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การสรา้งหอ้งเย็นทมีปีระสทิธภิาพสําหรบัการเก็บเมล็ดพนัธุ ์
โดยคณุ แซคคาร ีไพรส ์ 

ทปีรกึษาอวโุสดา้นเทคนคิของเอคโค เอเชยี 
 
 
หลกัทคีวรพจิารณาเกยีวกบัการเก็บเมล็ดพนัธุ ์
 
เมอืวางแผนการสรา้ง “หอ้งเย็น” หรอื “หอ้งเก็บเมล็ดพันธุ”์ เพอืจดุประสงคค์อืการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุใ์หม้ชีวีติ สงิแรกทตีอ้งคํานงึถงึคอืหลักการของหอ้งเก็บทเีหมาะสมทสีดุ ใน
สาร เอคโค เอเชยี 14 (ก.ค 2012) เราไดพ้ดูถงึผลจากการเปรยีบเทยีบการใชว้ธิแีบบ 
สญูญากาศและการแชเ่ย็น และไดเ้นน้ถงึความสําคัญของการควบคมุความชนืและควบคมุ
อณุหภมูใินการเก็บเมล็ดพันธุ ์เราพบวา่ในการรักษาเมล็ดพันธุใ์หม้ชีวีตินัน การควบคมุ
ความชนื (วธิกีารแบบสญูญากาศ) เป็นวธิทีใีชไ้ดผ้ลกวา่การควบคมุอณุหภมู ิ(แชเ่ย็น) จาก
ประสบการณ์ของเอคโค เอเชยี คอืเมล็ดในเขตรอ้นชนืจะเก็บรักษาไดด้ทีสีดุดว้ยการปิด
ผนกึแบบสญูญากาศหลังจากตากแหง้แลว้ (เพอืรักษาใหค้วามชนืในเมล็ดอยูใ่นระดับตํา) 
จากนันจงึเก็บเมล็ดไวใ้นทเีย็น ในการออกแบบหอ้งเย็นเพอืใหเ้หมาะสมกับการเก็บเมล็ด
พันธุนั์นสงิสําคัญคอืฉนวนและความเย็น แตอ่ยา่งไรก็ตาม ถา้หากไมม่ตีัวควบคมุความชนืที
เหมาะสม ขบวนการททํีาใหเ้กดิความเย็นจะดงึเอาความชนืจากภายนอกเขา้มาและทําให ้
เกดิการควบแน่นททํีาใหค้วามชนืเพมิสงูขนึ ในกรณทีเีมล็ดพันธุไ์มไ่ดบ้รรจเุก็บไวใ้นถงุผนกึ
สญูญากาศ หรอืถา้ถงุฉีกขาด ความชนืก็จะทําใหเ้มล็ดพันธุเ์สยีหาย 
 
มวีสัดหุลายชนดิทสีามารถนํามาใชส้รา้งหอ้งเย็นททัีงมรีาคาประหยัดและชว่ยใหเ้มล็ดพันธุ์
ยังคงมชีวีติอยูไ่ด ้ลองถามตัวเองดวูา่ “มวีสัดอุะไรบา้งในทอ้งถนิทมีคีณุสมบัตคิวามเป็น
ฉนวนและกันความชนืไดด้?ี” สว่นใหญแ่ลว้ คําตอบทไีดม้ักจะเป็นวัสดมุากกวา่หนงึอยา่งที
ตอ้งใชร้ว่มกัน ตัวอยา่งเชน่ ถา้เรารูว้า่มวีสัดธุรรมชาตทิเีป็นฉนวนไดด้แีตเ่ป็นตัวเก็บกัก
ความชนื ทําใหเ้กดิเชอืราและ/หรอืเปือยเน่า อาจนําตัวกันความชนื(เชน่พลาสตกิ) มาใชทั้ง
ภายในและภายนอกของอาคารได ้นอกจากนเีมอืคดิถงึความชนืและฉนวน ควรพจิารณาทัง
สว่นพนืและสว่นผนัง สว่นพนืสําคัญพอๆกันเพราะเป็นตัวป้องกันไมใ่หเ้กดิการเก็บกัก
ความชนืและการสญูเสยีอณุหภมู ิ
 
อยา่ลมืวา่ ถา้สรา้งหอ้งเย็นในภมูอิากาศทมีคีวามชนื อาจเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทจีะกันความชนื
ออกไปทังหมด ขณะทเีราทําใหห้อ้งทมีอีณุหภมูเิย็น ระดับความชนืก็จะเพมิขนึและวัสดทุี
เป็นธรรมชาตกิ็จะดดูความชนืและเก็บความชนืนันไว ้เปอรเ์ซนตค์วามชนืสมัพัทธค์ดิจาก
ปรมิาณความชนืทมีอียูจ่รงิในอากาศตอ่ปรมิาณความชนืทอีากาศสามารถรบัไดใ้นอณุหภมูิ
ขณะนัน อากาศทรีอ้นสามารถรับความชนืไดม้ากกวา่อากาศทเีย็น เปอรเ์ซนตค์วามชนื
สมัพัทธโ์ดยทัวไปจะผกผันกับอณุหภมู ินันคอืเมอือณุหภมูลิดลง ปรมิาณความชนืทอีากาศ
ในบรรยากาศรับไดก็้ลดลงจงึทําใหค้วามชนืสมัพัทธเ์พมิขนึ เนอืงจากปรมิาตรอากาศเกดิ
การอมิตัวมากกวา่ นจีงึเป็นสาเหตวุา่เพราะอะไรหอ้งเก็บความเย็นมากๆเชน่ตูเ้ย็นจงึมี



 

 

ความชนืสมัพัทธส์งู ซงึอาจทําใหเ้มล็ดพันธุท์ไีมไ่ดปิ้ดผนกึไวอ้ยา่งดเีสยีหายได ้เมล็ดพันธุ์
เป็นสงิมชีวีติและจะปรับสมดลุตัวเองใหเ้ขา้กับความชนืสมัพัทธใ์นบรรยากาศแมห้ลังจากถกู
ตากแหง้จนเมล็ดมคีวามชนืตําสดุท ี3-10%แลว้ก็ตาม การเก็บเมล็ดในตูเ้ย็นจงึไมเ่ป็นผลดี
ตอ่ความมชีวีติของเมล็ด เนอืงจากในตูเ้ย็นมคีวามชนืสงู เมล็ดทเีก็บไวใ้นภาชนะปิดผนกึ
สญูญากาศสามารถเก็บไดด้กีวา่ในตูเ้ย็น แตภ่าวะการเก็บแบบนีก็ยังไมถ่อืวา่เหมาะสมทสีดุ  
 
[หมายเหต:ุ ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกับความชนืสมัพัทธ์
http://ocw.usu.edu/Forest__Range__and_Wildlife_Sciences/Wildland_Fire_Mana
gement_and_Planning/Unit_4__Temperature-Moisture_Relationship_4.html] 
 
 
ถา้คณุกําลังสรา้งหอ้งเย็นตดิกันหรอือยูใ่นอาคารเดมิทมีอียูแ่ลว้ ใหห้าตําแหน่งทคีดิวา่จะให ้
หอ้งเย็นทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพมากทสีดุ ในเขตซกีโลกเหนอื มมุทางทศิตะวนัตกเฉียง
ใตข้องอาคารใดก็ตามทไีมม่ตีน้ไมบ้ังจะเป็นสว่นทรีอ้นทสีดุของอาคาร และเชน่เดยีวกับใน
เขตซกีโลกใต ้มมุทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของอาคารทไีมม่ตีน้ไมบ้ังจะเป็นสว่นทรีอ้น
ทสีดุของอาคารนัน ดังนันการวางตําแหน่งหอ้งเย็นในอาคารทเีหมาะสมทสีดุคอืดา้นทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนอืสําหรับเขตซกีโลกเหนอื และดา้นตะวนัออกเฉียงใตส้ําหรับเขตซกีโลก
ใต ้และการมตีน้ไมท้ใีหร้ม่เงาก็จะชว่ยลดอณุหภมูดิว้ย ทังนใีหห้ลกีเลยีงหนา้ตา่ง เพราะ
แสงธรรมชาตจิะสง่เสรมิใหเ้มล็ดพันธุเ์ผาผลาญสารอาหารทีเตรยีมไวเ้พอืการงอก และทํา
ใหอ้ายกุารเก็บสนัลง 
 
หอ้งเย็นของเอคโค เอเชยี 
 
ทางเอคโค เอเชยีไดผ้ลติและเผยแพรเ่มล็ดพันธุเ์พมิขนึเป็นจํานวนมากทังชนดิและปรมิาณ
เมอืไมน่านมานเีราไดป้รับเปลยีนหอ้งเย็นและทําหอ้งเพมิขนึอกีหอ้เพมิขดีความสามารถและ
ประสทิธภิาพของหอ้งเก็บเมล็ดพันธุ ์

 
(ภาพจากซา้ยไปขวา): หอ้งเย็นเดมิทเีป็นพนืทเีก็บเมล็ดพนัธุ,์ อฐิมวลเบา, หอ้งเย็นใหมข่ณะ
กอ่สรา้ง, หอ้งเย็นใหมเ่มอืสรา้งผนงัเสร็จกอ่นตดิฉนวน 
 
 
หอ้งเก็บเมล็ดพันธุห์อ้งเดมิของเราตังอยูใ่นอาคารทมีหีลังคาเหล็กและมฝ้ีาเพดานตํา และ
เนอืงจากเป็นสว่นมมุของอาคารทสีรา้งไวก้อ่นหนา้ทไีมไ่ดว้างแผนวา่จะทําเป็นหอ้งเก็บ
เมล็ดพันธุ ์ในสว่นนันจงึมหีนา้ตา่งอยูทั่งสองดา้นของผนังหอ้ง เราไดต้ดิตังฉนวนใยแกว้ไว ้
ดา้นบนเพดานและบผุนังดว้ยแผน่โฟมหนา 50 มม. ภายในหอ้งใชเ้ครอืงปรับอากาศแบบ
แยกสว่นขนาด 9265 BTU/ชวัโมง ทเีราปรับเปลยีนรปูแบบดว้ยเครอืงควบคมุอณุหภมู ิ



 

 

CoolBot ทไีดจั้ดซอืมาจาก Storeitcold.com เครอืง CoolBot นเีราสามารถใชเ้องไดง้า่ย 
ไมต่อ้งมผีูเ้ชยีวชาญมาตดิตังและไมม่ผีลตอ่การรับประกันการทํางานของเครอืงปรับอากาศ 
เครอืง CoolBot จะควบคมุอณุหภมูภิายในและชว่ยใหเ้ครอืงปรับอากาศทํางานไดด้ยีงิขนึ 
เมอืมเีครอืงปรับอากาศกบัเครอืง CoolBot ทํางานดว้ยกัน จะทําใหเ้รารักษาอณุหภมูใินหอ้ง
เก็บเมล็ดพันธุไ์ดท้ปีระมาณ 10 – 16 องศาเซลเซยีส  
 
นอกจากนเีรายังใชเ้ครอืงดดู
ความชนืภายในหอ้งเพอืชว่ย
ควบคมุปรมิาณการควบแน่นจาก
ความเย็น หอ้งเย็นนใีชง้านไดด้ี
แตย่ังไมค่อ่ยประหยดัพลังงาน
มากนัก (จากทบีอกไปวา่หอ้งนี
สรา้งขนึตังแตแ่รกใหเ้ป็นหอ้ง
ธรรมดา) คอืไมส่ามารถเก็บ
อณุหภมูทิตํีากวา่ 15oC และมี
หยดนําจากการควบแน่นปรมิาณ
มากทหียดลงมาตามเพดาน เรา
ไดเ้รยีนรูว้า่เพดานมฉีนวนไมม่าก
พอทจีะยับยังใหเ้กดิจดุไอนํากลนั
ตัวในชอ่งวา่งเหนอืเพดาน 
รวมทังเพดานไมก่ันนํา นําจงึมา
รวมตัวกันและซมึเขา้มาในหอ้ง 
ยงิทําใหค้วามชนืในหอ้งเพมิขนึ  

 
 
หอ้งใหมส่รา้งขนึตอ่ออกมาจากหอ้ง
เย็นเดมิ (ภาพท1ี) พนืเป็นหนิคลกุปู
ทับดว้ยแผน่พลาสตกิเพอืกันไอนํา 
และใชแ้ผน่โฟมขนาด 2 นวิทับบน
พลาสตกิเพอืกันไอนําอกีชนัหนงึ 
จากนันเทพนืดว้ยคอนกรตีธรรมดา 
(หนา 4 นวิ) ทับบนแผน่โฟม (ภาพ
ท ี2) และชนัถัดมาเราใชค้อนกรตี
มวลเบา ซงึเป็นผลติภัณฑส์ําเร็จรปู
ทผีลติขนึมาใหม้นํีาหนักเบา เนอื
คอนกรตีมฟีองอากาศแบบปิด ไม่

ดดูซมึนํา นําหนักเบา เป็นฉนวนกันความรอ้น และกันเชอืรา ปัจจบุันนอีฐิมวลเบาในประเทศ
ไทยเรมิหาซอืไดม้ากขนึเพราะกันความรอ้นไดด้ ีเป็นวัสดใุชง้า่ยททํีามาจากซเีมนต ์
อลมูเินยีม และสว่นผสมอนืๆทผีา่นขบวนการทําปฏกิริยิาเคมจีนเกดิฟองไฮโดรเจนทตีดิอยู่
ในซเีมนตจ์งึมลีักษณะเป็นรพูรนุและกันความรอ้นไดด้มีาก เราวางอฐิมวลเบานบีนพนื
คอนกรตี และสดุทา้ยวางแผน่พลาสตกิและแผน่ไมเ้พอืป้องกันนําหนักกดทับทจีะทําใหอ้ฐิ
แตกหรอืรา้ว สว่นหอ้งนันสรา้งดว้ยเสาและผนังตามปกตโิดยมเีสาหลักทมีมุ 4 เสา เป็นเสา
ปนูซเีมนตท์หีาไดทั้วไป และเราใชอ้ฐิมวลเบากอ่ผนังหอ้งเย็นใหมแ่ละดา้นทเีป็นผนังเกา่ที
ตดิอยูก่ับหอ้งเย็นเดมินันเราใชอ้ฐิมวลเบากอ่ซอ้นเขา้ไป สว่นหลังคามงุดว้ยกระเบอืงและ

ภาพท ี1 แบบสาํหรบัหอ้งใหมท่ตีดิกบัหอ้งเดมิ 

ภาพท ี2 พนืหอ้งใหมท่รีองพนืดว้ยแผน่พลาสตกิ, แผน่
โฟม, ซเีมนต,์ อฐิมวลเบา และไมอ้ดั 

 หอ้งเดมิทใีช ้
เก็บเมล็ดพันธุ ์

 หนา้ตา่งเปลยีนเป็น
ประตเูชอืมตอ่ระหวา่ง
หอ้งเกา่และหอ้งใหม ่

 หอ้งใหมท่ใีช ้
เก็บเมล็ดพันธุ ์

 หอ้งตากแหง้
เมล็ดพันธุ ์



 

 

โครงเหล็กทยีดึตดิกับผนังและเสาเขา้ดว้ยกัน เราใชโ้ฟมฉนวนความรอ้นแบบสเปรยฉ์ีดที
ผนังเป็นความหนา 25 มม.ทังสดีา้นและทดีา้นใตห้ลังคาหนา 50 มม. มกีารฉาบผนังและตดิ
ฉนวนทหีลังคาเพอืกันความชนื (หรอืทังกันไอนําและกันความรอ้นในเวลาเดยีวกัน) จากนัน
มกีารตดิตังเครอืงปรับอากาศแบบแยกสว่นขนาด 15,000 BTU/ชวัโมง และตดิตังเครอืง
ปรับอณุหภมู ิCoolBot ทเีพมิความเย็นของหอ้ง หอ้งเย็นใหมน่ีเก็บอณุหภมูทิปีระมาณ 4⁰C 
ไดส้บายๆดว้ยการทํางานของเครอืงปรับอากาศรว่มกับเครอืงปรับอณุหภมู ิ
 
สว่นการสรา้งพนืทใีหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน 
เราไดอ้อกแบบปรับปรงุหอ้งเย็นเกา่ในชว่งการกอ่สรา้ง
หอ้งเย็นใหม ่เราไดเ้ปลยีนประตจูากประตพูลาสตกิแกน
กลวงใหเ้ป็นประตพูวีซีแีกนตันเพอืจะกันความรอ้นและ
ความชนืไดด้กีวา่ และเราไดเ้อาหนา้ตา่งทมีอียูอ่อก โดย
เปลยีนตําแหน่งทเีคยเป็นหนา้ตา่งดา้นหนงึใหเ้ป็นประตู
ทางเขา้ไปยังหอ้งเย็นใหม ่สว่นหนา้ตา่งเดมิอันอนืเรากอ่
ปิดดว้ยอฐิมวลเบา จากนันฉีดโฟมฉนวนดา้นเพดานหนา 
50 มม.และดา้นผนังหนา 25 มม.เพอืเพมิประสทิธภิาพ
และกันความชนื หอ้งเย็นทไีดรั้บการปรับปรงุนปีกตเิก็บ
อณุหภมูไิดท้1ี6⁰C และทําหนา้เป็นเหมอืนหอ้งairlock
สําหรับหอ้งเย็นใหมแ่ละยังใชเ้ป็นหอ้งเก็บเมล็ดพันธุ์
ชวัคราว ชว่ยเพมิพนืทใีนการทํางานใหก้ับเจา้หนา้ทใีน
การทํารายการเมล็ดพันธุแ์ละปิดผนกึเมล็ดพันธุ ์
 
ผลทไีด ้
หลังจากททํีาหอ้งเก็บเมล็ดพันธุใ์หมเ่สร็จแลว้ 
เจา้หนา้ทเีอคโค เอเชยีไดส้งัเกตเห็นความแตกตา่ง
หลายอยา่งทเีกดิขนึระหวา่งหอ้งเกา่และหอ้งที
ออกแบบใหมน่ ีแมว้า่ทธีนาคารเมล็ดพันธุจ์ะมี
เครอืงปรับอากาศทใีชง้านเพมิขนึเป็นสองตัวแลว้ แตค่า่ไฟในแตล่ะเดอืนโดยรวมแลว้แทบ
จะไมต่า่งจากกอ่นหนา้นเีลย และหลังจากทําหอ้งใหมเ่สร็จและปรับปรงุหอ้งเกา่ เราไมเ่ห็น
นําทมีาจากหยดนําควบแน่นเลย เมอืความชนืในหอ้งอยูใ่นระดับตํา เจา้หนา้ทก็ีไมต่อ้งใช ้
เครอืงดดูความชนืในชอ่งเก็บเมล็ดพันธุ ์และสดุทา้ย เนอืงจากฉนวนกันความรอ้น หอ้งใหม่
จงึมชีอ่งเก็บทเีย็นกวา่หอ้งเกา่มาก และหอ้งเกา่ตอนนก็ีเย็นขนึกวา่เดมิทเีคยเป็นดว้ย และนี
ทําใหเ้กดิททีปีลอดภัยกวา่ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุข์องเอคโค เอเชยี  
 
คา่ใชจ้า่ย 
ตารางท ี1 เป็นขอ้มลูเกยีวกับคา่ใชจ้า่ยจากการกอ่สรา้งหอ้งเย็นใหม ่สงิทรีาคาแพงทสีดุคอื
เครอืงปรับอากาศ ฉนวนโฟม (รวมคา่แรง) และอฐิมวลเบา หอ้งเย็นนีไมไ่ดอ้อกแบบมาเพอื
ประชาสมัพันธก์ารใชง้านสําหรับเกษตรกร แตส่ามารถนําไปปรับใชใ้นองคก์รขนาดใหญห่รอื
องคก์รทไีมห่วังผลกําไร วัสดอุนืๆทมีอียูใ่นทอ้งถนิอาจนํามาใชแ้ทนบางอยา่งได ้เชน่การใช ้
ประตไูมแ้ลว้ทาดว้ยสนํีาผสมกาวยาง (เพอืป้องกันความชนื) การใชแ้ผน่โฟมแทนโฟมฉน
วนแบบสเปรย ์และการใชอ้ฐิทัวไปและปนูฉาบทัวไปแทนอฐิมวลเบา   
 
 
 

(ภาพจากบนไปลา่ง): หอ้งเย็นทใีช้
แอรต์วัเดยีวและ Coolbot, หอ้งเย็น
ทใีชฉ้นวนโฟมแบบฉดี 



 

 

รายการกอ่สรา้ง บาท USD($) 
ฉนวนโฟม (รวมคา่แรง)         23,929.00         683.69  
ไมส้ําหรับสรา้งหอ้งเย็น         24,282.00         693.77  
อฐิมวลเบาQ Con Blocks           7,800.00         222.86  
วัสดกุ่อสรา้งอนืๆ (สว่นใหญไ่ดแ้กไ่มอ้ดั 
คอนกรตี,พลาสตกิ, ฯลฯ)          26,351.00 

  
       752.89 

ตดิตงัสายไฟใหม่           1,527.00          43.63 
ประตหูอ้งเย็น              517.00          14.77  
เครอืงปรับอากาศ          19,490.00        556.86  
เครอืงปรับอณุหภมู ิCoolBot            8,750.00       250.00 
ทาสหีอ้งเย็นใหม่               800.00          22.86  
ร่องระบายนําสาํหรับหอ้งเย็น                 31.00            0.89  
รวม         113,477.00       3242.20 
ตารางท ี1: คา่ใชจ้่ายสาํหรับการสรา้งหอ้งเย็น วัสดทุใีชแ้ละราคาอาจเปลยีนแปลงตามสภาพพนืท ี 
 
คําแนะนําเพมิเตมิ 
หอ้งเก็บเมล็ดพันธุท์มีคีวามสามารถเก็บอณุหภมูแิบบนไีมไ่ดเ้หมาะสมกับทกุสถานการณ์ 
อยา่งไรก็ตาม หลักการ แนวคดิ และวัสดทุพีดูถงึในบทความนอีาจเป็นการจดุประกาย
ความคดิหรอืเป็นคําตอบสําหรับธนาคารเมล็ดพันธุช์มุชนทไีมห่วังผลกําไรททํีางานอยูใ่น
บรบิทคลา้ยกันนี ถา้คณุอยากจะสรา้งหอ้งเย็น สงิแรกตอ้งพจิารณาเพมิคอืวัสดอุปุกรณ์ที
ตอ้งใชแ้ละอะไรทมีอียูใ่นแลว้ในพนืท ีจากนันจงึตัดสนิใจวา่จะสรา้งพนืททีปีลอดภัยสําหรับ
เมล็ดพันธุข์องคณุอยา่งไร  
 
หากตอ้งการอา่นเพมิเตมิเกยีวกับการวจิัยทมีอียูข่องเอคโคทเีกยีวกับวธิกีารเก็บเมล็ดพันธุ์
ใหม้ปีระสทิธภิาพ กรณุาดไูดท้ลีงิคต์อ่ไปน:ี 

x ECHO Asia Note 14: Vacuum Sealing versus Refrigeration: 
http://c.ymcdn.com/sites/members.echocommunity.org/resource/collectio
n/0ADF35ED-72B3-44AA-92B5-D50F9B4A741D/EAN_14_-_July_2012.pdf 

x 2015 Cambodia Seed Saving Workshop: 
http://www.echocommunity.org/en/resources/b3b28c0a-efbf-46fe-a63c-
2c223dc70a86 

x 2014 Thailand Seed Banking Workshop: https://echocommunity.site-
ym.com/?Asia_SeedWorkshop 

x YouTube Video: A Low-Cost Germination Chamber in Earthbag House 
Seed Bank in NE Cambodia: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ao5M7OLsGTY 
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