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ABSTRACT

The riparian forests tend to decrease continuously. Studies of ecology of riparian plants
are important for riparian forest restoration. This research aimed to study seed biology, identify
seed storage behaviour and select planting media for seedling propagation of riparian native plants
growing along Phra Prong Canal, Sa Kaeo Province. Acacia sp. and Ventilago harmandiana had
the lightest seed weight (dry weight 0.02 g) while, Hydnocarpus anthelminthicus seeds were the
heaviest (1.80 g). Acacia sp. had the lowest seed moisture content (5.9%), whereas Connarus
cochinchinensis had the highest (45.7%). Investigating seed storage behaviour we found that
Acacia sp., H. anthelminthicus and V. harmandiana were orthodox species. C. cochinchinensis
was the only intermediate species and Derris scandens, Knema globularia, Streblus asper and
Xanthophyllum lanceatum were all recalcitrant species. Seedling growth of riparian native trees,
H. anthelminthicus and X. lanceatum, placed in different types of planting media was investigated.
High growth and survival rate were found in H. anthelminthicus in the riparian forest soil mixed
with bagasse. On the other hand, growth and survival rate of X. lanceatum were lowest in the
riparian forest soil mixed with bagasse. The medias containing coir or husk were suitable for
X. lanceatum seedling growth and survival.
Keywords: Orthodox seeds, Intermediate seeds, Recalcitrant seeds, growth, survival rate

Thai J. For. 37 (1) : 31-45 (2018)

32

บทคัดย่อ
ป่าริมน�ำ้ หรือป่าริมคลองมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง การศึกษานิเวศวิทยาของพรรณพืชริมน�ำ้ จึงมีความส�ำคัญ
ในการน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการฟืน้ ฟู การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ด ประเภท
การเก็บรักษาเมล็ด ตลอดจนทดสอบวัสดุปลูกเพื่อการผลิตกล้าไม้ริมน�้ำบริเวณป่าริมคลองพระปรง จังหวัดสระแก้ว
ผลการศึกษาพบว่า น�้ำหนักแห้งของเมล็ดอะเคเชีย (Acacia sp.) และเครือปลอก (Ventilago harmandiana) น�้ำหนัก
เบาที่สุดเพียง 0.02 กรัม และกระเบาใหญ่ (Hydnocarpus anthelminthicus) หนักที่สุดเท่ากับ 1.80 กรัม เมล็ดอะเคเชีย
(Acacia sp.) มีความชื้นน้อยที่สุดร้อยละ 5.9 โดยที่เมล็ดถอบแถบ (Connarus cochinchinensis) มีความชื้นสูงที่สุด
ร้อยละ 45.6 การแบ่งประเภทเมล็ดตามการเก็บรักษา พบว่าอะเคเชีย กระเบาใหญ่ และเครือปลอกจัดเป็นเมล็ด
ประเภทออร์โธดอกซ์ (orthodox) ถอบแถบจัดเป็นเมล็ดประเภทอินเทอร์มิเดียท (intermediate) และ เถาวัลย์เปรียง
(Derris scandens) เลือดแรด (Knema globularia) ข่อย (Streblus asper) และชุมแสง (Xanthophyllum lanceatum)
จัดเป็นเมล็ดประเภทรีแคลซิแทรนท์ (recalcitrant) ผลของการเพาะกล้าไม้ชุมแสงและกระเบาใหญ่ในวัสดุปลูกที่มี
ส่วนผสมต่างๆ กัน พบว่า วัสดุปลูกดินป่าผสมกากอ้อยเหมาะส�ำหรับการเพาะขยายพันธุก์ ล้ากระเบาใหญ่ โดยมีอตั รา
การเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับคอราก (root collar diameter growth) ความสูง (height) และมวลชีวภาพ
(biomass) สูงกว่าวัสดุปลูกอื่นๆ ในขณะที่กล้าชุมแสงที่เจริญในดินป่าผสมกากอ้อยมีการเติบโตและอัตราการรอด
ตายต�่ำกว่าวัสดุปลูกอื่นๆ ส�ำหรับวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของแกลบหรือขุยมะพร้าวเหมาะส�ำหรับใช้เพาะขยายพันธุ์
กล้าชุมแสงเพราะมีการเติบโตที่ดีและอัตราการรอดตายสูง
ค�ำส�ำคัญ: เมล็ดประเภทออร์โธดอกซ์ เมล็ดประเภทอินเทอร์มิเดียท เมล็ดประเภทรีแคลซิแทรนท์
การเติบโต อัตราการรอดตาย

ค�ำน�ำ
คลองพระปรงเป็นล�ำน�้ำสายส�ำคัญเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมของประชาชนในหลาย
พืน้ ทีข่ องอ�ำเภอวัฒนานครและอ�ำเภอเมืองสระแก้ว ทัง้ นี้
ระบบนิเวศบริเวณริมคลองพระปรงจัดได้วา่ มีความส�ำคัญ
ต่อสิง่ มีชวี ติ และไม่มชี วี ติ ทัง้ บนบกและในน�ำ้ ด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะสังคมพืชที่ขึ้นปกคลุมเป็นป่าริมน�้ำหรือ
ริมคลอง (riparian forests) ซึง่ มีประโยชน์ทสี่ ำ� คัญหลาย
ด้าน เช่น ช่วยชะลอการไหลของน�ำ้ ควบคุมการพังทลาย
ของดิน รักษาปริมาณและคุณภาพน�้ำ (Broadmeadow
and Nisbet, 2004) และกรองโลหะหนักจากพืน้ ทีเ่ กษตร
ใกล้เคียง (Saint-Laurent et al., 2010) ตลอดจนเป็น
แหล่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (ปัญญา และ
คณะ, 2559; Moungsrimuangdee and Nawajongpan,
2016) เป็นต้น ปัจจุบันการใช้ประโยชน์โดยรอบคลอง

พระปรงโดยเฉพาะการใช้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรมทีม่ กี ารแผ้ว
ถางป่าริมคลองเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งน�ำ้ ทีส่ ะดวก
และลดการบดบังแสงอันจะส่งผลเสียต่อผลผลิตของ
พืชเศรษฐกิจที่ปลูก (บุญธิดา และคณะ, 2558) รวมทั้ง
การน�ำผลผลิตจากป่ามาเพื่อการใช้สอยและเป็นแหล่ง
อาหารของชุมชนโดยรอบ (บุญธิดา และคณะ, 2560)
นั้นท�ำให้พื้นที่ป่าริมคลองถูกท�ำลายลงไปเป็นจ�ำนวน
มาก การสูญหายของพืน้ ทีป่ า่ ริมคลองได้สง่ ผลถึงจ�ำนวน
ประชากร ความหลากชนิด และการสืบต่อพันธุ์ตาม
ธรรมชาติของพรรณไม้ในพื้นที่ให้มีแนวโน้มลดลง
ตามไปด้วย ในทางตรงข้ามอัตราการพังทลายของดิน
ตามแนวตลิง่ ริมคลองกลับมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ
ป่าริมคลองเป็นระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยพืชต้องมีความสามารถในการปรับตัว
ให้ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้ำขึ้นลง
น�้ำท่วมขังหรือการเติบโตในดินตะกอน จึงเป็นที่
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น่าสนใจว่าลักษณะทางชีววิทยาของเมล็ดหรือต้นกล้ามี
การปรับตัวเช่นไรให้สามารถกระจายพันธุ์ในลักษณะ
นิเวศวิทยาดังกล่าวได้ แม้ว่าลักษณะเมล็ดของพืชโดย
ทั่วไปจะมีการศึกษากันอยู่มาก (ดูเพิ่มเติมที่: Baskin
and Baskin, 2014) แต่ลักษณะเมล็ดและการเก็บรักษา
เมล็ดของพรรณไม้ที่สามารถเติบโตได้ในบริเวณที่มี
ความชืน้ สูงยังคงมีขอ้ มูลอยูอ่ ย่างจ�ำกัดทัง้ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อความเข้าใจระบบนิเวศป่าริมน�ำ้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ข้อมูล
ลักษณะของเมล็ด เช่น ขนาด ความชื้น และร้อยละการ
งอก และประเภทการเก็บรักษาเมล็ดที่ท�ำให้ทราบว่า
เมล็ดมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ ความชื้น และระยะ
เวลาในการเก็บรักษา มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการผลิต
กล้าไม้ โดยพรรณไม้แต่ละชนิดมีการติดผลไม่สม�ำ่ เสมอ
ในแต่ละปี หากไม่ได้มีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ อาจ
เกิดการขาดแคลนต้นกล้าในปีถดั ไปได้ ดังนัน้ นอกจาก
ความรูเ้ รือ่ งลักษณะเมล็ดแล้ว ความรูใ้ นเรือ่ งวิธกี ารเก็บ
รักษาเมล็ดจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารจัดการเมล็ด
พันธุ์และการวางแผนการผลิตต้นกล้าในเรือนเพาะช�ำ
และการใช้เมล็ดโดยตรงที่มีคุณภาพไปปลูกในพื้นที่
ฟื้นฟู (Elliott et al., 2013) งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ด ประเภท
เมล็ดจ�ำแนกตามการเก็บรักษา และทดสอบวัสดุปลูก
ทีเ่ หมาะสมของกล้าไม้เพือ่ ประโยชน์ในการเป็นข้อมูล
พื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับขั้นตอนเริ่มต้นในการวางแผน
ฟื้นฟูระบบนิเวศริมคลองให้ประสบความส�ำเร็จต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ

สถานที่ด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ท�ำการเก็บตัวอย่างเมล็ดใน
พื้นที่ป่าริมคลองพระปรง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(13º 54’ 48” N 102º 22’ 46” E) ลักษณะดินในพื้นที่
เป็นดินเหนียวและร่วนปนเหนียว เป็นกรด (pH 4.6)
ปริมาณอินทรียวัตถุเท่ากับร้อยละ 2.62 (บุญธิดา และ
คณะ, 2558) ลักษณะสภาพภูมอิ ากาศในรอบ 10 ปี (พ.ศ.
2549-2559) มีอุณหภูมิ 28 °C ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ
73 และปริมาณน�้ำฝนสะสมรายปี 1,400 มิลลิเมตร
ต่อปี (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559) และศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของเมล็ด ทดสอบการงอก และการทดสอบ
วัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตกล้าไม้ได้ด�ำเนินการ
ณ ห้องปฏิบัติการและเรือนเพาะช�ำภายในวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว

พรรณไม้และวิธีการเก็บเมล็ด

พรรณไม้ที่ใช้ในการศึกษาเป็นพรรณไม้ที่
พบขึ้นในบริเวณป่าริมคลองพระปรงตามการศึกษา
ของ Moungsrimuangdee and Nawajongpan (2016)
และมีช่วงระยะการติดผลอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ถึง กันยายน พ.ศ. 2559 (Moungsrimuangdee et al.,
2017) จ�ำนวน 8 ชนิด (Table 1) เก็บเมล็ดจากต้นแม่ไม้
แต่ละชนิดอย่างน้อย 5 ต้น การแยกเมล็ดได้ค�ำนึงถึง
ประเภทและลักษณะของผลหรือฝักที่ห่อหุ้มเมล็ด เช่น
การก�ำจัดส่วนของเนื้อผลออกก่อนการน�ำเมล็ดไปใช้
(Schmidt, 2007)

Table 1 List of native species in Phra Prong riparian forest, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo
Privince.
Scientific Name
Acacia sp.
Connarus cochinchinensis (Bail.) Pierre
Derris scandens (Roxb.) Benth.
Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.
Knema globularia (Lam.) Warb.
Streblus asper Lour.
Ventilago harmandiana Pierre
Xanthophyllum lanceatum J. J. Sm.

Thai Name
Thop Thaep
Thao wan priang
Krabao Yai
Lueat raet
Khoi
Khruea plok
Chumsaeng

Family
Life Form
Leguminosae
Climber
Connaraceae Shrub/Shrubby tree
Leguminosae
Climber
Achariaceae
Tree
Myristicaceae
Tree
Moraceae
Tree
Rhamnaceae
Climber
Polygalaceae
Tree
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ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด

ศึกษาขนาดเมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ด น�้ำหนัก
เมล็ด ความชื้นของเมล็ด และค่าการงอกเริ่มต้น โดย
มีวิธีการดังนี้
ขนาดเมล็ด วัดความกว้างและความยาวของ
เมล็ด จ�ำนวน 20 เมล็ดโดยใช้เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์
น�้ำหนักแห้งเมล็ดและเปลือกหุ้มเมล็ด ชั่ง
น�้ำหนักเมล็ดแห้งจ�ำนวน 20 เมล็ด ที่ผ่านการอบที่
อุณหภูมิ 103±3 °C เป็นเวลา 17±1 ชั่วโมง (Schmidt,
2007) แล้วน�ำมาหาค่าเฉลีย่ จากนัน้ แยกส่วนของเปลือก
หุ้มเมล็ดแล้วน�ำไปอบด้วยอุณหภูมิและระยะเวลาเช่น
เดิม น�ำเปลือกหุ้มเมล็ดที่ได้ไปชั่งหาน�้ำหนักแห้งเพื่อ
น�ำไปใช้ในการค�ำนวณหาน�้ำหนักเปลือกหุ้มเมล็ดต่อ
น�้ำหนักเมล็ดแห้งต่อไป
ความชื้นของเมล็ด น�ำเมล็ดจ�ำนวน 10-15
เมล็ด หรือมีน�้ำหนักโดยประมาณ 5 กรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับขนาดของเมล็ด น�ำเมล็ดใส่จานเพาะเชื้อแก้ว (petri
dish) แล้วน�ำไปชัง่ ด้วยเครือ่ งชัง่ แบบดิจติ ลั ความละเอียด
4 ต�ำแหน่ง อบที่อุณหภูมิ 103±3 °C เป็นเวลา 17±1
ชั่วโมง แล้วน�ำมาชั่งน�้ำหนักอีกครั้ง (Schmidt, 2007)
การคำ�นวณความชื้น
ความชื้นในเมล็ด
= (น�ำ้ หนักภาชนะทีม่ เี มล็ดก่อนอบ-น�ำ้ หนักภาชนะทีม่ เี มล็ดหลังอบ) × 100%
(น�ำ้ หนักภาชนะทีม่ เี มล็ดก่อนอบ-น�ำ้ หนักภาชนะ)
ทดสอบการงอก น�ำเมล็ดมาเพาะในถาดเพาะ
ที่มีดินจากป่า จ�ำนวน 3 ซ�้ำ ซ�้ำละ 50 เมล็ด บันทึกการ
งอกทุกสัปดาห์ และหยุดบันทึกเมือ่ ไม่พบการงอกติดต่อ
กันเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์

ประเภทเมล็ดจ�ำแนกตามการเก็บรักษา

การทดสอบประเภทเมล็ดตามวิธีการของ
Hong and Ellis (1996)
ทดสอบประเภทเมล็ดออร์โธดอกซ์ (orthodox)
อินเทอร์มิเดียท (intermediate) หรือ รีแคลซิแทรนท์

(recalcitrant) เพือ่ น�ำมาใช้ในการพิจารณาวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ในการเก็บรักษา ตาม Hong and Ellis (1996) โดยการ
น�ำเมล็ดมาลดความชื้นด้วยซิลิกาเจลให้มีความชื้นถึง
ประมาณร้อยละ 10-12 ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 5 เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ -20 °C เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นน�ำไป
ทดสอบการงอก การลดความชื้นเมล็ดท�ำได้จากการ
ค�ำนวณค่าความชื้นในเมล็ดตามสมการดังนี้
น�้ำหนักเมล็ดที่ความชื้นที่ต้องการ
= (100 - ร้อยละความชืน้ เริม่ ต้น) × น�ำ้ หนักของเมล็ดเริม่ ต้น
(100 – ร้อยละความชืน้ ทีต่ อ้ งการ)
การทดสอบประเภทเมล็ดตามวิธกี ารของ Daws
et al. (2006)
การหาประเภทเมล็ดตามวิธีของ Daws et al.
(2006) เพื่อท�ำนายลักษณะประเภทเมล็ดโดยค�ำนวณ
หาจากค่าความอ่อนไหวต่อการลดความชื้นในเมล็ด
(P (Desiccation-sensitivity, D-S) ถ้า P มีคา่ มากกว่า 0.5
แสดงว่าเป็นเมล็ดทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อการลดความชืน้
ในเมล็ดหรือเป็นเมล็ดประเภทรีแคลซิแทรนท์ แต่ถ้า
P มีค่าน้อยกว่า 0.5 แสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่อ่อนไหว
ต่อการลดความชื้นในเมล็ดหรือเป็นเมล็ดประเภท
ออร์โธดอกซ์ สมการการค�ำนวณหาค่า P เป็นดังนี้
3.269 - 9.974a + 2.156b
P(D-S) = e
1+e3.269 - 9.974a + 2.156b
เมื่อ a คือ อัตราส่วนน�้ำหนักเปลือกหุ้มเมล็ด
ต่อน�ำ้ หนักเมล็ดแห้ง (SCR: Seed Coat Ratio) และ b คือ
น�้ำหนักแห้งเมล็ด โดย SCR ค�ำนวณหาได้จากสมการ
ดังนี้
อัตราส่วนน�ำ้ หนักเปลือกหุม้ เมล็ดต่อน�ำ้ หนักเมล็ด (SCR)
		= น�ำ้ หนักแห้งเปลือกหุม้ เมล็ด
น�ำ้ หนักแห้งเมล็ด

การทดสอบวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิต
กล้าไม้ป่าริมน�้ำ

กล้าทีใ่ ช้ทดสอบมีจำ� นวน 2 ชนิด ได้แก่ กระเบา
ใหญ่และชุมแสง ใช้กล้าทีม่ ใี บแท้อย่างน้อย 2 คู่ ย้ายปลูก
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ในถุงด�ำขนาด 9 × 2.5 นิ้ว ที่บรรจุวัสดุปลูกที่สามารถ
หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 7 กรรมวิธี ดังนี้
1) ดินป่า ซึ่งเป็นดินจากป่าริมคลองพระปรง 2) ดินป่า:
แกลบ (1:1) 3) ดินป่า: ขุยมะพร้าว (1:1) 4) ดินป่า:แกลบ:
ขุยมะพร้าว (1:1:1) 5) ดินป่า: กากอ้อย (1:1) 6) ดินป่า
+Trichoderma คือ ดินป่าผสมเชื้อ Trichoderma
ที่ความเข้มข้น 100 g ต่อน�้ำ 10 ลิตร และ 7) ดินป่า:
กากอ้อย+Trichoderma คือ ดินป่าผสมกากอ้อย
อัตราส่วน 1:1 และผสมเชื้อ Trichoderma ที่ความ
เข้มข้น 100 g ต่อน�้ำ 10 ลิตร วางการทดลองเป็นแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) จ�ำนวน
3 Blocks ต้นกล้าที่ใช้ในการทดลอง กรรมวิธีละ 20
ต้น รวมทั้งมีต้นกล้ากันชนเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นกล้า
ในแต่ละวิธีปฏิบัติสัมผัสกันโดยตรง ดังนั้นต้นกล้าที่
ใช้ทดลองมีทั้งสิ้น 140 ต้นต่อ Block รวมเป็น 420 ต้น
ต่อชนิดทั้งการทดลอง โดยกระเบาใหญ่มีระยะเวลา
การทดลอง 10 เดือนและชุมแสงมีระยะทดลอง 9 เดือน
ท�ำการประเมินการเติบโตสัมพัทธ์ (RGR) ของขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับคอราก (D0) และความสูง
(Ht) จากนั้นสุ่มเลือกกล้าไม้ในแต่ละซ�้ำ ๆ ละ 10 ต้น
ในแต่ละวัสดุปลูกของกล้าไม้ทงั้ สองชนิดเพือ่ ประเมิน
มวลชีวภาพ โดยน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
จนกว่าจะได้น�้ำหนักที่คงที่
การเติบโตสัมพัทธ์ (RGR) = In G2-In G1
t2-t1
เมือ่ G1 และ G2 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ ะดับ
คอราก (D0) ความสูง (Ht) ของต้นกล้าที่ช่วงเวลา
เริ่มต้น (t1) และสิ้นสุดการทดลอง (t2)
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ผลและวิจารณ์

น�ำ้ หนัก ความกว้าง ความยาว และความชืน้ ในเมล็ด

น�้ำหนักเมล็ดสามารถจ�ำแนกตามเกณฑ์ของ
Doust et al. (2006) ได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเมล็ดขนาด
เล็ก (น�้ำหนัก 0.01-0.099 กรัม) จ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่
อะเคเชีย และเครือปลอก มีน�้ำหนักน้อยทีส่ ดุ เพียง 0.02
± 0.00 กรัม และข่อยมีน�้ำหนัก 0.04 ± 0.00 กรัม และ
กลุม่ เมล็ดขนาดกลาง (น�ำ้ หนัก 0.1-4.99 กรัม) มีจำ� นวน
5 ชนิด ได้แก่ ถอบแถบ เถาวัลย์เปรียง เลือดแรด กระเบา
ใหญ่ และชุมแสง โดยกระเบาใหญ่มีน�้ำหนักแห้งมาก
ที่สุดเท่ากับ 1.80 ± 0.06 กรัม (Table 2) เมล็ดที่มีขนาด
ความกว้างและความยาวเฉลี่ยมากที่สุดคือ เถาวัลย์
เปรียง เท่ากับ 1.70 ± 0.05 เซนติเมตร และ 1.94 ± 0.06
เซนติเมตร ตามล�ำดับ และ เมล็ดที่มีขนาดความกว้าง
และความยาวเฉลีย่ สัน้ ทีส่ ดุ คือ เครือปลอก เท่ากับ 0.29 ±
0.01 เซนติเมตร และ 0.42 ± 0.01 เซนติเมตร ตามล�ำดับ
(Table 2) จะเห็นว่าในรายงานวิจัยครั้งนี้ ไม่พบเมล็ดที่
มีขนาดใหญ่ซึ่งมีน�้ำหนักแห้งมากกว่า 5.00 กรัมขึ้นไป
ความชื้นในเมล็ดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เมล็ดมีความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 10
มีจ�ำนวน 2 ชนิด ได้แก่ อะเคเชีย และเครือปลอก ซึ่ง
เมล็ดอะเคเชีย มีความชื้นในเมล็ดต�่ำที่สุดเพียงร้อยละ
5.9 ± 1.1 กลุ่มที่ 2 เมล็ดมีความชื้นเมล็ดร้อยละ 10-30
มีจ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง เลือดแรด และ
กระเบาใหญ่ และ กลุ่มที่ 3 เมล็ดที่มีความชื้นมากกว่า
ร้อยละ 30 มีจ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ถอบแถบ ข่อย และ
ชุมแสง โดยถอบแถบมีความชื้นเมล็ดสูงที่สุดเท่ากับ
ร้อยละ 45.7 ± 1.3 (Table 2)
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Table 2 Seed dry weight, width, length and moisture content of riparian plants along Phra Prong
Canal, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo Province.
Scientific name

Width (cm)
Length (cm)
Dry weight Moisture
(g)
content (%) Min Max Mean ± SE Min Max Mean ± SE

Acacia sp.

0.02 ± 0.00

5.9 ± 1.1

0.4

0.5

0.44 ± 0.01

0.5

0.6

0.56 ± 0.01

Connarus
cochinchinensis

0.29 ± 0.02 45.7 ± 1.3

0.8

1.0

0.91 ± 0.02

1.1

1.3

1.26 ± 0.02

Derris scandens

0.61 ± 0.04 11.7 ± 1.0

1.4

2.3

1.70 ± 0.05

1.5

2.7

1.94 ± 0.06

Knema globularia

1.12 ± 0.03 24.3 ± 1.4

1.0

1.1

1.04 ± 0.01

1.4

1.7

1.52 ± 0.02

Hydnocarpus
anthelminthicus

1.80 ± 0.06 21.8 ± 1.4

0.7

1.7

1.30 ± 0.06

1.4

2.3

1.69 ± 0.05

Streblus asper

0.04 ± 0.00 34.1 ± 3.1

0.3

0.4

0.33 ± 0.01

0.4

0.5

0.46 ± 0.01

6.2 ± 0.1

0.2

0.4

0.29 ± 0.01

0.3

0.5

0.42 ± 0.01

1.42 ± 0.13 45.6 ± 0.9

1.4

2.0

1.66 ± 0.04

1.5

2.0

1.84 ± 0.03

Ventilago harmandiana 0.02 ± 0.00
Xanthophyllum
lanceatum

การทราบขนาดเมล็ดโดยพิจารณาจากน�ำ้ หนัก
และขนาดของความกว้างและความยาวของเมล็ดจะท�ำให้
ทราบถึงลักษณะการกระจายเมล็ดของพืชแต่ละชนิด
ตามธรรมชาติ เช่น การกระจายโดยลม การพัดพาของ
น�้ำ หรือการมีสัตว์ในการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ เมล็ด
ขนาดเล็กซึง่ ใช้ในการทดลองนีม้ อี ยู่ 3 ชนิด คือ อะเคเชีย
เครือปอก และข่อย ส่วนมากอาศัยลมในการกระจาย
เมล็ด ส่วนเมล็ดขนาดใหญ่ตอ้ งอาศัยสัตว์ในการกระจาย
เมล็ดพันธุ์ ซึ่งจ�ำนวนสัตว์ป่าที่ลดลงย่อมส่งผลต่อการ
กระจายเมล็ดพันธุ์ด้วย (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2549)
ดังนัน้ การผลิตกล้าไม้สำ� หรับพืชทีม่ เี มล็ดขนาดใหญ่จะ
สามารถช่วยกระจายชนิดพันธุพ์ ชื นัน้ ๆ ไปยังพืน้ ทีฟ่ น้ื ฟู
บริเวณอืน่ ๆ อีกทัง้ ขนาดเมล็ดยังเป็นปัจจัยส�ำคัญทีน่ ำ� มา
พิจารณาในการฟื้นฟูป่าโดยวิธีการหยอดเมล็ด (Direct
seeding) อีกด้วย (Tunjai and Elliot, 2012)
ความชื้นในเมล็ด จากผลการทดลองเมล็ด
มีความชื้นที่ต�่ำกว่าร้อยละ 10 มีจ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่
อะเคเชีย เครือปลอก และกระดังงา โดยทีเ่ มล็ดอะเคเชีย
มีความชืน้ เริม่ ต้นเพียงร้อยละ 5.9 ซึง่ เป็นระดับความชืน้
ที่ต�่ำเช่นเดียวกับที่พบใน Acacia eburnean และ A.

mangium ที่เมล็ดมีความชื้นเพียงร้อยละ 9.4 ± 1.1 และ
ร้อยละ 8.2 ± 0.8 ตามล�ำดับ (Jayasuriya et al., 2013) และ
A. auriculaeforis ที่มีความชื้นเมล็ดร้อยละ 12.3 (Ellis
et al., 2007) ดังนั้น การเก็บรักษาเมล็ดที่ความชื้น
เริ่มต้นของพืชชนิดนี้สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะ
เวลานาน โดยปกติการเก็บรักษาเมล็ดจะท�ำที่ความชื้น
ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นช่วงความชื้นที่ลดการเติบโตของสิ่งมี
ชีวิตอื่นๆ ในเมล็ด (Hong and Ellis, 1996) ลดการเกิด
ผลึกน�้ำแข็งเมื่อน�ำเมล็ดไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต�่ำ ใน
การทดลองนี้เมล็ดส่วนมากมีความชื้นร้อยละ 10-30
มีจ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง เลือดแรด และ
กระเบาใหญ่ ซึ่งความชื้นในเมล็ดของกระเบาใหญ่ที่
ได้จากการทดลองนี้ (ร้อยละ 21.8) ให้ผลใกล้เคียงกับ
Ellis et al. (2007) ที่ท�ำการทดลองกับกระเบาใหญ่ใน
ประเทศเวียดนาม พบว่าเมล็ดกระเบาใหญ่มีความชื้น
ร้อยละ 22.0 เช่นเดียวกับเถาวัลย์เปรียงที่พบบริเวณป่า
ชายเลนของประเทศศรีลงั กา มีความชืน้ ในเมล็ดเท่ากับ
ร้อยละ 11.6 (Jayasuriya et al., 2013) ซึ่งใกล้เคียงกับ
ที่ได้ท�ำการทดลองในป่าริมคลองพระปรง (ความชื้น
เมล็ดร้อยละ 11.7)
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ประเภทของเมล็ดจ�ำแนกตามการเก็บรักษา

การจ�ำแนกประเภทของเมล็ดตามวิธกี ารของ
Hong and Ellis (1996)
สามารถแบ่งเมล็ดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) เมล็ดประเภทออร์โธดอกซ์ ซึ่งสามารถลดความชื้น
และเก็บที่อุณหภูมิต�่ำ มีจ�ำนวน 3 ชนิดได้แก่ อะเคเชีย
กระเบาใหญ่ และเครือปลอก ซึ่งจากผลการทดลองจะ
เห็นได้ว่าเมื่อลดความชื้นในเมล็ดถึงร้อยละ 5 และ
เก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน 3 เดือน นั้นไม่ท�ำให้
ร้อยละการงอกแตกต่างจากค่าการงอกเริม่ ต้น (ANOVA,
p=0.14, 0.09 และ 0.15 ตามล�ำดับ) 2) เมล็ดประเภท
อินเทอร์มิเดียท คือประเภทที่อาจอ่อนไหวต่อการลด
Table 3
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ความชื้นในเมล็ดหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เก็บ
รักษา มีเพียงชนิดเดียว คือ ถอบแถบ ที่เมื่อลดความชื้น
ในเมล็ดถึงร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ร้อยละการงอกแตก
ต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (ANOVA, p=0.12)
แต่เมล็ดทีล่ ดความชืน้ ในเมล็ดถึงร้อยละ 5 และเก็บภาย
ใต้อณ
ุ หภูม-ิ 20 °C เป็นเวลา 3 เดือนกลับไม่สามารถงอก
ได้เลย พืชชนิดนี้จึงมีความอ่อนไหวต่อการเก็บรักษา
ภายใต้อณ
ุ หภูมติ ำ�่ และ 3) เมล็ดประเภทรีแคลซิแทรนท์
ซึง่ มีความอ่อนไหวต่อการลดความชืน้ ในเมล็ดและเก็บ
รักษาภายใต้อุณหภูมิต�่ำ มีจ�ำนวน 4 ชนิดได้แก่ เถาวัลย์
เปรียง เลือดแรด ข่อย และชุมแสง เห็นได้ว่าเมื่อลด
ความชื้นในเมล็ดลงถึงร้อยละ 10 เมล็ดไม่สามารถงอก
ได้เลย (Table 3)

Seed storage behaviour of riparian plants along Phra Prong Canal, Watthana Nakhon District,
Sa Kaeo Province.

Scientific name

Initial seed
Initial
moisture germination 10% MC
(%)
(%)
(%)

Germination (%)
5% MC
5% MC, -20 °C ,
(%)
3 months storage

Orthodox
Acacia sp.
Hydnocarpus anthelminthicus
Ventilago harmandiana
Intermediate

5.9 ± 1.1
21.8 ± 1.4
6.2 ± 0.1

14.0 ± 1.2b
54.4 ± 11.6a
18.9 ± 2.9a 28.9 ± 1.1a 21.1 ± 2.2a
35.5 ± 2.2a
54.4 ± 5.9a

11.1 ± 4.0b
24.4 ± 2.9a
50.0 ± 8.4a

Connarus cochinchinensis
Recalcitrant

45.7 ± 1.3

20.0 ± 5.8a 6.7 ± 1.9a 11.1 ± 2.9a

0.0 ± 0.0

Derris scandens
Knema globularia
Streblus asper
Xanthophyllum lanceatum

11.7 ± 1.0
24.3 ± 1.4
34.1 ± 3.1
45.6 ± 0.9

7.8 ± 1.1
51.7 ± 4.4
37.8 ± 2.9
36.7 ± 3.3

0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0

0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0

Remark: a and b indicate statistically different within species (mean differentiation using Duncan multiple
range test, α= 0.05).

ระยะพักตัว หมายถึง การนับจ�ำนวนวันตัง้ แต่
วันทีเ่ พาะจนกระทัง่ เมล็ดงอกขึน้ มาครึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
เมล็ดทีง่ อกทัง้ หมด (median length of dormancy, หน่วย
วิจัยการฟื้นฟูป่า, 2549) โดย อะเคเชีย และเครือปลอก
มีระยะพักตัวยาวขึ้นกว่าเมล็ดที่มีความชื้นอื่นๆ อย่าง

มีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ เก็บรักษาที่ความชื้นในเมล็ด
ร้อยละ 5 ที่อุณหภูมิ -20 °C เป็นระยะเวลา 3 เดือน
(ANOVA, p<0.01 และ p=0.02 ตามล�ำดับ) ในขณะที่
เมล็ดกระเบาใหญ่ทมี่ คี วามชืน้ ในเมล็ดต่างกันมีระยะพัก
ตัวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ANOVA,
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p=0.23) ถอบแถบมีระยะพักตัวเริม่ ต้นสัน้ กว่าเมล็ดทีม่ ี
ความชื้นร้อยละ 10 และร้อยละ 5 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
Table 4

สถิติ (ANOVA, p=0.01, Table 4)

Median length of dormancy (MLD) of riparian plants along Phra Prong Canal at different
storage conditions.

Scientific name

Initial seed Initial MLD
10% MC
moisture (%)
(days)
(%)

MLD (days)
5% MC 5% MC, -20 °C ,
(%)
3 months storage

Orthodox
Acacia sp.
Hydnocarpus anthelmintcuhis
Ventilago harmandiana
Intermediate

5.9 ± 1.1
21.8 ± 1.4
6.2 ± 0.1

6.0 ± 1.4b
12.6 ± 0.2b
113.0 ± 8.1a 113.0 ± 2.0a 96.7 ± 1.2a
14.9 ± 0.1b
20.0 ± 7.0b

Connarus cochinchinensis
Recalcitrant

45.7 ± 1.3

37.3 ± 2.3b

Derris scandens
Knema globularia
Streblus asper
Xanthophyllum lanceatum

11.7 ± 1.0
24.3 ± 1.4
34.1 ± 3.1
45.6 ± 0.9

14.0 ± 0.0
48.4 ± 3.4
9.3 ± 4.2
66.4 ± 12.1

51.3 ± 2.3a 45.5 ± 2.0a
-

-

29.0 ± 3.0a
92.0 ± 14.0a
37.1 ± 2.2a
-

Remark: a and b indicate statistically different within species (mean differentiation using Duncan multiple
range test, α= 0.05)

การจ�ำแนกประเภทของเมล็ดตามวิธกี ารของ
Daws et al. (2006)
สามารถแบ่งเมล็ดออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) เมล็ดประเภทออร์โธดอกซ์ ซึ่งมีค่า P หรือค่าความ
อ่อนไหวต่อการลดความชื้นในเมล็ดน้อยกว่า 0.5 มี
จ�ำนวน 2 ชนิด ได้แก่ กระเบาใหญ่ และข่อย และ
2) เมล็ดประเภทรีแคลซิแทรนท์ มีค่า P มากกว่าหรือ
Table 5

เท่ากับ 0.5 มีจำ� นวน 3 ชนิด ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง ถอบแถบ
และเลือดแรด (Table 5) ส�ำหรับเมล็ดของอะเคเชีย เครือ
ปลอก และชุมแสงไม่ได้แสดงผลในการทดลองนีเ้ นือ่ ง
จากเมล็ดอะเคเชียและเครือปลอก มีขนาดเล็กมากจน
ไม่สามารถแยกเปลือกหุม้ เมล็ดออกมาได้ ส่วนชุมแสง
มีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แนบติดกับเนื้อเมล็ด จึงไม่สามารถ
แยกออกได้เช่นกัน

Seed storage behaviour of riparian plants along Phra Prong Canal, Watthana Nakhon District,
Sa Kaeo Province according to Daws et al. (2006).

Scientific name
Hydnocarpus anthelminthicus
Streblus asper
Derris scandens
Connarus cochinchinensis
Knema globularia

SCR*
0.594 ± 0.014
0.120 ± 0.001
0.066 ± 0.004
0.201 ± 0.030
0.122 ± 0.003

P
0.124 ± 0.015
0.305 ± 0.022
0.886 ± 0.012
0.559 ± 0.054
0.894 ± 0.005

Remarks: * SCR (Seed Coat Ratio) = seed coat dry mass : seed dry mass
** P≥0.5 = Recalcitrant seeds, P<0.5 = Orthodox seeds

Seed types**
Orthodox
Orthodox
Recalcitrant
Recalcitrant
Recalcitrant
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ในการทดลองนี้พบเมล็ดที่เป็นทั้งประเภท
ออร์โธดอกซ์ อินเทอร์มเิ ดียท และรีแคลซิแทรนท์ ตาม
วิธกี ารของ Hong and Ellis (1996) ซึง่ กลุม่ ออร์โธดอกซ์
มี 3 ชนิด คือ อะเคเชีย กระเบาใหญ่ และ เครือปลอก
เมล็ดในสกุล Acacia จากหลายการทดลองให้ผลเดียวกัน
ว่าเป็นเมล็ดประเภทออร์โธดอกซ์ เช่น A. eburnean
และ A. mangium (Jayasuriya et al., 2013) และ A.
auriculaeforis (Ellis et al., 2007) กระเบาใหญ่จากการ
ทดลองนี้จ�ำแนกเป็นออร์โธดอกซ์ ซึ่งต่างจาก Ellis et
al. (2007) ที่เมล็ดของพืชชนิดนี้เป็นประเภทอินเทอร์
มิเดียท จึงอาจต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมด้วยการขยาย
ระยะเวลาการเก็บรักษาเพื่อยืนยันประเภทของเมล็ด
ชนิดนี้ เมล็ดถอบแถบจัดเป็นเมล็ดประเภทอินเทอร์มเิ ดียท
สามารถทนต่อการลดความชื้นได้ถึงร้อยละ 5 แต่ไม่
สามารถรอดชีวิตเมื่อน�ำเมล็ดที่ระดับความชื้นดังกล่าว
ไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ – 20 °C เป็นระยะเวลานาน 3
เดือน การเก็บรักษาเมล็ดประเภทนี้จึงไม่อาจเก็บรักษา
ทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ ได้ เมล็ดประเภทรีแคลซิแทรนท์ มีจำ� นวน
4 ชนิด ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง เลือดแรด ข่อย และชุมแสง
การลดความชื้นในเมล็ดจะท�ำให้เมล็ดสูญเสียน�้ำและ
ท�ำให้เกิดการสูญเสียการมีชีวิต ส�ำหรับเถาวัลย์เปรียง
(D. scandens) จากข้อมูลในการทดลองนี้ตามวิธีของ
Hong and Ellis (1996) และ Daws et al. (2006) ให้
ผลที่สอดคล้องกันคือ จัดเป็นประเภทรีแคลซิแทรนท์
แต่จากการทดลองของ Jayasuriya et al. (2013) กลับ
พบว่าเถาวัลย์เปรียงเป็นเมล็ดประเภทออร์โธดอกซ์
อย่างไรก็ตาม อาจท�ำการทดสอบอีกครัง้ เพือ่ ยืนยันประเภท
การเก็บรักษาของเมล็ดชนิดนี้ต่อไป
การใช้วิธีการประเมินประเภทการเก็บรักษา
เมล็ดตามวิธกี ารของ Daws et al. (2006) เป็นการประเมิน
เบือ้ งต้นทีส่ ามารถค�ำนวณได้จากน�ำ้ หนักแห้งของเมล็ด
และเปลือกหุม้ เมล็ดโดยไม่ตอ้ งรอเวลาทดสอบการมีชวี ติ
ของเมล็ดเมื่อผ่านการเก็บรักษา แต่วิธีการดังกล่าวยังมี
ข้อควรระวัง เนื่องจากการแบ่งประเภทเมล็ดออกเป็น

39

เพียงออร์โธดอกซ์หรือรีแคลซิแทรนท์ จึงไม่สามารถ
บอกเมล็ดประเภทอินเทอร์มเิ ดียทได้ และความถูกต้อง
ของการค�ำนวณยังอาจต้องมีการทดสอบต่อไปเนือ่ งจาก
โมเดลที่ใช้ค�ำนวณสร้างมาจากพืชจ�ำนวน 104 ชนิด
(Daws et al., 2006) และเมล็ดที่มีขนาดเล็กมาก เช่น
อะเคเชีย และเครือปลอก ที่ไม่สามารถแยกเปลือกหุ้ม
เมล็ดออกมาได้ หรือแยกเปลือกหุ้มเมล็ดออกได้ยาก
เช่น ชุมแสง อาจไม่สามารถใช้วธิ กี ารนีไ้ ด้เช่นกัน ดังนัน้
การใช้โมเดลของ Daws et al. (2006) จึงเป็นการประเมิน
ในเบื้องต้น โดยควรที่จะทดสอบยืนยันตามวิธีของ
Hong and Ellis (1996) เพือ่ ให้ผลทดสอบมีความถูกต้อง
และแม่นย�ำ

การทดลองผลิตกล้าไม้ป่าริมน�้ำ

อัตราการรอดตาย (Survival rate)
กล้ากระเบาใหญ่ที่ปลูกในวัสดุปลูกดินป่า:
ขุยมะพร้าว มีอตั ราการรอดตายสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 77
และต�่ำสุดในวัสดุปลูกดินป่า: กากอ้อย+Trichoderma
คิดเป็นร้อยละ 32 (Figure 1) ส�ำหรับอัตราการรอดตาย
ของกล้าชุมแสงในวัสดุปลูกต่างๆ พบว่า มีคา่ อยูใ่ นช่วง
ร้อยละ 70-90 โดยในวัสดุปลูกดินป่า+Trichoderma มี
อัตราการรอดตายสูงสุดเท่ากับร้อยละ 98 และต�่ำสุด
คิดเป็นร้อยละ 72 ในวัสดุปลูกดินป่า: กากอ้อย (Figure 1)
จะเห็นว่า กล้ากระเบาใหญ่มีอัตราการรอดตายต�่ำกว่า
ชุมแสงในวัสดุปลูกชนิดเดียวกัน และวัสดุปลูกที่มี
Trichoderma เป็นส่วนผสมจะมีอัตราการรอดตาย
ต�่ำกว่าวัสดุปลูกอื่นๆ (Figure 1) โดยส่วนใหญ่แล้ว
Trichoderma ถูกใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการ
เพาะปลูกพืชเกษตร ดังนั้นอาจมีการทดลองปรับเพื่อ
หาอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่องานทางด้านป่าไม้ต่อไป
ส�ำหรับชุมแสงในวัสดุปลูกทีม่ กี ากอ้อยเป็นส่วนผสมมี
อัตราการรอดตายต�ำ่ กว่าวัสดุปลูกอืน่ ๆ (Figure 1) ดังนัน้
ควรพิจารณาถึงคุณสมบัตขิ องดินทีส่ ง่ ผลการเจริญของ
ต้นกล้าในระยะตั้งตัว เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
หรือโรคที่เกิดจากดิน เป็นต้น

1
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RGR per day (D0 )

การเติบโต (Growth)
H. anthelminthicus
การเติบโตทางด้านความโตประเมินจากขนาด
0.005
เส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ ะดับคอราก (D0) พบว่า กล้ากระเบา
ใหญ่ในวัสดุป0.004
ลูกดินป่า:กากอ้
บโตสูงทีA่สุด a
A aอย มีการเติ
A
แตกต่างจากวั0.003
สดุปลูกอืน่ ๆ อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัaญทางสถิติ
(Figure 2) ในทางตรงข้าม การเติบโตของกล้าชุมแสง
0.002
ในวัสดุปลูกดินป่า:กากอ้อย มีการเติบโตต�ำ่ สุดและต่าง

จากวัสดุปลูกอืน่ ๆ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (ANOVA,
X. lanceatum
p=0.002, Figure 2) การเติบโตทางด้านความสูง (Ht)
กระเบาใหญ่เติบโตได้ดีที่สุดในวัสดุปลูกดินป่า:กาก
อ้Aอย aโดยที่ชAุมแสงเติบโตสูงที่สุดในวัA สดุปลูกดินป่า
(Figure 3) และน้อยที่สุดAในวัaสดุปลูกดินป่a า:กากอ้อย
b
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิ
ติเมื่อเทียบกับวัสดุปลูกอื่นๆ
(ANOVA, p<0.01, Figure 3)
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Figure 2 Relative growth rate per day (RGR) of diameter at ground level (D0) of Hydnocarpus anthelminthicus
() and Xanthophyllum lanceatum () in the different planting medias at 10 and 9 months
experiment, respectively, R = riparian forest soil, RH = riparian forest soil:husk (1:1), RC = riparian
forest soil:coir (1:1), RHC = riparian forest soil:husk:coir (1:1:1), RB = riparian forest soil:bagasse
(1:1), RT = riparian forest soil+Trichoderma (10% w/v), RBT = riparian forest soil:bagasse (1:1)
+Trichoderma (10% w/v). Data are given as mean and standard errors. Letters above column indicate
significant difference within species (A for H. anthelminthicus, a and b for X. lanceatum), using
Duncan multiple range test (α= 0.05).

different planting medias at 10 and 9 months experiment, respectively, R = riparian forest soil, RH =
riparian forest soil:husk (1:1), RC = riparian forest soil:coir (1:1), RHC = riparian forest soil:husk:coir
(1:1:1), RB = riparian forest soil:bagasse (1:1), RT = riparian forest soil+Trichoderma (10% w/v), RBT
= riparian forest soil:bagasse (1:1) +Trichoderma (10% w/v).
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ผลจากการทดลองนี้พบว่า การใช้กากอ้อย
ผสมกับดินป่าในอัตราส่วน 1:1 เป็นวัสดุปลูกเหมาะสม
ส�ำหรับการผลิตกล้ากระเบาใหญ่ในเรือนเพาะช�ำเพือ่ ใช้
ส�ำหรับการปลูกเพื่อฟื้นฟูโดยพิจารณาจากการเติบโต
ทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับคอราก ความสูง
และมวลชีวภาพ อีกทัง้ กากอ้อยยังเป็นวัสดุทหี่ าได้งา่ ยใน
ท้องถิน่ เนือ่ งจากในจังหวัดสระแก้วมีโรงงานผลิตน�ำ้ ตาล
จากอ้อย ซึ่งมีกากอ้อยที่หลงเหลือจากการผลิตน�้ำตาล
เป็นจ�ำนวนมากและมีราคาถูก ส�ำหรับกล้าชุมแสงนั้น
มีการเติบโตที่ดีในวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของแกลบ
และขุยมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นคุณสมบัติ
ทางด้านกายภาพ เช่น ความร่วนซุย การระบายน�้ำ หรือ
ขนาดอนุภาคของวัสดุปลูกอาจสัมพันธ์ต่อการเติบโต
ของกล้าชุมแสง

สรุป
การศึกษานีแ้ สดงให้เห็นถึงลักษณะของเมล็ด
ทีพ่ บในคลองพระปรงทัง้ ด้านลักษณะทางกายภาพของ
เมล็ด เช่น ขนาด ความชื้นในเมล็ด และร้อยละการงอก
ประเภทการเก็บรักษาเมล็ดที่สามารถจ�ำแนกได้เป็น

เมล็ดประเภทออร์โธดอกซ์ อินเทอร์มิเดียท และรีแคล
ซิแทรนท์ ทั้งนี้การทราบประเภทการเก็บรักษาจะน�ำ
ไปสู่การจัดการเมล็ดพันธุ์ที่ดี โดยสามารถน�ำไปใช้ใน
การวางแผนการฟืน้ ฟูคลองพระปรงต่อไปได้ นอกจากนี้
การทดลองวัสดุปลูกท�ำให้เกิดความเข้าใจต่อการเพาะ
ขยายพันธุ์กล้าไม้ริมน�้ำที่ยังมีการศึกษาอยู่ไม่มากนัก
ซึ่งสามารถน�ำผลจากงานวิจัยไปใช้ขยายพันธุ์ไม้ริมน�้ำ
โดยเฉพาะชุมแสงและกระเบาใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นไม้
ส�ำคัญที่พบอยู่มากบริเวณริมคลองแต่ก�ำลังมีแนวโน้ม
ที่จะสูญหายไปจากริมคลองพระปรง

ค�ำนิยม
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รหัสโครงการ
2559A11362001) ขอขอบคุณมะลิวลั ย์ แซ่ยา่ ง จรุงศักดิ์
จันทร์เปรียง และแสนชัย โสดาราม ส�ำหรับการช่วย
เหลือเก็บข้อมูลในภาคสนาม

44

Thai J. For. 37 (1) : 31-45 (2018)

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
กรมอุตนุ ยิ มวิทยา. 2559. ข้อมูลสภาพภูมอิ ากาศจังหวัด
สระแก้วระหว่างปี พ.ศ. 2549-2559 สถานี
อุตนุ ยิ มวิทยาอรัญประเทศ. กรมอุตนุ ยิ มวิทยา,
กรุงเทพฯ.
บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, วันเพ็ญ ก้านอินทร์, ปนัดดา
ลาภเกิน และ ศศิธร โคสุวรรณ. 2558. ความ
หลากชนิดของพรรณไม้และการเปลีย่ นแปลง
พืน้ ทีป่ า่ ริมคลองพระปรง จังหวัดสระแก้ว, น.
160-168. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือ
ข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย “องค์
ความรูท้ างนิเวศวิทยาเพือ่ การจัดการทีย่ งั่ ยืน”
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, หทัยรัตน์ บุญศรี และ ปนัดดา
ลาภเกิน. 2560. การใช้ประโยชน์ผลผลิตจาก
ป่าริมคลองพระปรง อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยั และ
พัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
9 (18): 84-95.
ปัญญา ไวยบุญญา, จตุภูมิ มีเสนา, ปนัดดา ลาภเกิน,
ประภัสสร ยอดสง่า และ บุญธิดา ม่วงศรีเมือง
ดี. 2559. ความหลากหลายของนกในช่วงฤดู
หนาวบริเวณป่าริมน�ำ้ ตามแนวคลองพระปรง
อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว, น. 214-220.
ใน รายงานการประชุมวิชาการ “การบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ”
ครั้งที่ 3, ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, น่าน.
หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า. 2549. ปลูกป่าให้เป็น: แนวคิด
และแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับการฟืน้ ฟูปา่ เขตร้อน.
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
Baskin, C.C. and J.M. Baskin. 2014. Seeds: Ecology,
Biogeography, and Evolution of Dormancy

and Germination, Academic/Elsevier., San
Diego, CA, USA
Broadmeadow, S. and T.R. Nisbet. 2004. The effects of
riparian forest management on the freshwater
environment: a literature review of best
management practice. Hydrology and Earth
System Sciences Discussions 8 (3): 286-305.
Daws, M.I., N.C. Garwood and H.W. Pritchard. 2006.
Prediction of desiccation sensitivity in seeds
of woody species: a probabilistic model based
on two seed traits and 104 species. Annals
of Botany 97 (4): 667-674.
Doust S.J., P.D. Erskine and D. Lamb. 2006. Direct
seeding to restore rainforest species: Microsite
effects on the early establishment and growth
of rainforest tree seedlings on degraded land
in the wet tropics of Australia. Forest Ecology
and Management 234: 333–343.
Elliott, S.D., D. Blakesley and K. Hardwick. 2013.
Restoring tropical forest: a practical guide.
Royal Botanic Garden, Kew.
Ellis, R.H., T. Mai-Hong, T.D. Hong, T.T. Tan, N.D.
Xuan-Chuong, L.Q. Hung and V.T. Le-Tam.
2007. Comparative analysis by protocol
and key of seed storage behaviour of sixty
Vietnamese tree species. Seed Science and
Technology 35 (2): 460-476.
Hong, T.D. and R.H. Ellis. 1996. A Protocol to determine
seed storage behaviour. IPGRI Technical
Bulletin No.1. (J.M.M. Engels and J.Toll, vol.
eds) International Plant Genetic Resources
Institute, Rome, Italy.
Jayasuriya, K.G., A.S. Wijetunga, J.M. Baskin and C.C.
Baskin. 2013. Seed dormancy and storage
behaviour in tropical Fabaceae: a study of

วารสารวนศาสตร์ 37 (1) : 31-45 (2561)
100 species from Sri Lanka. Seed Science
Research 23 (4): 257-269.
Moungsrimuangdee, B. and T. Nawajongpan. 2016. A
Survey of riparian species in the Bodhivijjalaya
College’s Forest, Srinakharinwirot University,
Sa Kaeo. Thai Journal of Forestry 35 (3):
15 – 29.
Moungsrimuangdee, B., P. Waiboonya, P. Larpkern, P.
Yodsa-nga and M. Saeyang. 2017. Reproductive
Phenology and Growth of Riparian Species
along Phra Prong River, Sa Kaeo Province,
Eastern Thailand. Journal of Landscape
Ecology 10 (2): 5-18.

45

Saint-Laurent, D., H. Marlies, J. St-Laurent and B.
Francis. 2010. Comparative assessment of
soil contamination by Lead and heavy metals
in riparian and agricultural areas (Southern
Québec, Canada). International Journal
of Environmental Research and Public
Health 7: 3100-3114.
Schmidt, L. 2007. Tropical Forest Seed. SpringerVerlag, Berlin Heidelberg.
Tunjai, P. and S. Elliott. 2012. Effects of seed traits
on the success of direct seeding for restoring
southern Thailand’s lowland evergreen forest
ecosystem. New Forests 43: 319-333.

