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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแคปซูลเมล็ดไม้และคัดเลือกชนิดของไม้ทส่ี ามารถใช้โปรย
เมล็ดเพื่อฟื้ นฟูป่าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เมล็ดไม้ท่มี สี มบัติเหมาะสม จานวน 5 ชนิด ได้แก่ นนทรีป่า
[Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz] พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) มะขามป้ อม (Phyllanthus
emblica L.) ประดู่ป่ า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) และถ่ อ น [Albizia procera (Roxb.) Benth.] น ามา
ผลิตเป็ นแคปซูลเมล็ดไม้ โดยมีองค์ประกอบทีใ่ ช้ทาเป็ นแคปซูล 5 รูปแบบ ได้แก่ (1) ปุ๋ ยเคมี (2) ไมคอไรซา
(3) ปุ๋ ยเคมี + ไมคอไรซา (4) เมล็ดไม้เปล่าในแคปซูล และ (5) เมล็ดไม้เปล่า ผลการทดสอบพบว่าถ่อน พะยูง
และประดู่ป่ามีอตั ราการงอกและรอดตายสูงกว่าชนิดอื่น ๆ อีกทัง้ ยังสามารถเจริญเติบโตดีในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ด้วย
เช่นกัน ชนิดไม้เหล่านี้มเี มล็ดไม้ทม่ี ขี นาดเล็ก และน้ าหนักเบา ดังนัน้ จึงสามารถผลิตเป็ นแคปซูลเมล็ดไม้ทม่ี ี
ขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร น้ าหนักไม่เกิน 1 กรัม เป็ นอย่างดี โดยการขึ้นรูปเป็ นแคปซูลนัน้ สามารถใช้
Bentonite clay ร่วมกับเชือ้ ราไมคอร์ไรซ่าทีม่ สี ว่ นช่วยให้รากของกล้าไม้สามารถหาอาหารได้มากขึน้
คาสาคัญ : แคปซูลเมล็ดไม้; การฟื้ นฟูป่า; อากาศยานไร้คนขับ

Abstract
This study aims to develop seed capsules with pioneer tree species with fire and drought
resistant for forest restoration by using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) instead of planting tree by
forest workers. The appropriate species were selected including Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz,
Dalbergia cochinchinensis Pierre, Phyllanthus emblica L., Pterocarpus macrocarpus Kurz, and Albizia
procera (Roxb.) Benth. Seed capsule were divided to 5 categories, i.e. (1) chemical fertilizer, (2)
mycorrhiza, (3) chemical fertilizer + mycorrhiza, (4) seed in bentonite capsule, and (5) bare seed. The
results showed that the most suitable species in both abandoned maize field and forest canopy gap
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are Albizia procera (Roxb.) Benth, Dalbergia cochinchinensis Pierre, and Pterocarpus macrocarpus
Kurz. with the highest germination and survival rate. These species have the ability to fix atmospheric
nitrogen through symbiosis with bacteria or fungi in root nodules. The small seed size is appropriate
for using in seed capsule with composed of Bentonite clay. Mycorrhiza is the most suitable composite
to combine to the seed capsule for promoting seedling growth rate by promoting the growth of root.
However, the success of forest restoration program is not only the germinating of seedling from capsule
but it needs more concern of other threats e.g. forest fire, long period of drought or seed destroying
by animals to get achievement.
Keywords: seed capsule; forest restoration; unmanned aerial vehicle (UAV)

1. คานา

ประมาณในการบินแต่ละครัง้ ที่ต้องใช้ค่อนข้างมาก
ปั จจุบนั การปลูกป่ าโดยการเมล็ดทางอากาศจึง ต้อง
เน้ น ที่ ค วามคุ้ ม ค่ า ในการใช้ ง บประมาณ ความ
สะดวก และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งหนึ่งในวิธที เ่ี ริม่ มี
การใช้จริงในต่างประเทศ คือ การใช้อากาศยานไร้
คนขับ (unmanned aerial vehicle) หรือ UAV หรือ
โดรน (drone) ในการปลู ก ป่ าโดยให้ UAV บิน ที่
ความสูง 2-3 เมตร เหนือพืน้ ดิน และปล่อยฝั กบรรจุ
เมล็ด ที่ท าด้ว ยวัสดุ ท่ีย่ อ ยสลายได้ต ามธรรมชาติ
(biodegradable seed pod) เมื่อฝั กทีบ่ รรจุเมล็ดตก
กระทบพื้นดินจะสามารถแทรกตัวลงในเนื้อดิน ซึ่ง
เมื่อได้รบั ความชื้นที่เหมาะสมแล้วจะสามารถงอก
เป็ นต้ น กล้ า ต่ อไป (Biocarbon, 2018) กล้ า ไม้
เหล่านัน้ จะสามารถใช้ปุ๋ยที่บรรจุอยู่ในฝั ก เพื่อ เร่ ง
การเจริญ เติบ โตให้พ้น จากการปกคลุ ม ของหญ้า
และวัชพืชต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ ถกเถียง
ถึงระดับความสาเร็จในการปลูกป่ าด้วยวิธนี ้ีซ่งึ ยัง
ต้องคานึงถึงอุปสรรคอีกหลายด้าน เช่น การงอก
ของเมล็ด การรอดตายของกล้าไม้ สภาพพืน้ ทีท่ อ่ี าจ
ถู ก แข่ง ขัน ด้ว ยวัช พืช เมล็ด ที่อ าจถู ก ท าลายด้ว ย
สัตว์ต่าง ๆ หรือไฟป่ า ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จงึ ต้อง
หาหนทางในการแก้ไขปั ญหาต่อไป งานวิจยั ครัง้ นี้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์แคปซูลเมล็ดไม้ท่ี
สามารถใช้โปรยเมล็ดเพื่อ ให้ใช้ได้กบั UAV รวมทัง้
หาชนิดไม้ทเ่ี หมาะสมกับการโปรยเมล็ดทางอากาศ

การตัง้ เป้ าหมายว่าจะมีพน้ื ทีป่ ่ าไม้รอ้ ยละ 40
ของพืน้ ทีป่ ระเทศหรือมากกว่า 128 ล้านไร่ นัน้ ดูจะ
ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะปั จจุบนั จากการแปลภาพถ่าย
จากดาวเทียม Sentinel-2 พบว่าภาพรวมพื้นที่ป่า
ไม้ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 ถึง 2561 มีพ้นื ที่
ป่ า 102.15 ล้ า นไร่ หรือ ร้ อ ยละ 31.58 ของพื้น ที่
ประเทศ (กรมป่ าไม้, 2562) และต้องการเพิม่ พืน้ ที่
ป่ าอีกกว่า 26 ล้านไร่ เพื่อให้ถงึ เป้ าหมายทีต่ อ้ งการ
การปลู ก ป่ าที่ ผ่ า นมามัก พบกับ ปั ญหาอุ ป สรรค
ต่าง ๆ ได้แก่ (1) งบประมาณในการเพาะชากล้าไม้
ที่จากัด (2) มีระยะเวลาสัน้ ในการอนุ บาลกล้าไม้ไว้
ในเรือนเพาะชาจึง ทาให้ไม่สามารถผลิตกล้าไม้ทม่ี ี
ขนาดและความแข็ง แรงที่พ ร้อ มไปปลู ก ได้ และ
(3) พืน้ ทีใ่ นการฟื้ นฟูป่าเป็ นพื้นทีท่ ุรกันดารยากต่อ
การคมนาคมขนส่งทัง้ กล้าไม้และตัวผูเ้ ข้าไปปลูกป่ า
จากปั ญ หาดัง กล่ า ว ประเทศจีน ได้มีก ารฟื้ นฟู ป่ า
ด้วยการโปรยเมล็ดไม้ทางอากาศมากว่า 50 ปี แล้ว
เป็ นพื้ น ที่ ก ว่ า 136,400 เฮกแตร์ (The National
Forestry Bureau, 2013) ในขณะที่ Pyke และคณะ
(2013) กล่าวว่าสาหรับในภาคตะวันตกของสหรัฐ
อเมริกา การโปรยเมล็ดไม้ทางอากาศเป็ นทางเลือก
ที่ดใี นพื้นที่ทุรกันดารภายหลังจากเกิดไฟป่ า แม้ว่า
การโปรยเมล็ดด้วยเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์จะ
ได้ ผ ลดี แต่ ย ั ง ติ ด ข้ อ จ ากั ด โดยเฉพาะเรื่ อ งงบ
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โดยมีเป้ าหมายเพื่อนาไปใช้ในการฟื้ นฟูป่าในพื้นที่
ที่เ สื่อ มโทรม ซึ่ง จะสามารถช่ ว ยฟื้ นฟู พ้ืน ที่ป่ าไม้
โดยเฉพาะพืน้ ทีส่ งู ชัน ทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง
อีกทัง้ ยังเป็ นการลดรายจ่ายของภาครัฐในการฟื้ นฟู
ป่ า เนื่ อ งจากหากสามารถสร้า งแคปซู ล เมล็ด ไม้
(seed capsule) ที่มีป ระสิท ธิภ าพสู ง จะสามารถ
ฟื้ นฟูป่าได้พ้นื ที่จานวนมากในเวลาอันรวดเร็วกว่า
การใช้วธิ กี ารปลูกแบบเดิม

ผลการทดลองของผูว้ จิ ยั เบือ้ งต้น (ไม่ได้
แสดงผลในบทความนี้) พบว่าเมล็ดไม้ท่เี หมาะสม
กั บ การฟื้ นฟู ป่ าซึ่ ง เป็ นเมล็ ด ไม้ ท่ี มี ข นาดเล็ ก
น้ าหนักเบา มีอตั ราการงอก และตัง้ ตัวที่ดี รวมถึง
สามารถทนทานต่อไฟป่ าด้วย สามารถคัดเลือกชนิด
ไม้ 5 ชนิด ได้แก่ นนทรีป่าหรืออะราง (Peltophorum
dasyrachis (Miq.) Kurz] พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) มะขามป้ อม (Phyllanthus emblica L.) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz)
และถ่อน [Albizia procera (Roxb.) Benth.]
นาเมล็ดไม้ทงั ้ 5 ชนิด มาทาเป็ นแคปซูล
เมล็ดไม้ (รูปที่ 2) ซึง่ หุม้ เมล็ดด้วยองค์ประกอบหลัก
คือ bentonite clay แล้วนาไปผสมกับส่วนประกอบ
แตกต่ า งกัน 5 แบบ ได้ แ ก่ (1) ปุ๋ ยเคมี (TRT1)
(2) ไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza, TRT2) (3) ปุ๋ ยเคมี +
ไมคอร์ไ รซา (TRT3) (4) เมล็ด ไม้เปล่ าในแคปซูล
bentonite clay (TRT4) แ ละ (5) เม ล็ ด ไ ม้ เ ป ล่ า
(TRT5)

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 พืน้ ที่ศึกษา
พื้น ที่ศึก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 3 พื้น ที่ห ลัก
ได้แก่ (1) ห้องปฏิบตั ิการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ตัง้ อยู่ท่ี
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็ นการทดสอบเพื่อควบคุมปั จ จัย
แวดล้อ ม ได้แ ก่ ปริม าณแสง ปริม าณการให้น้ าที่
เหมื อ นกัน ในทุ ก ทรี ท เมนต์ และคัด เลื อ กพื้ น ที่
บริเ วณบ้ า นสบขุ่ น ต าบลป่ าคา อ าเภอท่ า วัง ผา
จังหวัดน่าน เป็ นพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ทดลองโปรยเมล็ดในพืน้ ที่
เป้ าหมายเสมือ นจริง โดยพื้น ที่ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ไร่
ข้าวโพด สวนลิน้ จี่ และข้าวไร่ มีจานวน 244 หลังคา
เรือน ประชากร 873 คน เป็ นชาวเขาเผ่าม้ง นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยแบ่งพื้นทีอ่ อกเป็ น ประเภทต่าง ๆ
(2) แปลงไร่ ข้ า วโพดร้ า ง พิ ก ั ด 47Q 667492E
2112124N เป็ นพื้น ที่ท่ีมีก ารใช้ป ระโยชน์ ใ นการ
ปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพดมาอย่างต่อเนื่ อง มี
การเผาตอซังเมื่อเก็บเกีย่ วผลผลิตเสร็จ มีการใส่ปยุ๋
บารุงดิน และใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเป็ นประจา และ
(3) แปลงพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งธรรมชาติ โดยจะเลือกพืน้ ทีท่ ่ี
เป็ นช่องว่างของป่ าจากการล้มลงของต้นไม้ขนาด
ใหญ่ ใ นป่ าชัน้ บน ในพื้น ที่ใ กล้เ คีย งกับ โครงการ
สถานีพฒ
ั นาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริบ้าน
สบขุ่น จังหวัดน่ าน (รูปที่ 1) พิกดั 47Q 668161E
2110344N
2.2 ชนิ ดไม้และองค์ประกอบของแคปซูล

รูปที่ 2 แคปซูลเมล็ดไม้
2.3 การวางแผนการทดลอง
โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD
with factorial design มี 2 ปั จจัย คือ ชนิดของเมล็ด
ไม้ 5 ชนิด และองค์ประกอบของแคปซูล 5 รูปแบบ
รวมเป็ นทัง้ สิ้น 25 ทรีทเมนต์ แต่ ละทรีทเมนต์มี 3
ซ้า แต่ ละซ้ามี 20 แคปซูล สาหรับ การทดลองใน
ห้องปฏิบตั กิ าร หลังจากวางแคปซูลบนกระบะทราย
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ตามแผนการทดลองแล้ว มีการควบคุมการรดน้ า
ด้วยการสเปรย์เป็ นเวลา 40 วินาที จานวน 1 ครัง้
ต่อวัน เปิ ดแสงโดยใช้หลอดนีออนตัง้ แต่เวลา 06:00
-18:00 น. ส่ ว นการทดลองในพื้น ที่ เ สมือ นจริง ที่
จัง หวัดน่ า น จะวางแคปซูลเป็ นแถวตามแผนการ

ทดลองในสภาพพื้นที่จริง ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึ ง เดือ นสิง หาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ง ไม่ มีก ารรดน้ า
ตลอดการทดลอง โดยแคปซูลจะได้รบั น้ าจากการ
น้าฝนทีต่ กตามธรรมชาติ

รูปที่ 1 พืน้ ทีศ่ กึ ษา
401
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2.4 การวัดอัตรางอกและการเจริญเติ บโต
ด้านความสูงของกล้าไม้
เริม่ ต้นวัดอัตราการงอกหลังจากกล้าไม้
เริม่ แทงยอดอ่อนออกจากแคปซูล สัปดาห์ละ 1 ครัง้
เป็ น ระยะเวลานาน 16 สัป ดาห์ หลัง จากเมล็ดไม้
งอกจนกระทังใบเลี
่
้ยงคลี่ออกจนเห็นส่วนยอดแล้ว
ได้ทาการวัดความสูงตัง้ แต่โคนต้นถึงปลายยอดด้วย
ไม้บรรทัด ตามวิธกี ารของ Diane (2008) ทุก 1 ครัง้
ต่อสัปดาห์ เป็ นระยะเวลานาน 16 สัปดาห์
2.5 การวิ เคราะห์ข้อมูลสถิ ติ
น าข้อ มูลอัต ราการงอก อัต ราการรอด
ตาย และความสู ง แต่ ล ะทรีท เมนต์ ม าวิเ คราะห์
แปรปรวนด้ ว ยวิธี two-way ANOVA และเปรีย บ
เ ที ย บ ค ว า ม แ ต กต่ า ง ท า ง สถิ ติ ด้ ว ย วิ ธี least
significant difference (LSD) โดยใช้โปรแกรมทาง
สถิติ R (R software package)

ไม้ในห้องปฏิบตั กิ าร (ตารางที่ 1) พบว่าปั จจัยชนิด
ของเมล็ ด ไม้ แ ละองค์ ป ระกอบของแคปซู ล มี
ปฏิ ส ัม พัน ธ์ ต่ อ กัน (interaction) (p < 0.001) โดย
พบว่ า เมล็ด พะยู ง เปล่ า มีอ ัต ราการงอกมากที่สุ ด
รองลงมา คือ เมล็ดถ่ อนเปล่า และเมล็ดนนทรีป่า
เปล่ า อย่ า งไรก็ต าม หากพิจ ารณาทรีท เมนต์ ท่ี
แคปซูลผสมด้วยองค์ประกอบที่แตกต่างกัน พบว่า
เมล็ด ถ่ อ นที่บ รรจุ ใ นแคปซู ล ที่ผ สมปุ๋ ยเคมี (Al +
TRT1) และเมล็ดถ่อนที่บรรจุในแคปซูล bentonite
clay (Al + TRT4) มี อ ัต ราการงอกสู ง ที่ สุ ด (5.33
และ 5.33 เปอร์เ ซ็น ต์ ตามล าดับ ) (รู ป ที่ 3) ส่ ว น
อัต ราการรอดตายนั น้ พบว่ า ชนิ ด ของเมล็ด ไม้ ท่ี
แตกต่างกันมีอตั ราการรอดตายแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) โดยชนิดที่มอี ตั รา
ก า ร ร อ ด ต า ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ป ร ะ ดู่ ป่ า ( 46.78
เปอร์เซ็นต์) ซึง่ ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กับถ่อน (30.71 เปอร์เซ็นต์) (ตารางที่ 2) นอกจากนี้
ยัง พบว่ า ชนิ ด ของเมล็ด ไม้ และองค์ป ระกอบของ
แคปซูล ส่งผลให้กล้าไม้มีการเจริญเติบโตทางด้าน
ความสู ง แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(ตารางที่ 1) โดยพบว่าถ่อนมีการเจริญเติบโตด้าน

3. ผลการวิ จยั
3.1 ห้องปฏิ บตั ิ การ
การทดสอบอัตราการงอก อัตราการรอด
ตาย และการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของกล้า

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราการงอก การรอดตาย และความสูงของกล้าไม้ใน 3 พืน้ ที่
พืน้ ทีท่ ดลอง

ปั จจัย

ชนิดเมล็ดไม้ (S)
ห้องปฏิบตั กิ าร องค์ประกอบ (C)
SxC
ชนิดเมล็ดไม้ (S)
ไร่ขา้ วโพดร้าง องค์ประกอบ (C)
SxC
ชนิดเมล็ดไม้ (S)
พืน้ ทีช่ ่องว่าง
องค์ประกอบ (C)
ของป่ า
SxC

อัตราการงอก
(เปอร์เซ็นต์)
F = 28.063, P < 0.001
F = 54.024, P < 0.001
F = 8.328, P < 0.001
F = 33.810, P < 0.001
F = 0.595, P = 0.668
F = 1.117, P = 0.366
F = 49.500, P < 0.001
F = 2.996, P < 0.05
F = 1.648, P = 0.090
402

อัตราการรอดตาย
(เปอร์เซ็นต์)
F = 3.513, P < 0.05
F = 0.205, P = 0.934
F = 1.036, P = 0.438
F = 2.559, P < 0.05
F = 0.423, P = 0.791
F = 1.013, P = 0.460
F = 7.607, P < 0.001
F = 2.543, P = 0.051
F = 0.881, P = 0.593

การเจริญเติบโตด้าน
ความสูง (เซนติเมตร)
F = 11.465, P < 0.001
F = 3.670, P < 0.05
F = 0.922, P = 0.550
F = 10.072, P < 0.001
F = 0.925, P = 0.457
F = 0.648, P = 0.829
F = 19.973, P < 0.001
F = 3.183, P < 0.05
F = 0.876, P = 0.598
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ตารางที่ 2 อัตราการงอกเฉลีย่ (± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน) อัตราการรอดตายเฉลีย่ และการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงเฉลีย่ ของแคปซูลเมล็ดไม้ทแ่ี ตกต่างกัน 5 ชนิด ในพืน้ ทีท่ ท่ี ดลอง 3 พืน้ ที่ (ตัวอักษรทีอ่ ยู่
บนตัวเลขทีแ่ ตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันในแต่ละพืน้ ทีท่ ดลองแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ p < 0.05)
อัตราการงอก
(เมล็ด)
นนทรีป่า
1.80±2.65c
พะยูง
4.27±5.70b
ห้องปฏิบตั กิ าร
มะขามป้ อม 0.80±1.01d
ประดู่ป่า
1.93±1.67c
ถ่อน
5.67±2.97a
นนทรีป่า
0.93±1.67c
พะยูง
5.00±2.73b
ไร่ขา้ วโพดร้าง
มะขามป้ อม 0.93±0.88c
ประดู่ป่า
1.07±1.28c
ถ่อน
7.07±2.37a
นนทรีป่า 0.93±1.58b
พะยูง
5.33±1.84a
พืน้ ทีช่ ่องว่างของป่ า มะขามป้ อม 0.80±1.08b
ประดู่ป่า
0.53±0.74b
ถ่อน
4.80±1.78a
พืน้ ทีท่ ดลอง

ชนิดเมล็ด

ความสูง (6.23 เซนติเมตร) มากทีส่ ุด รองลงมา คือ
ประดู่ป่า (3.49 เซนติเมตร) ในขณะที่พะยูงมีการ
เจริญเติบโตด้านความสูง (1.47 เซนติ เมตร) น้อย
ที่ สุ ด (ตารางที่ 2) ส าหรับ องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ
(TRT1 - TRT5) พบว่ า เมล็ด เปล่ า (TRT5) มีก าร
เจริญ เติบโตทางด้านความสูงมากที่สุด รองลงมา
คือ ปุ๋ ยเคมี + ไมคอร์ไรซ่า (TRT3) (รูปที่ 4C)
3.2 ไร่ข้าวโพดร้าง
การศึก ษาพบว่ า ชนิ ด ของเมล็ด ไม้แ ละ
องค์ประกอบภายในแคปซูลไม่มปี ฏิสมั พันธ์กนั แต่
พบว่ า ชนิ ด ของเมล็ ด ไม้ ท่ี แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลให้
แคปซูลมีอตั ราการงอก อัตราการรอดตาย และการ

อัตราการรอดตาย
(เปอร์เซ็นต์)
7.50±25.79b
19.84±19.58b
22.22±36.55b
46.78±41.62a
30.71±28.93ab
21.11±38.04b
27.51±26.16ab
20.00±36.84b
15.56±26.86b
50.02±30.21a
15.00±35.10c
49.97±23.65ab
26.67±45.77bc
23.33±41.69c
74.71±23.59a

การเจริญเติบโตด้านความ
สูง (เซนติเมตร)
1.89±1.92bc
1.47±1.22c
3.49±4.15b
1.97±1.35bc
6.23±2.07a
0.80±1.34c
2.79±1.32ab
1.68±2.22bc
1.28±1.52c
3.89±0.55a
0.73±1.33c
3.15±1.19b
0.94±1.74c
0.97±1.83c
4.23±0.90a

เจริญ เติบ โตทางด้า นความสูง แตกต่ า งกัน อย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิติ (ตารางที่ 1) โดยพบว่ าถ่ อนมี
อัตราการงอก (7.07 เปอร์เซ็นต์) อัตราการรอดตาย
(50.02 เปอร์เซ็นต์) และมีการเจริญเติบโตด้านความ
สูง (3.89 เซนติเมตร) มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ พะยูง
ซึง่ มีอตั ราการงอก 5 เปอร์เซ็นต์ อัตราการรอดตาย
27.51 เปอร์เซ็นต์ และมีการเจริญเติบโตด้านความ
สูง 2.79 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)
3.3 พืน้ ที่ช่องว่างของป่ า
การศึก ษาพบว่ า ชนิ ด ของเมล็ด ไม้แ ละ
องค์ประกอบภายในของแคปซูลไม่มปี ฏิสมั พันธ์กนั
แต่พบว่าชนิดของเมล็ดไม้นนั ้ ส่งผลให้อตั ราการงอก
403

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 4 • กรกฎาคม - สิ งหาคม 2562

อัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตด้านความสูง
ของกล้า ไม้แตกต่ า งกัน อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ
(ตารางที่ 1) โดยพบว่าถ่ อนมีอตั ราการงอก (4.80
เปอร์เซ็นต์) อัตราการรอดตาย (74.71 เปอร์เซ็นต์)
และการเจริญเติบโตทางด้านความสูง (4.23 เซนติ

เมตร) มากทีส่ ุด รองลงมา คือ พะยูง ซึง่ มีอตั ราการ
งอก (5.33 เปอร์ เ ซ็น ต์ ) และอัต ราการรอดตาย
(49.97 เปอร์เซ็นต์) ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติกบั ถ่อน (ตารางที่ 2) นอกจากนี้ยงั พบว่าองค์
ประกอบของแคปซูลทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลให้มอี ตั รา

รูปที่ 3 อัตราการงอกเฉลีย่ ของเมล็ดไม้ 5 ชนิด ทีบ่ รรจุในแคปซูลทีม่ อี งค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกัน 5 แบบ (Pp
+ TRT1 = นนทรีป่าทีบ่ รรจุในแคปซูลทีผ่ สมปุ๋ ยเคมี, Pp + TRT2 = นนทรีป่าทีบ่ รรจุในแคปซูลทีผ่ สม
ไมคอร์ไรซา, Pp + TRT3 = นนทรีป่าทีบ่ รรจุในแคปซูลทีผ่ สมปุ๋ ยเคมีและไมคอร์ไรซา, Pp + TRT4 =
นนทรีป่าทีบ่ รรจุในแคปซูล bentonite clay, Pp + TRT5 = เมล็ดนนทรีป่าเปล่า, Dc + TRT1 = พะยูง
ที่บรรจุในแคปซูลที่ผสมปุ๋ ยเคมี, Dc + TRT2 = พะยูงที่บรรจุในแคปซูลที่ผสมไมคอร์ไรซา, Dc +
TRT3 = พะยู ง ที่บ รรจุ ใ นแคปซูล ที่ผ สมปุ๋ ยเคมีแ ละไมคอร์ไ รซา, Dc + TRT4 = พะยู ง ที่บ รรจุ ใ น
แคปซู ล bentonite clay, Dc + TRT5 = เมล็ด พะยู ง เปล่ า , Pe + TRT1 = มะขามป้ อมที่บ รรจุ ใ น
แคปซูลทีผ่ สมปุ๋ ยเคมี, Pe + TRT2 = มะขามป้ อมทีบ่ รรจุในแคปซูลทีผ่ สมไมคอร์ไรซา, Pe + TRT3
= มะขามป้ อมทีบ่ รรจุในแคปซูลทีผ่ สมปุ๋ ยเคมีและไมคอร์ไรซา, Pe + TRT4 = มะขามป้ อมทีบ่ รรจุใน
แคปซูล bentonite clay, Pe + TRT5 = เมล็ดมะขามป้ อมเปล่า, Pm + TRT1 = ประดู่ป่าที่บรรจุใน
แคปซูลทีผ่ สมปุ๋ ยเคมี, Pm + TRT2 = ประดู่ป่าทีบ่ รรจุในแคปซูลทีผ่ สมไมคอร์ไรซา, Pm + TRT3 =
ประดู่ป่าทีบ่ รรจุในแคปซูลทีผ่ สมปุ๋ ยเคมีและไมคอร์ไรซา, Pm + TRT4 = ประดู่ป่าทีบ่ รรจุในแคปซูล
bentonite clay, Pm + TRT5 = เมล็ด ประดู่ ป่ าเปล่ า , Al + TRT1 = ถ่ อ นที่บ รรจุ ใ นแคปซู ล ที่ผ สม
ปุ๋ ยเคมี, Al + TRT2 = ถ่อนทีบ่ รรจุในแคปซูลทีผ่ สมไมคอร์ไรซา, Al + TRT3 = ถ่อนทีบ่ รรจุในแคปซูล
ที่ผสมปุ๋ ยเคมีและไมคอร์ไรซา, Al + TRT4 = ถ่อนที่บรรจุในแคปซูล bentonite clay, Al + TRT5 =
เมล็ดถ่อนเปล่า; ตัวอักษรบนกราฟแท่งทีแ่ ตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
p < 0.05)
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การงอก และการเจริญ เติ บ โตทางด้ า นความสูง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)
โดยพบว่ า เมล็ด เปล่ า (TRT5) มีอ ัต ราการงอกสูง
ทีส่ ดุ ซึง่ ไม่แตกต่างจากแคปซูลทีม่ อี งค์ประกอบของ
ไมคอร์ไรซ่า (TRT2, รูปที่ 4A) อีกทัง้ เมล็ดเปล่ายังมี
การเจริญเติบโตทางด้านความสูงมากที่สุด แต่ ไม่
แตกต่างจากแคปซูลทีม่ อี งค์ประกอบของไมคอร์ไร
ซ่า (TRT2) และแคปซูลทีม่ อี งค์ประกอบของปุ๋ ยเคมี
ผสมกับไมคอร์ไรซ่า (TRT3) ดังแสดงในรูปที่ 4B

Cenchrus biflorus Roxb. นั น้ มีอ ัต ราการงอกสูง ที่
สุดเมื่อกลบเมล็ดทีค่ วามลึก 2 เซนติเมตร และอัตรา

4. วิ จารณ์ ผล
อัตราการงอกของเมล็ดไม้ในแคปซูลจากทัง้ 3 พืน้ ที่
ศึกษา ปรากฏผลทีค่ ล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เมล็ดไม้
เปล่าทีไ่ ม่บรรจุในแคปซูลมีอตั ราการงอกของกล้าไม้
สู ง กว่ า กา รบ รร จุ เม ล็ ด ไ ม้ ท่ี มี ส่ ว นผ สม ข อ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ทัง้ นี้เนื่องจากการบรรจุเมล็ดไม้
ในแคปซูลส่งผลให้เมล็ดสามารถสัมผัสกับอากาศได้
ยาก ซึง่ การงอกของเมล็ดจาเป็ นต้องใช้ออกซิเจนใน
กระบวนการงอก เมื่ อ เมล็ ด เริ่ ม งอกจะเริ่ ม มี
กระบวนการหายใจมากขึน้ ซึง่ ก็ตอ้ งใช้ออกซิเจนไป
เผาผลาญอาหารภายในเมล็ดให้เป็ นพลังงานให้มาก
ขึน้ ด้วย (Gay และคณะ, 1991) เมล็ดไม้ส่วนใหญ่
จึงต้องรอเวลาจนกระทังวั
่ สดุทใ่ี ช้ผลิตแคปซูลละลาย
หมดเสี ย ก่ อ นจึ ง จะเริ่ ม กระบวน การงอกได้
นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบว่าการงอกของ
เมล็ด มีอ ัต ราการงอกที่ค่ อ นข้า งต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ย
โดยทัวไปเมื
่
่อเปรียบเทียบกับทดสอบอัตราการงอก
ของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สัต ว์ ป่ า และพัน ธุ์ พืช
(ปรีชา, 2546) ซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจากในการทดลอง
ได้ว างเมล็ด เหนื อ ผิว ดิน เพื่อ จ าลองสถาน การณ์
ขณะทีเ่ มล็ดถูกโปรยจาก UAV จึงทาให้เมล็ดมีอตั รา
การงอกต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบการงอก
โดยวิ ธี ป กติ ท่ี จ ะกลบเมล็ ด ด้ ว ยวัส ดุ เ พาะ ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ Peerzada และ
Naeem (2018) ทีบ่ ว่าจากการทดลองเพาะเมล็ดไม้

รูปที่ 4 (A) อัตราการงอกเฉลีย่ ของแคปซูลเมล็ดไม้
ใ น พื้ น ที่ ช่ อ ง ว่ า ง ข อ ง ป่ า (B) ก า ร
เจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยของกล้าไม้
ใ น พื้ น ที่ ช่ อ ง ว่ า ง ข อ ง ป่ า (C) ก า ร
เจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยของกล้าไม้
ในห้องปฏิบตั กิ าร (เมื่อ TRT1 = แคปซูลที่
ผสมปุ๋ ยเคมี, TRT2 = แคปซูลทีผ่ สมไมคอร์
ไรซา, TRT3 = แคปซูลที่ผสมปุ๋ ยเคมีและ
ไมคอร์ ไ รซา , TRT4 = แคปซู ล ที่ มี แ ต่
bentonite clay, TRT5 = เมล็ ด เปล่ า ; ตั ว
อัก ษรบนกราฟแท่ ง ที่แ ตกต่ า งกัน แสดง
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
p < 0.05)
405

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 4 • กรกฎาคม - สิ งหาคม 2562

อัตราการงอกจะลดลงตามลาดับ หากกลบเมล็ดใน
ความลึกที่มากกว่านี้ และหากวางเมล็ดบนผิววัสดุ
เพาะโดยไม่ก ลบ เมล็ด จะไม่มีก ารงอกเกิดขึ้นแต่
อย่ า งใด ซึ่ง ต่ า งจาก Weller และคณะ, (2019) ที่
ศึก ษาในเมล็ด ธัญ พืช ชนิ ด Dinebra panicea var.
brachiata (Steud.) พบว่าเมล็ดสามารถงอกได้ดที ่ี
ระดับผิวดินจนถึงความลึกไม่เกิน 0.2 เซนติเมตร
และจะไม่พบการงอกของเมล็ดที่ถูกฝั งลึกกว่า 0.5
เซนติเมตร
อีกปั จจัยหนึ่ งที่มีผลส าคัญต่ อการงอกของ
แคปซูลเมล็ดไม้ คือ การถู กรบกวนโดยสิง่ มีชีวิตใน
พืน้ ที่ เช่น การกัดกินเมล็ดโดยมด ซึง่ จะเจาะเข้าไปกิน
ภายในเมล็ด การขนเมล็ดออกจากพื้นที่โดยสัตว์ฟัน
แทะจาพวกหนู ซึง่ มีรายงานผลการศึกษาถึงสัตว์ทเ่ี ข้า
มารบกวนเมล็ดไม้ของ Zhou และคณะ (2015) ที่ใช้
กล้องดักถ่ายภาพ และพบว่าหนู (Rattus spp.) จะเข้า
มากิ น เมล็ ด ไม้ ม ากที่ สุ ด รองลงมา คื อ กระรอก
(Dremomys rufigenis) นก (Copsychus malabaricus)
และชะมด (Viverra zibetha) การเปรียบเทียบผลการ
งอกของเมล็ดไม้ยางพาราระหว่างในพื้นป่ าธรรมชาติ
กับในสวนยางพาราโดยการกลบเมล็ดในดิน พบว่าใน
ป่ าธรรมชาติ เ มล็ ด มี อ ั ต ราการงอก 11.67±2.11
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับในสวนยางพาราที่มี
อั ต ราการงอก สู ง กว่ าถึ ง 4 เท่ า (44.33±4.25
เปอร์เซ็นต์) เนื่องมาจากเมล็ดในป่ าธรรมชาติจะถูก
รบกวนโดยสัตว์ต่าง ๆ เนื่องจากเมล็ดของยางพารามี
ไขมัน 42 เปอร์ เ ซ็น ต์ และโปรตีน 18 เปอร์ เ ซ็น ต์
ดึงดูดสัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้มากินเป็ นอาหาร หลังจากนัน้
กล้าไม้ทง่ี อกส่วนใหญ่จะตายลงในระยะเวลาประมาณ 1
เดือน ในขณะที่ Chang และคณะ (2012) พบว่าสัตว์
กัดแทะ (rodent) จะเป็ นกลุ่มที่เข้ามากินเมล็ดไม้มาก
ทีส่ ดุ ปั จจัยสภาพแวดล้อมอื่นยังมีผลต่ออัตราการงอก
ของเมล็ดไม้ดว้ ย เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ และแสงสว่าง
หากปั จจัยต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกล้าไม้จะไม่สามารถงอก
เช่นกัน (Pearson et al., 2002) สอดคล้องกับ Liu และ

คณะ (2017) ที่พบว่าไม้ Dalbergia odorifera จะเริ่มมี
การงอกในอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส และมีอตั ราการ
งอกทีส่ งู ขึน้ เมื่ออุณหภูมสิ งู กว่า 25 องศาเซลเซียส ขึน้
ไป อีกทัง้ การนาเมล็ดทีม่ ถี นิ่ กาเนิดต่างกันจะส่งผลให้
มีอ ัตราการงอกที่แ ตกต่ างกันอันเป็ นผลจากสภาพ
ปั จจัยแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสมนันเอง
่
ซึง่ อาเภอท่าวังผา
จังหวัดน่ าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสลับซับซ้อน จึง
ทาให้อากาศร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมโิ ดย
เฉลี่ยทัง้ ปี 25.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
33.0 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนที่สุดในเดือน
เมษายน ส่วนในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะ
พื้นที่บริเวณเทือกเขาและยอดดอย อุ ณหภู มิต่ าสุด
เฉลี่ย 20.3 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวทีส่ ุดอยู่
ในเดือนธันวาคมและมกราคมทีส่ ง่ ผลให้เมล็ดไม้มอี ตั รา
การงอกทีไ่ ม่ดเี ท่าทีค่ วร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562)
การเกิดกล้ าไม้ในพื้นที่ท่ีเป็ นช่ องว่ าง เช่ น
พืน้ ทีท่ เ่ี คยถูกบุกรุกเป็ นแปลงเกษตรกรรม หรือขอบป่ า
ที่เกิดขึน้ ทัวพื
่ ้นที่ภาคเหนือ ส่งผลให้พ้นื ที่ป่าถูกแบ่ง
ออกเป็ นช่ องว่ างเล็ก ๆ ก่ อให้เกิดสภาพภู มิอากาศ
จุลภาค (micro climate) ที่แตกต่างจากสภาพพื้นที่ป่า
ดัง้ เดิม ทัง้ ปริมาณแสง (incident light) ปริมาณความชืน้
หรืออุณหภูมขิ องทัง้ อากาศ และดิน ซึง่ ปั จจัยเหล่านี้มี
ผลต่ ออัตราการรอดตายของกล้าไม้ท่เี กิดขึน้ ในพื้นที่
ดังกล่ าว (Laurance และคณะ, 2011) ซึ่งการเลือก
ชนิดไม้ต้องคานึงถึงการคัดเลือกชนิดไม้ทส่ี ามารถตัง้
ตัว และเจริญเติบโตได้ในพื้นที่และควรเป็ นพันธุ์ไม้
ดัง้ เดิม (native species) ในพื้นที่นัน้ ด้วย (Kupfer and
Malanson, 1993) อัตราการรอดตายของกล้าไม้ในทัง้ 3
พืน้ ทีศ่ กึ ษา เป็ นผลจากการแตกต่างกันของชนิดไม้เป็ น
หลัก มีเพียงในแปลงพื้นที่เปิ ดโล่ งในป่ าธรรมชาติ
เท่านัน้ ที่ส่วนผสมของแคปซูลมีผลต่ ออัตราการรอด
ตายของกล้าไม้ด้วย ชนิดไม้ท่มี อี ตั ราการรอดตายสูง
ได้แก่ ไม้ถ่อน Albizia procera (Roxb.) Benth. เป็ น
ชนิ ด ไม้ ท่ี มี อ ัต ราการรอดตายสู ง ที่ สุ ด ในทุ กพื้นที่
การศึกษา ทัง้ นี้เนื่องมาจากไม้ถ่อนเป็ นชนิดไม้ท่มี กั
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พบเป็ นชนิ ดไม้เบิกน าในพื้นที่ท่ีมีการทดแทนตาม
ธรรมชาติ และยังรายงานผลด้วยอีกว่าเมล็ดไม้ขนาด
ใหญ่จะให้กล้าไม้ทม่ี วลชีวภาพ และพืน้ ทีผ่ วิ ใบมากกว่า
กล้าไม้ถ่อนที่เกิดจากเมล็ดขนาดเล็ก รวมถึงกล้าไม้ท่ี
เกิดขึ้นจะสามารถทนความแห้งแล้งได้ดีกว่า กล้าไม้
ถ่ อนขนาดเล็กจะไม่ สามารถทนสภาวะแห้งแล้งได้
มากกว่า 75 วัน (Ekta and Singh, 2000) อีกทัง้ ไม้ถ่อน
ยังมีความสามารถในการฟื้ นฟูในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
เช่นพืน้ ทีท่ ผ่ี ่านการทาเหมืองแร่ได้เป็ นอย่างดี เช่น ผล
การศึกษาของ Singh และคณะ (2004) ได้ศึกษาการ
ฟื้ นฟู พ้ืนที่เหมืองแร่ ด้วยการปลูกไม้พฤกษ์ (Albizia
lebbeck) และสัก (Tectona grandis) พบว่าการปลูกไม้
สักและพฤกษ์ จะสามารถปรับปรุ งดินโดยการเพิ่ม
ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณไนโตรเจนในดินได้
มากกว่าการปลูกไม้สกั ในขณะทีก่ ารปลูกไม้สกั จะมีผล
ให้สมบัติดีกว่าไม้พฤกษ์เล็กน้ อยเนื่องจากอัตราการ
ย่ อยสลายที่เร็วกว่ าท าให้ มีอ ัตราการคืนกลับของ
อินทรียวัตถุ และไนโตรเจนลงสู่ดินได้เร็วกว่า จึงอาจ
กล่ าวได้ ว่ าไม้ ในกลุ่ มไม้ ถ่ อนเป็ นชนิ ดไม้ หนึ่ งทีมี
ศักยภาพในการฟื้ นฟูป่านัน่ เอง นอกจากนัน้ มีการใช้
ไม้ในสกุ ล Albizia เช่ น ไม้พฤกษ์ ในการฟื้ นฟู ป่ าใน
ประเทศแถบอเมริกาใต้ ด้วย (Martínez และคณะ,
2015) ผลการศึกษายังพบว่ามีไม้อกี หลายชนิด ได้แก่
ยมหิน พะยูง และประดู่ป่าทีม่ อี ตั ราการรอดตายสูงกว่า
ชนิดอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
องค์ประกอบของแคปซูลมีผลต่ออัตราการรอด
ตายของกล้าไม้ในห้องทดลองและพืน้ ทีช่ ่องว่างของป่ า
โดยพบว่าเมล็ดเปล่าทีไ่ ม่ได้หมุ้ ด้วยแคปซูลมีอตั ราการ
รอดตายสูงที่สุด อันเป็ นผลเนื่องมาจากกล้าไม้ท่งี อก
เมล็ดเปล่าทีไ่ ม่มวี สั ดุหมุ้ จะสามารถเจริญเติบโตทัง้ ด้าน
ความสูงของลาต้น และรากที่หยังลึ
่ กลงดินโดยไม่มี
อุ ปสรรคจากวัสดุ ท่นี ามาสร้างเมล็ดกัน้ ไว้ รองลงมา
ได้แก่ แคปซูลที่มีองค์ประกอบของไมคอร์ไรซาเป็ น
หลั ก ผสมกั บ โพลี เ มอร์ หรื อ ปุ๋ ยเคมี ซึ่ ง เคยมี ผ ล
การศึกษาของ Wulandari และคณะ (2016) ได้ปลูก

ไมคอร์ไรซาในกล้าของต้นจามจุรี (Albizia saman) ทีใ่ ช้
ปลู กฟื้ นฟู ในพื้นที่การท าเหมืองแร่ พบว่ ากล้าไม้มี
อัตราการเจริญเติบโตทีด่ กี ว่าการกล้าไม้ทไ่ี ม่มกี ารปลูก
ไมคอร์ไรซา มีผลการศึกษาจานวนมากทีแ่ สดงให้เห็น
ว่าการใช้ราไมคอร์ไรซาจะมีส่วนช่วยในการหาอาหาร
ของกล้าไม้สง่ ผลให้กล้าไม้มอี ตั ราการรอดตาย และการ
เจริญเติบโตทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ในเรือนเพาะชา และการปลูกลง
ในพื้นที่ (Tawaraya and Turjaman, 2014) เนื่ องจาก
กล้าไม้ได้ร ับน้ าและธาตุ อาหาร เช่ น ฟอสฟอรัสและ
ไนโตรเจนจากไมคอร์ไรซา ในขณะทีไ่ มคอร์ไรซาได้รบั
สารอาหารที่จ าเป็ น เช่ น น้ าตาล กรดอะมิโน และ
วิตามินจากพืชผ่านทางระบบราก เส้นใยของไมคอร์
ไรซา (hyphae) ทีเ่ จริญอยู่ภายนอกราก และภายในราก
จะช่วยเพิม่ พื้นทีผ่ วิ ในการดูดซึมธาตุอาหารให้แก่พชื
ไมคอร์ไรซาที่อาศัยอยู่ท่รี ากยังช่วยยับยัง้ การเจริญ
เติบโตของราทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคพืช มีสว่ นช่วยให้พชื
รอดชีวิตเมื่อเจริญบนดินที่มีสภาพไม่ เหมาะสมได้
ได้แก่ ดินที่มคี วามเป็ นกรดสูง ดินเค็ม และดินที่ขาด
ธาตุอาหาร เป็ นต้น
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในพื้ น ที่ ท ดลองตาม
ธรรมชาติซง่ึ มีสภาพเป็ นไร่ขา้ วโพดร้าง และช่องว่าง
ในป่ าของป่ าธรรมชาติ กล้ า ไม้ ถ่ อ นมีก ารเจริญ
เติ บ โตทางความสู ง สุ ด ตลอดจนการทดลองใน
ห้องปฏิบตั กิ ารเมล็ดพันธุไ์ ม้ป่าก็ให้ผลการศึกษาไป
ในทิศ ทางเดีย วกัน ทัง้ นี้ เ นื่ อ งมาจากไม้ ใ นสกุ ล
Albizia เ ป็ น ไ ม้ ใ น ว ง ศ์ Mimosaceae ที่ มี ค ว า ม
สามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ (nitrogenfixing tree) อีกทัง้ ยังมีความสามารถในการทนทาน
ต่อความแห้งแล้งและสามารถขึน้ อยู่ได้ในพื้นที่ท่มี ี
ปริ ม าณน้ าฝนรายปี น้ อ ยกว่ า 3.00 มิ ล ลิ เ มตร
สามารถขึน้ ในดินทีม่ สี ภาพเป็ นกรดจัด ดินเค็ม ดินที่
ไม่ระบายน้ าหรือมีน้ าแช่ขงั ตลอดจนพื้นที่ท่มี กี าร
กัด เซาะหน้ า ดิ น สู ง (DFSC, 2000) ไม้ ใ นสกุ ล นี้
หลายชนิดมีการเจริญเติบโตในระยะแรกที่รวดเร็ว
และสามารถทนทานแม้ปลูกในพืน้ ทีแ่ ห้งแล้งหรือมี
407

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 4 • กรกฎาคม - สิ งหาคม 2562

ไฟป่ าเกิดขึน้ จึงนิยมใช้เป็ นชนิดไม้เพื่อการปลูกป่ า
เพื่อเป็ นไม้ใช้สอย การปลูกป่ าทดแทน หรือเป็ นไม้
เบิก น าในพื้น ที่ท่ีส ภาพดิน มีปั ญ หา (NAS, 1980)
สาหรับ วัสดุ ท่ีเ ป็ น องค์ป ระกอบในแคปซูล นั น้ พบ
ความแตกต่างเฉพาะกล้าไม้ในห้องปฏิบตั กิ ารทีก่ ล้า
ไม้ซ่ึง เป็ น เมล็ด เปล่ า มีก ารเจริญ เติบ โตได้ดีท่ีสุด
ทัง้ นี้เนื่องมาจากในห้องปฏิบตั ิท่มี กี ารควบคุมให้มี
ปั จจัยต่าง ๆ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกล้า
ไม้ เมล็ด เปล่ า ที่ไ ม่ มีอุป สรรคขัด ขวางการงอกจึง
สามารถเจริญเติบโตได้ก่อนเมล็ดไม้ท่ถี ูกบรรจุใน
แคปซูลที่ต้องรอระยะเวลาให้แคปซูลสลายตัวออก
ก่อนจึงจะสามารถเริม่ เจริญเติบโตได้

สัตว์กดั แทะ เช่น ประดู่ป่าจึงควรหลีกเลีย่ ง อย่างไร
ก็ ต าม แม้ ก ารศึก ษาในครัง้ นี้ จ ะได้ ผ ลตามวัต ถุ
ประสงค์ท่ีต้อ งการแล้ว ก็ต ามยังคงมีค วามจ าเป็ น
จะต้องพัฒนาในส่วนของ UAV ที่เหมาะสมกับการ
โปรยเมล็ด ในขัน้ ตอนต่ อ ไป เพื่อ ประหยัด เวลา
งบประมาณ และก าลัง คนในการด าเนิ น การได้ดี
ยิง่ ขึน้ กว่าการปลูกป่ าในทดแทนในรูปแบบเดิม
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