเมล็ดพันธุ์และชนิด
วัสดุเพาะ ต้ นถัว่ แปบที่โตในวัสดุของ UHDP จะโตยาวกว่าต้ นกล้ าที่เพาะในวัสดุเพาะอื่นๆยกเว้ นวัสดุเพาะที่ซื ้อมา ต้ น
มะเขือเทศมีความยาวแตกต่างกันมากในระยะสุดท้ าย นอกจากนี ้ชนิดของวัสดุเพาะที่มีสว่ นประกอบอย่างเดียวยัง
แสดงให้ เห็นความยาวที่แตกต่างกันตามชนิดเมล็ดพันธุ์ สาหรับวัสดุเพาะของ UHDP ต้ นกล้ าถัว่ แปบโดยเฉลี่ยมีขนาด
ยาวเห็นได้ ชดั กว่าชนิดเมล็ดพันธุ์อื่นอีกสามชนิดที่มีความยาวพอๆกัน ส่วนวัสดุเพาะดัดแปลงของ Marcia ส่งผลดีตอ่ ถัว่
แปบให้ มีความยาวระดับกลางเมื่อเทียบกับถัว่ แปบที่ปลูกในวัสดุอื่นๆ แต่ก็ทาให้ ต้นกล้ ามะเขือเทศมีการเจริญเติบโตใน
ระดับต่าที่สดุ

ภาวะพร่องคลอโรฟิ ลล์ และการตายของกลุม่ เซลล์ใช้ เป็ นเครื่ องวัดความแข็งแรงก่อนการตัดเก็บ ต้ นกล้ าทังหลายมี
้
ระดับความแตกต่างกันของภาวะพร่องคลอโรฟิ ลล์ และการตายของกลุม่ เซลล์ตามแต่ละชนิดของเมล็ดพันธุ์และวัสดุ
เพาะและด้ วยปฏิกิริยาของสองอย่างนี ้รวมกัน (ภาพที่ 2) สาหรับมะเขือเทศและฟั กทอง ระดับการพร่องคลอโรฟิ ลล์และ
การตายของกลุม่ เซลล์เกิดขึ ้นหลากหลายกว่าต้ นกล้ าของมะรุมและถัว่ แปบ (ภาพที่ 2) ยิ่งกว่านัน้ โดยเฉลี่ยแล้ วต้ นถัว่
แปบและมะรุมไม่เคยถึงระดับของการตายของกลุม่ เซลล์สงู กว่าร้ อยละ10 หรื อระดับภาวะพร่องคลอโรฟิ ลล์ที่สงู กว่าร้ อย
ละ 25 โดยต้ นฟั กทองและมะเขือเทศในวัสดุเพาะบางชนิดถึงระดับของการตายของกลุม่ เซลล์สงู กว่าร้ อยละ 20 และ
ระดับของการพร่องคลอโรฟิ ลล์สงู กว่าร้ อยละ 40
น ้าหนักแห้ งของต้ นกล้ านันมี
้ ความแตกต่างกันไปตามชนิดของเมล็ดพันธุ์ วัสดุเพาะ และปฏิกิริยาของทังสองอย่
้
าง
รวมกัน (ภาพที่ 3) ผลผลิตขันต้
้ นของต้ นกล้ าเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิด ที่วดั ได้ ตามน ้าหนักแห้ ง จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชัดในตัวอย่างของถัว่ แปบและฟั กทองที่อยุ่ในวัสดุเพาะแบบเดียวกัน (ภาพที่ 3) ส่วนมะรุมและมะเขือเทศ ความ
แตกต่างระหว่างชนิดของวัสดุปลูกมีน้อยกว่า (ภาพที่ 3) ถัว่ แปบและฟั กทองที่โตในวัสดุเพาะของ UHDP มีน ้าหนักแห้ ง
ในระดับสูงที่สดุ ที่ 4.6  0.5 กรัม และ 4.6  0.4 กรัม ในทางตรงกันข้ าม มะรุมและมะเขือเทศที่โตในวัสดุเพาะของ
UHDP มีน ้าหนักแห้ งน้ อยลงมากในระยะเวลาการเติบโต 36 วัน (0.7  0.4 กรัม and 1.1  0.4, ตามลาดับ)
มะรุ ม

ฟั กทอง

มะเขือเทศ

ความยาวต้ นกล้ า(มม)

ความยาวต้ นกล้ า(มม)

ถั่วแปบ

ประเภทวัสดุเพาะ

ประเภทวัสดุเพาะ

ภาพที่ 1 ผลที่เกิดกับความยาวของต้ นกล้ า (มม.) จากวัสดุเพาะ ชนิดเมล็ดพันธุ์ และวันที่ [10 วัน (สีขาว), 20 วัน (สี
เทาอ่อน), และ 30 วัน (สีเทาเข้ ม) หลังจากการปลูก] ส่วนตัวย่อด้ านบนของแผนภูมิแท่งหมายความถึงผลที่เกิดขึ ้นของ
ชนิดเมล็ดพันธุ์ที่มีตอ่ อัตราการงอกโดยรวม, F = 5.99, p = 0.0041และเส้ น error bar แสดงถึงความคลาดเคลื่อนของ
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ภาพที่ 2 ผลที่เกิดขึ ้นจากชนิดเมล็ดพันธุ์และวัสดุเพาะที่มีตอ่ ระดับการตายของกลุม่ เซลล์ (ร้ อยละ) ขณะเวลาที่ตดั เก็บ
คือ 36 วันหลังจากการเพาะ ส่วนเส้ น error bars แสดงค่าความคลาดเคลื่อน  1
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ภาพที่ 3 ผลที่เกิดขึ ้นของชนิดเมล็ดพันธุ์และวัสดุเพาะที่มีตอ่ น ้าหนักแห้ ง(กรัม) ขณะเวลาที่ตดั เก็บที่ 36 วันหลังจาก
การเพาะ เส้ น error bar แสดงค่าความคลาดเคลื่อน  1

สรุป
ในการศึกษานี ้ เราพยายามที่จะศึกษาความเป็ นไปได้ ถึงความหลากหลายของส่วนประกอบของวัสดุเพาะและชนิด
เมล็ดพันธุ์ที่จะมีผลต่อการงอกและความแข็งแรงของต้ นกล้ าที่เติบโตในโรงเพาะชาที่เป็ นเขตร้ อนชื ้น การศึกษาก่อนหน้ า
นี ้ได้ แสดงให้ เห็นว่าแกลบและขุยมะพร้ าวเป็ นส่วนประกอบเพิ่มหรื อส่วนประกอบทดแทนที่เหมาะสมต่อส่วนผสมของ
วัสดุปลูกที่ไม่เป็ นโทษ (Buck, 2010; Ahmed, 2012) การใส่แกลบและขุยมะพร้ าวเพื่อทาเป็ นวัสดุเพาะนันก็
้ เพื่อลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรคและป้องกันวัชพืช รวมถึงเป็ นการเพิ่มรูพรุนและป้องกันการเกิดน ้าขังเพราะเป็ นวัสดุที่ไม่ใช่
ดินและมีคณ
ุ สมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม (Olympios, 1999) นอกจากนี ้แกลบเผายังถือว่าเป็ นวัสดุชว่ ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่ไม่ใช่ดนิ และช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ กบั ส่วนผสมตังต้
้ นของวัสดุเพาะ (Graber et al., 2010)
แม้ ผลการศึกษาที่ได้ อาจไม่สามารถช่วยสนับสนุนหรื อหักล้ างข้ อมูลนี ้ แต่ก็ทาให้ เห็ นว่าคุณภาพของสารอาหารของวัสดุ
ตังต้
้ นที่เป็ นดินอาจมีความสาคัญต่อการเติบโตโดยรวมของพืชมากกว่าสภาพที่คอ่ นข้ างปลอดเชื ้อและวัสดุดนิ เพาะที่มี
คุณสมบัตทิ างกายภาพที่เราใช้ ในการทดลอง และยังถือว่านี่คือผลที่ได้ ในสภาพที่มีทรัพยากรจากัดที่การใส่ป๋ ยเพิ
ุ ่มเติม
อาจเป็ นข้ อจากัดด้ านเศรษฐกิจ ในช่วงฤดูฝน วัสดุเพาะที่ระบายน ้าไม่ดีสามารถทาให้ อตั ราการงอกของเมล็ดลดลง เพิ่ม
โอกาสการเน่าเสียของเมล็ด และเป็ นอุปสรรคในการสร้ างสมดุลของน ้าในต้ นกล้ า (Zhu, 2007) ในการออกแบบวัสดุที่
ใช้ ในดินปลูก เราให้ ความสนใจมากที่สดุ ในเรื่ องของสภาพน ้าในวัสดุที่มีบทบาทสาคัญในการเติบโตของพืช ดังนันเราจึ
้
ง
ไม่ได้ รวมเอาเรื่ องสภาพความอุดมสมบูรณ์ของวัสดุเข้ าไปในการทดลองด้ วย ส่วนการเพิ่มแกลบและขุยมะพร้ าวเป็ น
ส่วนผสมนันช่
้ วยเพิ่มความสามารถในการระบายน ้าและลดภาวะเสี่ยงที่เกิดจากน ้าขังในต้ นอ่อน ข้ อมูลนี ้แสดงให้ เห็นว่า
การศึกษาในภาคสนามนี ้ ความสามารถในการระบายน ้ามีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าน้ อยกว่าสันนิษฐาน
ก่อนหน้ านี ้ อย่างไรก็ตามผลที่ได้ นี ้เป็ นผลจากสภาพและความจาเป็ นของธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่ เอเชียที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
ภาคเหนือของประเทศไทย และนาไปใช้ ได้ ดีที่สดุ กับสภาพอากาศร้ อนชื ้นเช่นเดียวกันนี ้ในช่วงฤดูฝน
ผลที่ได้ จากการศึกษานี ้ทาให้ เห็นว่าเมื่อถึงวันที่ 30 ภาวะของสารอาหารเป็ นปั จจัยที่จากัดต่อการเติบโตของพืช ในช่วง
ต้ นของการศึกษา ประเภทของวัสดุเพาะไม่ใช่ข้อคานึงที่สาคัญมากนักในการเติบโตของต้ นกล้ า นี่ทาให้ เห็นว่าพืชที่ เพาะ
ในกระถางในเวลาเพียงสันๆ
้ ส่วนผสมวัสดุเพาะที่มีภาวะสารอาหารต่าอาจเป็ นทางเลือกหนึง่ สาหรับเกษตรกรที่มีวสั ดุที่
จากัด ดังนันเวลาที
้
่จะกาหนดให้ ต้นกล้ าอยูใ่ นโรงเรื อนเพาะชาจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกส่วนผสม
ของวัสดุเพาะ

ถึงแม้ วา่ การศึกษานี ้ไม่ได้ ทาการพัฒนาคุณภาพของวัสดุเพาะด้ วยปุ๋ย แต่การศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาผลที่จะ
เกิดขึ ้นจากการเพิ่มปุ๋ยเม็ดแบบละลายช้ าหรื อปุ๋ยที่เป็ นของเหลวให้ กบั วัสดุเพาะ ทังที
้ ่เป็ นแบบอินทรี ย์และสาร
สังเคราะห์ นอกจากนี ้การศึกษาในอนาคตอาจเสริมวัสดุที่ทาให้ การระบายน ้าดีขึ ้น (ขุยมะพร้ าว และแกลบ) ให้ กบั วัสดุ
เพาะของ UHDP เพื่อเพิ่มรูพรุน การใช้ ป๋ ยละลายช้
ุ
าหรื อธาตุอาหารเสริมอื่นๆใส่เพิ่มในวัสดุปลูกเป็ นเรื่ องทากันเป็ นปกติ
อยูแ่ ล้ วในอุตสาหกรรมเพาะเลี ้ยงต้ นกล้ า ซึง่ อาจใช้ ไม่ได้ ในสภาพที่มีข้อจากัดทางวัตถุดบิ แต่ก็มีวิธีการใส่ป๋ ยที
ุ ่มี
ค่าใช้ จา่ ยไม่มาก เช่นการใช้ กระดูกป่ นหรื อเลือดป่ นและการใช้ ป๋ ยจากน
ุ
้าทิ ้งจากบ่อปลา การใส่ป๋ ยเพิ
ุ ่มอาจช่วยให้ เรา
สามารถศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงด้ านกายภาพและเคมี โดยไม่มีตวั แปรด้ านความแตกต่างของสารอาหารในวัสดุเพาะ
ที่อาจทาให้ สบั สนได้ และถ้ ามีงบประมาณที่เอื ้ออานวย ควรมีการศึกษาที่จะเป็ นประโยชน์จากการวัดระดับสารอาหาร
ในตัวอย่างวัสดุปลูกไว้ ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการเติบโตของต้ นกล้ า ข้ อมูลของสารอาหารจะช่วยให้ เรา
พิจารณาได้ ดีขึ ้นถึงการเปลี่ยนแปลงภาวะสารอาหารของวัสดุปลูกแต่ละชนิด และการปรับและเปลี่ยนแปลงวัสดุที่มี
ส่วนประกอบเป็ นดินในแต่ละครัง้ ที่ทาการผสมได้ และจะดียิ่งขึ ้นถ้ ามีการนาวัสดุปลูกกลับมาใช้ เป็ นครัง้ ที่สองและสาม
เพื่อวัดความอุดมสมบูรณ์ของวัสดุปลูกเมื่อใช้ ไปนานๆ
การศึกษาครัง้ นี ้มีการรวมแกลบเผาเข้ าไปด้ วยเพราะเป็ นวัสดุที่หาได้ ง่ายและใช้ ในอุตสาหกรรมการเพาะต้ นกล้ าใน
ประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับถ่านชีวภาพได้ แนะนาไว้ ว่าวัสดุที่เป็ นถ่านจะนาไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดคือหลังจากที่วสั ดุนนถู
ั ้ กนาไปผสมกับวัสดุตงต้
ั ้ นที่อดุ มไปด้ วยสารอาหารและจุลินทรี ย์ มีความชื ้น และ
ปล่อยทิ ้งไว้ นานหลายๆเดือนก่อน วัสดุที่เป็ นถ่านชีวภาพที่ใช้ ในการศึกษานี ้ไม่ได้ ถกู เก็บไว้ ในลักษณะนี ้ก่อนที่จะนาไป
รวมกับวัสดุเพาะอื่นๆ ถ่านชีวภาพในวัสดุเพาะซึง่ ถ้ านาไปใช้ ให้ เหมาะสมอาจมีประโยชน์มากมายต่อพืช ไม่วา่ จะเป็ น
ความสามารถในการอุ้มน ้า การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน ้า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
(Cation Exchange Capacity หรื อ CEC) เพื่อประโยชน์ในการรักษาสารอาหาร และการปรับเปลี่ยนสภาพให้ เป็ นที่อยู่
ที่เหมาะสมสาหรับจุลินทรี ย์ ซึง่ ทังหมดนี
้
้ล้ วนมีสว่ นในการทาให้ วสั ดุเพาะนันใช้
้ ได้ ผลสูงสุดในสภาพที่มีทรัพยากรจากัด
ส่วนการศึกษาในอนาคตควรเน้ นไปที่การผสมถ่านชีวภาพ (ทังที
้ ่เป็ นแบบใหม่และเก็บไว้ นานแล้ ว) ใส่ไปในวัสดุเพาะที่
ไม่มีดนิ เพื่อใช้ ปลูกต้ นกล้ าในกระถาง
ช่วงเวลาของการศึกษานี ้จากัดอยู่ที่ฤดูฝนในประเทศไทย และอาจเป็ นประโยชน์บ้างสาหรับการนาไปใช้ ทงฤดู
ั ้ ฝนและ
ฤดูแล้ ง วัสดุเพาะที่ใช้ ได้ ไม่ดีนกั ในที่ที่มีความชื ้นสูงและอุณหภูมิที่สงู ของฤดูฝนอาจใช้ ได้ ดีขึ ้นในเวลาที่แห้ งขึ ้นทังในฤดู
้
ร้ อนและฤดูหนาว ที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่เราจะการปลูกพืชแตกต่างชนิดไปตามฤดูกาล ดังนันวิ
้ ธีการเพาะก็ต้อง
ต่างกันตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ยิ่งกว่านัน้ การศึกษาอาจได้ รับประโยชน์จากการทดสอบวัสดุเพาะที่ประสบ
ผลสาเร็จในการศึกษานี ้ (เช่นวัสดุเพาะของ UHDP) กับเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เราได้ พยายามจะจัดให้ ชนิดของพืชไม่

ใกล้ เคียงกันเกินไปเพื่อทาให้ เกิดมาตรฐานที่เป็ นประโยชน์สาหรับวัสดุเพาะแต่ละชนิดที่อาจนาไปใช้ กบั พืชแบบไหนก็ได้
การติดตามผลการศึกษาอาจเน้ นไปที่ชนิดของพันธุ์พืชที่เหมาะเป็ นพิเศษสาหรับการย้ ายปลูก หรื อได้ ประโยชน์จากการ
เพาะเลี ้ยงเป็ นเวลานานในโรงเรื อน พันธุ์พืชที่เป็ นไม้ ยืนต้ น เช่น มะรุม และไม้ ตระกลู acacia/ ที่มกั มีปัญหาในการเพาะ
ด้ วยเมล็ด อาจได้ รับประโยชน์จากการศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับความแข็งแรงของต้ นกล้ าในวัสดุเพาะ
การศึกษานี ้จัดทาขึ ้นในบริบทของธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่ เอเชียและเป็ นการนาเสนอโอกาสที่ไม่เหมือนใครในการ
สารวจทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกรที่มีข้อจากัดด้ านวัตถุดบิ การนาสิ่งใหม่ๆเข้ ามายังธนาคารเมล็ดพันธุ์ล้วน
มาจากเทคนิคที่จะนาไปใช้ ได้ สาหรับชุมชนที่ร่วมงานกับเอคโค่และเครื อข่าย NGO โดยการศึกษานี ้ได้ แสดงให้ เห็นอย่าง
ดีวา่ วัสดุเพาะราคาถูก ที่ใช้ วสั ดุที่หาได้ ง่ายจากในพื ้นที่ สามารถทาให้ เกิดต้ นพืชที่แข็งแรงหรื อแข็งแรงกว่าพืชที่ เพาะ
ด้ วยวัสดุเพาะราคาแพงที่ขายอยูใ่ นท้ องตลาด ทังเกษตรกรรายย่
้
อยหรื อผู้ที่ปลูกพืชในสวนหลังบ้ านสามารถทาวัสดุ
เพาะของ UHDP ด้ วยต้ นทุนที่ต่ากว่าและไม่ต้องลงแรงมาก โดยเฉพาะในการศึกษานี ้เราพบว่าวัสดุเพาะของ UHDP
นันเหมาะสมส
้
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