ชื่อโครงการ การศึกษาการเพาะเมล็ดพันธุไมสักที่มีความหนาแนนในการหวานของเมล็ดแตกตางกัน
ผูวิจัย

นายศิริไชย รัตนภาค หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมแพร
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ นําผลการศึกษาไปเตรียมการวางแผนการผลิตเหงา
สั ก ขนาดเล็ ก สํ า หรับ ผลิ ต กลา ไม ทั่ ว ไปในเรื อ นเพาะชํา และวางแผนการผลิ ต เหง า สั ก ขนาดใหญ
เพื่อการปลูกสรางสวนปา
ในการศึกษาความหนาแนนการหวานเมล็ดไมสักที่แตกตางกันในครั้งนี้ ใชเมล็ดไมสัก
จากสถานีวนวัฒนวิจัยงาว จํานวน 200 กิโลกรัม หรือ ประมาณ 5 กิโลกรัมตอถัง เปนเมล็ดพันธุไมสัก
ที่เอาเยื่อหุมผล (calyx) ออกจากเมล็ดแลวเก็บไวในหองธรรมดา ลมพัดผานได (1) หวานเมล็ดพันธุไม
สักดวยความหนาแนน 1 ถัง ตอ 20 ตารางเมตร หรือเมล็ดพันธุไมสัก 232 เมล็ดตอตารางเมตร จํานวน
3 แปลง (2) หวานเมล็ดพันธุไมสักดวยความหนาแนน ½ถัง ตอ 20 ตารางเมตร หรือ เมล็ดพันธุ 116
เมล็ดตอตารางเมตร จํานวน 3 แปลง (3) หวานเมล็ดพันธุไมสักดวยความหนาแนน 2 ถัง ตอ 20 ตาราง
เมตร หรือ เมล็ดพันธุไมสัก 464 เมล็ดตอตารางเมตร จํานวน 3 แปลง
ผลการศึกษาปรากฏวา (1) เหงาสักขนาดเล็กที่เหมาะสมตอการจิ้มถุงเพาะชํากลาไม
ในการเตรียมกลาไม คือ เหงาขนาด 0.5 – 1.0 ซม. ของการหวานเมล็ดพันธุไมสักที่มีความหนาแนน
2 ถังตอแปลงเพาะชําขนาด 20 ตร.ม. จะไดเหงาสักขนาดเล็กถึงปริมาณ 70% ของจํานวนเหงาทั้งหมด
จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับการเตรียมเหงาสักเพื่อใชในการเพาะชํากลาไมมากที่สุด สวนเหงาสักที่ได
จากการหวานเมล็ดไมสักที่มีความหนาแนน 1 ถังตอแปลงเพาะชําขนาด 20 ตร.ม. ก็เหมาะสมใชได
เชนกัน (2) เหงาสักขนาดใหญ ขนาดมากกวา 1.0 ซม. ขึ้นไป การหวานเมล็ดไมสักที่มีความหนาแนน
1 ถัง ตอแปลงเพาะชําขนาด 20 ตร.ม. จะไดเหงาขนาดใหญถึงรอยละ 36 จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับ
การเตรียมเหงาสักเพื่อการปลูกสรางสวนปามากที่สุด (3) การหวานเมล็ดพันธุไมสักแบบความหนาแนน
½ถัง ตอ 20 ตร.ม. ไมควรนํามาใชเพราะใหผลผลิตเหงาสักต่ําที่สุด
คําหลัก; เมล็ดพันธุไมสัก เหงาสัก ความหนาแนนในการหวานเมล็ด

ชื่อโครงการ อัตราการรอดตายของการยายชํากลาไมพะยอมที่มีอายุและจํานวนคูใบที่แตกตางกัน
ผูวิจัย

นายไกรวิทย เพชรทวี หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมพัทลุง
บทคัดยอ

การวิ จัย ครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาอั ต ราการรอดตายจากการยา ยชํา กลา ไม
พะยอมที่มีอายุและจํานวนคูใบที่แตกตางกัน แลวนํามาเปรียบเทียบหาอายุและขนาดกลาไมพะยอมที่
เหมาะสมในการยายชําใหไดอัตราการรอดตายสูงสุด ซึ่งจะเปนประโยชนในการวางแผนการเพาะชํา
กลาไมพะยอมในอนาคต
ดําเนินการศึกษาโดยทําการยายชํากลาไมพะยอม 4 ขนาด ที่มีอายุและจํานวนคูใบของ
กลาไมที่แตกตาง ดังนี้ (1) กลาไมพะยอมงอกใบเลี้ยง 1 คูแรก (2) กลาไมพะยอมงอกใบแทคูที่ 2 (3)
กล า ไม พ ะยอมงอกใบแทคู ที่ 3 เก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล อัต ราการรอดตายโดยละเอี ย ดทํ า การเก็ บ ข อ มู ล
ภายหลังจาการยายชํา 2 สัปดาห
ผลการศึกษา ในการหาอัตราการรอดตายจากการยายชํากลาไมพะยอมที่มีอายุและ
จํานวนคูใบที่แตกตางกัน ปรากฏวากลาไมพะยอมที่มีขนาดที่เหมาะสมในการยายชํา ควรยายชําขณะที่
กลาไมในแปลงเพาะงอกใบเลี้ยง มีอายุ 7-14 วัน หลังการหวานเมล็ด หรืองอกใบแทคูที่ 1 อายุหลังจาก
การหวา นเมล็ด 10-15 วัน ใหอัต ราการรอดตายสูง ซึ่ งจะมีผลต อการวางแผนการเพาะชํากลา ไม
พะยอมใหไดผลดี กลาไมเสียหายนอย และจะไดกลาไมที่สมบูรณมีคุณภาพแข็งแรงเต็มศักยภาพของ
เมล็ดพรอมที่จะแจกจายตอไป
คําหลัก; พะยอม อัตราการรอดตาย จํานวนคูใบ การยายชํากลาไม

ชื่อโครงการ การศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บประสิ ท ธิ ภ าพของสารธรรมชาติ แ ละสารเคมี ที่ มี ผ ลต อ การ
เจริญเติบโตของกลาไม (กลาไมประดูและพะยูง)
ผูวิจัย

นายชวน ธีรวุฒิอุดม หัวหนาโครงการพัฒนาการปาไมทุงกุลารองไห 2 จ. ศรีสะเกษ
และนางสาววราพร โพธิสาร นักวิชาการปาไมชํานาญการ ประจําโครงการทุงกุลารองไห 2 จ. ศรีสะเกษ
บทคัดยอ

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของสาร
ธรรมชาติและสารเคมีที่มีผลตอการเจริญเติบโตของกลาไมประดูและกลาไมพะยูง แลวนําผลที่ไดมา
วิเคราะหหากลาไมคุณภาพจากการเพาะชําโดยใชสารธรรมชาติและสารเคมี
โดยเพาะกลา ประดูและกลาพะยูง ยา ยลงถุ งเพาะชํา แบง เปน แปลงตามกรรมวิธี ที่
กําหนดจํานวน 10 Treatment ๆ ละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 50 กลา (จํานวน 2,000 กลา) วัดอัตราการ
เจริญเติบโตของกลาไม (ความสูง ความโตและจํานวนใบ) ในแตละ Treatment ไดแก ความสูงของกลาไม
วั ด ได จ ากโคนต น หรื อ คอราก ถึ ง ปลายยอดสู ง สุ ด ของกล า ไม ความโตของกล า ไม วั ด เป น
เสนผาศูนยกลางที่ระดับโคนตนหรือคอรากของกลาไม และจํานวนใบ ทําการนับจํานวนใบทั้งหมดของ
กลาไม เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต ทุกๆ 1 เดือน เปนเวลา 5 เดือน วิเคราะหหากลาไมคุณภาพ
จากการเพาะชําโดยใชสารธรรมชาติและสารเคมี โดยใชปจจัยในการกําหนดคือ ความโตของกลาไมอยู
ในชวง 30 เซนติเมตรขึ้นไป กลาไมมีความแข็งแรง ไมเปนโรค เมื่อนําไปปลูกมีอัตราการรอดตายสูง
มากกวารอยละ 70 สวนขนาดสารเคมีและวิธีใช (1) สารนาโน ใช สารนาโน 50 กรัม ตอน้ํา 200 ลิตร
(2) จุลินทรียสังเคราะหแสง ใชจุลินทรียสังเคราะหแสงจํานวน 1 สวน ตอน้ํา จํานวน 20 สวน (3) สาร Em
ใชสาร Em จํานวน 1 สวน ตอน้ํา จํานวน 20 สวน (4) สารเคมี ปุยเคมี ใชวิธีหยอดในถุงเพาะชํา จํานวน
ถุงละ 2 เม็ด
ผลการศึกษากลาประดู คาอัตราเฉลี่ยของการเจริญเติบโตของกลาประดู เมื่อพิจารณา
ถึงการใชปจจัยสารอินทรียและสารเคมีในการศึก ษาอัตราการเจริญเติบโตของพืช จํานวน 4 ปจจั ย
ไดแก จุลินทรียสังเคราะหแสง,น้ําหมักจากพืช สารนาโน และสารเคมี/ปุยเคมี พบวาทั้ง 4 ปจจัย มีผล
ตอคาเฉลี่ยตอการเจริญเติบโตของกลาไมประดู และกลาไมประดูที่มีคาเฉลี่ยตอการเจริญเติบโตมาก
ที่สุด ไดแก ปุยเคมี รองลงมาคือ สารนาโน และจุลินทรียสังเคราะหแสง คิดเปนคาเฉลี่ยการเจริญเติบโต (ซม.)
เปน 12.98 11.87 และ 9.37 ตามลําดับ

-2ผลการศึกษากลาพะยูง คาอัตราเฉลี่ยของการเจริญเติบโตของกลาพะยูง เมื่อพิจารณา
ถึงการใชปจจัยการใชสารอินทรียและสารเคมีในการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพืช จํานวน 4
ปจจัย ไดแ ก จุลิน ทรียสัง เคราะหแสง, น้ําหมักจากพืช สารนาโนและ สารเคมี/ปุยเคมี พบวาทั้ง 4
ปจจัย มีผลตอคา เฉลี่ยตอการเจริญ เติบ โตของกลา ไมพะยูง และกล าไมพะยูงที่มีคาเฉลี่ย ตอการ
เจริญเติบโต มากที่สุด ไดแก ปุยเคมี รองลงมาคือ สารนาโน และ จุลินทรียสังเคราะหแสง คิดเปน
คาเฉลี่ยการเจริญเติบโต(ซม.) เปน 15.25 ,13.55 และ 13.42 ตามลําดับ
คําหลัก; ประดู พะยูง สารธรรมชาติ สารเคมี ปุยเคมี จุลินทรียสังเคราะหแสง อัตราการ
เจริญเติบโต

ชื่อโครงการ โครงการเพาะเมล็ดไมกันเกราเชิงปราณีต
ผูวิจัย

นายสุรนาท ตระกูลนาเลื่อมใส หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมจันทบุรี
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาหาวิธีการเพาะกลาไมกันเกรา และศึกษา
หาวิธีการควบคุมปจจัยตางๆในการเพาะกลาไมกันเกรา เพื่อประโยชนทางดานวิชาการในการเพาะชํา
กลาไม
โดยมีวิธีการทําโดยใชเหล็กเผาไฟเพื่อเจาะรูกะละมังเพื่อระบายน้ํา ผสมวัสดุเพาะดิน
ทราย ปุยมูลคางคาว ในอัตราสวน 1 : 1 : 0.1 คลุกเคลาใหเขากัน จากนั้นนําสวนผสมทั้งหมดใส
กะละมังที่เตรียมไวประมาณครึ่งกะละมัง นําเมล็ดกันเกราแชน้ําสะอาดทิ้งไว 1 คืน จากนั้นนําเมล็ดมา
เสด็ดน้ําใหแหงผึ่งในที่รม นําเมล็ดโรยในภาชนะวัสดุเพาะที่เตรียมไวแลวกลบบางๆ รดน้ําผสมยาฆาเชื้อ
ราโดยใชกระบอกสเปรยฉีดพนใหเปยกชื้น คลุมดวยพลาสติก ใสเพื่อปองกันการคายน้ําและควบคุม
อุณหภูมิ รัดดวยยางใหแนน และนําไปเปรียบเทียบกับในแปลงเพาะทั่วไป
ผลการดําเนินโครงการเพาะเมล็ดไมกันเกราเชิงปราณีต เพื่อหาวิธีในการเพาะกลาไม
กันเกราใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเปรียบเทียบการเพาะกลาไมกันเกราในแปลง
เพาะทั่วไปกับการเพาะในกระบะเพาะที่สามารถเคลื่อนยายได ปรากฏวาในแปลงเพาะทั่วไป ระยะการ
งอก 30 วัน ซึ่งใชระยะเวลาการยายชํา 5 เดือน อัตราการรอดตายคิดเปน 30% ในกระบะที่ใชในการ
เคลื่อนยายได ระยะเวลาการงอก 25 วัน ซึ่งใชระยะเวลาการยายชําประมาณ 3 เดือนครึ่ง อัตราการ
รอดตายคิดเปน 70%
คําหลัก; กันเกรา การเพาะเมล็ดไมเชิงประณีต ปุยมูลคางคาว

ชื่อโครงการ การหาอัตราการรอดตายกับการยายชําไมชิงชันที่อายุและจํานวนคูใบของกลาไม
ที่แตกตางกัน
ผูวิจัย

นางรื่นฤดี วนัสสกุล หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อ ศึกษาหาอัต ราการรอดตายจากการยายชํากลาไม
ชิงชันที่อายุและจํานวนคูใบของกลาไมที่ตางกัน เปรียบเทียบหาอายุและขนาดกลาไมชิงชันที่เหมาะสมใน
การยายชําใหอัตราการรอดตายสูงสุด เพื่อประโยชนในการวางแผนการเพาะชํากลาไมชิงชันในอนาคต
วิธีทําโดยยายชํากลาไมชิงชัน ที่อายุและจํานวนคูใบของกลาไมที่แตกตางกัน ยายชํา
กลาไมเปน 4 ขนาดกลาไม ดังนี้ กลาไมชิงชันงอกใบเลี้ยง กลาไมชิงชันงอกใบแทคูที่ 1 กลาไมชิงชันงอก
ใบแทคูที่ 2 และกลาไมชิงชันงอกใบแทคูที่ 3 จากนั้นเก็บบันทึกขอมูลอัตราการรอดตายหลังจากการ
ยายชําได 2 สัปดาห และ 4 สัปดาห ใชแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized
Design, (C R D) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางอัตราการรอดตายของการเพาะชํา กลุมขนาดกลาไม
ชิงชัน 4 กลุม แบงเปนกลุมละ 4 ซ้ํา (Replication) ซ้ําละ 300 ตน รวมกลาไมชิงชันทั้งสิ้น 4,800 ตน
จากการศึ ก ษาการหาอัต ราการรอดตายจากการย า ยชํา กล า ไม ชิ ง ชั น ที่ ข นาดอายุ
และจํานวนคูใบของกลาไมแตกตางกัน จากใบเลี้ยงกลาไมชิงชันงอกใบแทคูที่ 1 กลาไมชิงชันงอกใบแทคู 2
และกลาไมชิงชันงอกใบแทคู 3 ยายชํา อายุหลังการหวานเมล็ด 7-8 วัน 10-12 วัน 14-16 วัน และ
19-21 วัน ตามลําดับ ปรากฏวากลาไมชิงชันใหอัตราการรอดตายโดยเฉลี่ยสูงมากถึง 99.37% แตละ
ขนาดกลา ไมชิงชัน มีอัต ราการรอดตายใกลเ คีย งกัน คือ 99.41%,98.58% ,99.25% และ 99.25%
ตามลําดับ จากการวิเคราะหทางสถิติ ขนาดกลาไมที่มีจํานวนคูใบของกลาไมแตกตางกัน ใหอัตราการ
รอดตายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Nonsignificant) กลาวคือ ไมชิงชันสามารถยายชําได
ในทุกขนาดกลาไม เริ่มตั้งแตมีใบเลี้ยงคูที่ 1 จนถึงงอกใบแทคูที่ 3
คําหลัก; ชิงชัน จํานวนคูใบ อัตราการรอดตาย ใบเลี้ยง ใบแท

ชื่อโครงการ เพื่อศึกษาอิทธิพลของฮอรโมนจิบเบอรเรลลิก แอซิด ตอการเจริญเติบโตของกลาไมยางนา
ผูวิจัย

นายสมศักดิ์ วนัสสกุล หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมยโสธร
บทคัดยอ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของฮอรโมนจิบเบอรเรลลิก แอซิด
ตอการเจริญเติบโตของกลาไมยางนา เพื่อนําผลการทดลองที่ไดใชเปนแนวทางใน การเพาะชํากลาไม
ยางนาตอไป
ทดสอบเพาะชํากลาไมยางนาจากเมล็ดที่ไดจากแมไมเดียวกัน ปกชํากลาไมยางนาใน
ถาดเพาะชํา (REX-250) ดูแลกลาไมใหมีอายุ 2 เดือน นําไปวางในแปลงทดลอง ใชสารละลายปุยเกล็ด
สูตร 25-5-5 ขนาด 100 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร (ควบคุม; Tr.1) ฉีดพนสารละลายดังนี้ (1) สารละลายปุย
เกล็ด สูตร 25-5-5 ขนาด 100 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรผสมจิบเบอรเรลลิก แอซิค ความเขมขน 5 ppm.
(ทรีตเมนท ที่ 2; Tr.2 ) (2) สารละลายปุยเกล็ด สูตร 25-5-5 ขนาด 100 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรผสม
จิบ เบอรเ รลลิก แอซิด ความเขมขน 10 ppm. (ทรีตเมนท ที่ 3; Tr.3 ) (3) สารละลายปุยเกล็ด
สูต ร 25-5-5 ขนาด 100 กรัมตอน้ํา 20 ลิต รผสมจิบ เบอรเ รลลิก แอซิด ความเขมขน 20 ppm.
(ทรีตเมนท ที่ 4; Tr.4 ) ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD)
จํานวน 4 ซ้ํา ซ้ําละ 24 ตน ( 1 ถาดมี 24 ตน) วัดความโตและความสูงเฉพาะกลาไมกลางแปลงซ้ําละ
8 ตน ทําการวัดความโตและความสูงของกลาไมครั้งแรกเมื่อเริ่มทดลองและวัดอีก 4 ครั้ง ทุกๆ 15 วัน
รวมเปน 5 ครั้ง นําขอมู ลที่ไดคํานวณหาคาความเพิ่มพูน เฉลี่ยของความโตและคาความเพิ่มพูนเฉลี่ย
ของความสูง วิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
ผลการศึกษาขนาดความโตเฉลี่ยของกลาไมยางนาเมื่อเริ่มการทดลอง ปรากฏวาความ
โตเฉลี่ยของกลาไมยางนาในทรีตเมนทที่ 2 มีขนาดความโตสูงสุด 0.35 เซนติเมตร รองลงมาคือ ทรีต
เมนทที่ 1และ4 มีความโตเฉลี่ย 0.32 เซนติเมตร ขณะที่ ทรีตเมนทที่ 3 มีขนาดความโตฉลี่ยต่ําสุด 0.29
เซนติเมตร และเมื่อทําการทดลองครบ 60 วัน พบวา กลาไมยางนาในทรีตเมนทที่ 2 มีความโตเฉลี่ย
สูงสุด 0.44 เซนติเมตร รองลงมาคือ ทรีตเมนทที่ 4,3 และ 2 มีความโตเฉลี่ย 0.43 ,0.42 และ 0.39
เซนติเมตร ตามลําดับ
ความสูงเฉลี่ยของไมยางนา ปรากฏวากลาไมยางนาในทรีต เมนทที่ 2 มีคา ความสู ง
เฉลี่ยสูงสุด 17.23 เซนติเมตร รองลงมาคือทรีตเมนทที่ 1และ 4 มีคาความสูงเฉลี่ยเทากันคือ 16.35
เซนติเมตร ขณะที่ทรีตเมนทที่ 3 มีคาความสูงเฉลี่ยต่ําสุด 15.84 เซนติเมตร และเมื่อทําการทดลองครบ
60 วัน พบวาทรีตเมนทที่ 4 มีคาความสูงเฉลี่ยสูงสุด 23.44 เซนติเมตร รองลงมาคือทรีตเมนทที่ 2,1
และ 3 มีคาความสูงเฉลี่ย 22.36 , 21.78 และ 20.98 เซนติเมตร ตามลําดับ คาความสูงเฉลี่ยสูงสุ ด
23.44 เซนติเมตร เปนขนาดความสูงของกลาไมทีม่ ีอัตราการรอดตายสูงสุด นําไปปลูกในที่ที่มีการ

-2จัดการระบบการใหน้ําที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามการทดลองครั้งนี้คาดหวังวา กลาไมจะมีขนาดความ
สูงอยางนอย 30 เซนติเมตร ขึ้นไป อาจทําการทดลองเพิ่มเติมโดยเพิ่มความเขมขนของฮอรโมนจิบเบอร
เรลลิก แอซิค เพื่อศึกษาวาจะมีผลตอความสูงของกลาไมยางนาหรือไม
ความเพิ่มพูนเฉลี่ยของความโตของกลาไมยางนา ปรากฏวาไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติแตอยางใด
ความเพิ่มพูนเฉลี่ยของความสูงของกลาไมยางนา ปรากฏวาไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตกลาไมในทรีตเมนทที่ 4 ซึ่งเปน ทรีตเมนทที่ไดรับฮอรโมนจิบเบอรเรลลิก แอซิด
ความเขมขนสูงสุด ความเพิ่มพูนเฉลี่ยของความสูง มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จึงนาสนใจทําการทดลองโดยการ
เพิ่มขนาดความเขมขนของฮอรโมนจิบเบอรเรลลิก แอซิด เพื่อทดสอบวามีผลตอความสูงของกลาไม
ยางนาหรือไม
คําหลัก; ยางนา ฮอรโมนจิบเบอรเรลลิก แอซิด การเจริญเติบโต ความเพิ่มพูนเฉลี่ย

ชื่อโครงการ การศึกษาเทคนิคการปกชําไมมะเยาหิน
ผูวิจัย
นายฤทธิบาน สุชีวะกุล หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมอุดรธานี
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการปกชําขนาดตาง ๆ ที่ออกราก
ดีที่สุดของมะเยาหิน และเพื่อศึกษาระดับความเขมขนของฮอรโมนกี่ ppm ที่เหมาะสมกับการเกิดราก
ของไมมะเยาหิน เนื่องจากไมมะเยาหินเปนพืชพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่กําลังเปนที่สนใจของประชาชน
สามารถนํามาผลิตไบโอดีเซลได ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถลดการพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศ
ดําเนินการศึกษาโดยการนํายอดที่แตกจากตนตอมาปกชําในฮอรโมน Indole-3-butyric
acid (IBA) ที่ความเขมขน100 200 500 1,000 ฮอรโมนเซราดิกซ เบอร 2 โดยใชกิ่งปกชําอายุ 15วัน
30วัน และ 45วัน เก็บขอมูลเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการเกิดรากของแตละความเขมขนและเปอรเซ็นต
การรอดตายของมะเยาหิน
ผลการศึกษาปรากฏวา กิ่งปกชําอายุ 15 วัน เริ่มมีการออกราก ฮอรโมนที่ออกรากมาก
ที่สุด คือ ฮอรโมน Indole-3-butyric acid (IBA) ที่ความเขมขน 1,000 ppm ความเขมขน 100 500 และ
200 ppm มีการออกรากไดดีแตยังไมเทา 1,000 ppm สวนฮอรโมนเซราดิกซ เบอร 2 ออกรากนอยที่สุด
กิ่งปกชําอายุ 30 วัน เริ่มมีการออกราก ฮอรโมน Indole-3-butyric acid (IBA) ที่ความเขมขน 1,000
ppm ความเขมขน 100 500 และ 200 ppm และฮอรโมนเซราดิกซ เบอร 2 มีการออกรากจํานวน
ใกลเคียงกัน กิ่งปกชําอายุ 45 วัน เริ่มมีการออกราก ฮอรโมนที่ออกรากมากที่สุด คือ ฮอรโมน Indole3-butyric acid (IBA) ที่ความเขมขน 1,000 ppm ความเขมขน 500 100 และ 200 ppm มีการออกราก
ใกลเคียงกันตามลําดับ สวนฮอรโมนเซราดิกซ เบอร 2 ออกรากนอยที่สุด การเปรียบเทียบเปอรเซ็นต
การรอดตายแตละชนิดฮอรโมน พบวาฮอรโมน Indole-3-butyric acid (IBA) ที่มีความเขมขน 1,000
ppm มีเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด ที่ 62.20 เปอรเซ็นต
คําหลัก; มะเยาหิน การปกชํา Indole-3-butyric acid เซราดิกซ

ชื่อโครงการ การศึกษาความหนาแนนของเมล็ดในแปลงเพาะที่มีผลตอการเกิดโรคเนาคอดินของ
กลาพะยูง (The study of seed density in nursery plots that affect to Damping off
disease of Dalbergia cochinchinensis seedlings.)
ผูวิจัย
นายเสริมยชญ ชํานาญคา หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมราชบุรี
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาอัตราความหนาแนนของเมล็ดตอหนวยพื้นที่
ที่มีผลกระทบตอการเกิดโรคเนาคอดินของตนกลาพะยูง และทราบถึงอัตราความหนาแนนของเมล็ดตอ
หนวยพื้นที่ ที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ดพะยูง ที่เมื่อนํากลาออนไปยายชําจนถึงระยะตั้งตัวไดของกลา
ไมแลว มีอัตราการเกิดโรคต่ํา อัตราการรอดตายสูง เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษา เผยแพรใหแกผูที่
สนใจ
ดําเนินการศึกษาโดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Block Design แปลง
ทดลองเปรียบเทียบ 4 ตัวอยาง (Treatments) จํานวน 4 ซ้ํา ตัวอยางการทดลอง A B C D หวานเมล็ด
จํานวน 100 150 200 และ250 กรัม ตอ หนวยพื้นที่ 1 ตารางเมตร ตามลําดับ ลงในแปลงทดลองตาม
ตัวอยางการทดลองของแตละแปลงที่กําหนดไว บันทึกขอมูลระยะเวลาการงอก และบันทึกสุมนับการ
งอกของเมล็ดพะยูงในแตละแปลง แปลงละ 4 สุม ขนาดบล็อกการสุมตัวอยาง 100 ตารางเซนติเมตร
จดบันทึกขอมูล ตรวจนับการตาย และการเกิดโรคเนาคอดินของกลาออน พรอมกําจัดกลาออนที่เกิด
โรคออกจากแปลงเพาะเมล็ด เมื่อกลาออนมีอายุประมาณ 14 วัน ใหนํากลาออนที่มีลักษณะแข็งแรง
สมบูรณ ของทั้ง 4 ตัวอยาง มายายชําลงถุงดินจัดเรียงเปนบล็อกๆละ 150 ถุง 4 ซ้ํา รวมเปน 16 บล็อก
แชน้ํายาเรงรากประมาณ 15 นาที แลวนํามาชําในถุงที่เตรียมไวในแตละตัวอยาง จดบันทึกจํานวนการ
รอดตายทุก 30 วัน และศึกษาความหนาแนนของเมล็ดในแปลงเพาะที่มีผลตอการเกิดโรคเนาคอดินของ
กลาพะยูง และวิเคราะหโดยใชสูตร
ผลการศึกษาพบวา ความหนาแนนของเมล็ดมีผลตอการเกิดโรคเนาคอดินของกลา
พะยูง แปลงที่ความหนาแนนของเมล็ดตอหนวยพื้นที่ต่ํา โอกาสกลาออนตายเพราะโรคเนาคอดินนอย
กวา สวนกลาออนในแปลงที่มีความหนาแนนตอพื้นที่ต่ํา มีอัตราการรอดตายสูงกวา และมีอัตราการ
ตายจากการเกิดโรคนอยกวาแปลงที่มีความหนาแนนตอพื้นที่สูง สวนอัตราความหนาแนนในการหวาน
เมล็ดในแปลงเพาะที่ดีที่สุด คือ หวานเมล็ด ๑๐๐ กรัม(จํานวน ๔,๐๐๐ เมล็ด) ตอพื้นที่ ๑ ตารางเมตร
เพราะมีโอกาสเกิดโรคต่ําและรอดตายสูงที่สุด โดยเมล็ดที่หวานตองเกลี่ยใหกระจายไมซอนทับกันหรือ
อยูเปนกระจุกเปนหยอมๆ ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดโรคเนาคอดิน
คําหลัก; พะยูง โรคเนาคอดิน ความหนาแนนของเมล็ดตอหนวยพื้นที่

ชื่อโครงการ ผลของเครื่องดื่มบํารุงกําลัง ตอการเกิดรากของกิ่งกระถินเทพา และสนประดิพัทธ
ผูวิจัย
นายศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์ หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมฉะเชิงเทรา
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดของสารเรงรากแตละความเขมขน ที่มีผล
ตอการเกิดรากของกิ่งกระถินเทพาและสนประดิพัทธ และเพื่อลดคาใชจายในการนําเขาสารเคมีชนิดเรง
รากจากตางประเทศ
ดําเนินการศึกษาโดยแบงเปน 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของ Indole-3butyric acid (IBA) ตอการออกรากของกิ่งปกชํากระถินเทพาและสนประดิพัทธ จุมลงในสารละลาย IBA
ที่ระดับความเขมขน 0 1,000 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร เปนเวลาประมาณ 30 นาที ควบคุมการระเหยของ
น้ําโดยการคลุมดวยแผนพลาสติกกันแสงแดด 50 เปอรเซ็นต ทําการบันทึกจํานวนราก โดยนับรากของ
แตละกิ่งแลวนําหาคาเฉลี่ยตอกิ่ง และความยาวราก (เซนติเมตร) โดยสุมวัดกิ่งละ 5 รากจากแตละทรีต
เมนตแลวนํามาหาคาเฉลี่ย การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของเครื่องดื่มบํารุงกําลัง( ลิโพ) ตอการออกราก
ของกิ่งปกชํากระถินเทพา และสนประดิพัทธ วางแผนการทดลองและบันทึกผลการทดลองเชนเดียวกับ
การทดลองที่ 1 แชกิ่งกระถินเทพา และสนประดิพัทธในสารละลาย ลิโพ ที่ระดับความเขมขน 0 1,000
5,000
ผลการศึกษาการเกิดรากในกิ่งปกชํากระถินเทพา หลังปกชํา 30 วัน ปรากฏวารากของ
กิ่งปกชําที่ใช IBA ความเขมขน 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนรากเฉลี่ยตอกิ่งสูงสุด ความยาวรากเฉลี่ย
ตอกิ่งมีความแตกตางกันโดย ลิโพ ความเขมขน 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีความยาวรากเฉลี่ยตอกิ่งสูงสุด
การเกิดรากในกิ่งปกชําสนประดิพัทธ หลังปกชํา 30 วัน ปรากฏวารากของกิ่งปกชําที่ใช IBA ความ
เขมขน 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนรากเฉลี่ยตอกิ่งสูงสุด ความยาวรากเฉลี่ยตอกิ่งมีความแตกตาง
กันโดย ลิโพ ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีความยาวรากเฉลี่ยตอกิ่งสูงสุด
คําหลัก; กระถินเทพา สนประดิพัทธ เครื่องดื่มบํารุงกําลัง Indole-3-butyric acid ลิโพ

ชื่อโครงการ โครงการศึกษาตนทุนการผลิตกลาไมขนาดใหญ (กลาไมปที่ 3)
ผูวิจัย
1. นายสมัย สีโท
หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสีมา
2. นางสาวณปภัทรภรณ จุดโต นักวิชาการปาไม
บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาขนาดของถุ ง เพาะชํ า ที่ มี ผ ลตอ อั ต รา การ
เจริญเติบโตของกลาไมปที่สาม เพื่อศึกษาตนทุนการผลิตกลาไมปที่3 เพื่อเปนแนวทางในการเตรียม
กลาไมขนาดใหญไวใชในการสงเสริมการปลูกปาตอไป
ดําเนินการศึกษาโดยคัดกลาไมขนาดใหญ (กลาไมปที่ 2) ประกอบดวย พะยูง ประดูปา
ยางนาและคูณ สูง 50-100 เซนติเมตร ชนิดละ 300 กลา เพื่อทําการทดลอง 8 ตัวอยาง แปลงทดลอง
ละ 200 กลา โดยมี 4 แปลงทดลองที่เปนตัวควบคุม(โดยการใชหนาดินเพียงอยางเดียว) ทําการยาย
กลาไมที่คัดแลวลงถุงพลาสติกดําขนาด 12x12 นิ้ว 14x14 นิ้ว 16x16 นิ้ว และทําการอนุบาลไวในเรือน
เพาะชํา วางกลาไมแตละตนหางกัน 0.3x0.5 เมตร ใชไมเปนแนวกั้นเปนตารางและปกไมสเตกเพื่อใหลํา
ตนตรงพรอมปกเสาทําราวไมไผมัดกลาไมกันกลาไมลม เก็บขอมูลโดยวัดความโต/ความสูงของกลาไม
แตละแปลงทดลองเดือนละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลา 4 เดือน แลวทําการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราการ
เจริญเติบโตของกลาไมทุกแปลงทดลอง
ผลการศึก ษาปรากฏวาอัตราการรอดตายของไมทั้ง 4 ชนิด มีความแตกตางกันดังนี้
พะยูง ยางนา และคูณ มีอัตราการรอดตายสูงสุดในถุงเพาะชําขนาด 14x14 นิ้ว สวนประดูปามีอัตราการ
รอดตายสูงสุดในถุงเพาะชําขนาด 16x16 นิ้ว เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของกลาไมทั้ง 4
ชนิด ในถุงเพาะชําขนาดตางกัน ถุงพลาสติกเพาะชําขนาด 14X14 นิ้ว มีความเหมาะสมในการจัดทํากลา
ไมปที่ 3 มากที่สุด การศึกษาตนทุนการผลิตกลาไมขนาดใหญ (กลาไมปที่ 3) ที่เหมาะสมตามที่ได
ทดลองควรมีอัตรากลาละ 82 บาท (คํานวณจากคาจา งแรงงานในอัตราวันละ 300 บาท ตั้งแตเ ริ่ม
เตรียมกลาไมจนถึงเสร็จสิ้นการทดลอง เปนเวลา 7 เดือน)
คําหลัก; กลาไมขนาดใหญ กลาไมปที่สาม ถุงเพาะชํา ตนทุน

