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การเกบ็และจัดการเมลด็ไม้ 
(Seed collection and management)) 

วตัถุประสงคใ์นการอบรมเร่ืองน้ี เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้ถึง วิธีการเก็บเมล็ด 
การรักษา และการปฏิบติัต่อเมล็ดท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถรักษาความมีชีวติของเมล็ดให้อยูร่อดจนถึง
เวลาน าไปปลูก 

หวัขอ้ท่ีจะตอ้งเรียนรู้ในเร่ืองน้ีประกอบดว้ย 
1. วธีิการเลือกแม่ไม ้และแหล่งเก็บเมล็ดท่ีดี 
2. ก าหนดเวลาการเก็บเมล็ด 
3. วธีิการเก็บเมล็ด 
4. การปฏิบติัต่อเมล็ดในสนาม 
5. การคดัแยกเมล็ดไม ้
6. การเก็บรักษาเมล็ด 

1. วธีิการเลือกแม่ไม้ 
ส่ิงส าคญัท่ีสุดก่อนการเก็บเมล็ดไมก้็คือ การเลือกและหมายแม่ไมท่ี้ดี แม่ไมเ้หล่าน้ีจะ

เป็นตน้ไมท่ี้ท่านจะใชเ้ก็บเมล็ดไมท่ี้มีคุณภาพสูง แม่ไมท่ี้ดีควรมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1. มีลกัษณะแขง็แรงมีรูปทรงตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
2. มีอายคุ่อนขา้งแก่ 
3. ปราศจากโรคและแมลงรบกวน 
4. ผลผลิตเมล็ดดี 
5. เจริญเติบโตอยูใ่นกลุ่มไมช้นิดเดียวกนัท่ีมีลกัษณะแขง็แรง 

" กล้าไม้ย่อมจะมีลกัษณะเหมือนแม่ไม้ " 
การท่ีจะเก็บเมล็ดไมจ้ากแม่ไมต้น้ใดนั้น ควรมีการคดัเลือกแม่ไมก่้อนเพราะวา่แม่ไม้

เหล่านั้นจะใหลู้กไมท่ี้มีคุณลกัษณะตามตอ้งการ  
 ถา้ท่านตอ้งการตน้ไมล้ าตน้ตรง เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง ให้เลือกแม่ไมท่ี้เจริญเติบโตเร็ว ล า

ตน้ตรง และมีก่ิงกา้นนอ้ย 
 ตอ้งการตน้ไมท่ี้มีหลายล าตน้ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ ให้เลือกแม่ไมท่ี้เจริญเติบโตเร็ว มี

ก่ิงกา้นสาขามาก มีหลายล าตน้ ผลิตใบใหม่ไดร้วดเร็วภายหลงัจากการเก็บเก่ียวเป็นอาหาร
สัตว ์
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ตะเคียนทอง 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักและไม้กระถินเทพา 

 ตอ้งการตน้ไมท่ี้ทนต่อความแหง้แลง้หรือน ้าท่วม เลือกแม่ไมล้กัษณะดีจากแหล่งท่ีแห้งแลง้
หรือน ้าท่วม เป็นตน้ 

 แม่ไมส้ าหรับไมผ้ล เก็บเมล็ดจากตน้สายพนัธ์ุทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีปริมาณความหวานดี ผล
สมบูรณ์ไดข้นาดท่ีตลาดตอ้งการ เป็นตน้ท่ีแตกก่ิงกา้นในระดบัต ่า ซ่ึงจะท าให้เก็บผลจาก
ก่ิงต ่าๆ ไดง่้าย 

ภาพที ่1 ภาพตัวอย่างแม่ไม้ทีใ่ช้ประโยชน์จากเน้ือไม้ 

แหล่งเกบ็เมลด็ 
การเก็บเมล็ดไม่ว่าจะเป็นไมช้นิดใดก็ตามควรเก็บเมล็ดจากแม่ไมท่ี้มีลกัษณะดี แหล่งท่ีมีไม้

ลกัษณะดี หรือหาจากแหล่งท่ีผา่นการปรับปรุงพนัธ์ุแลว้ของกรมป่าไมท่ี้มีอยูต่ามสถานีต่าง ๆ การสร้าง
แหล่ ง เมล็ด เพื่ อ เพิ่ ม
คุณภาพทางพนัธ์ุของ
เมล็ดสามารถแบ่งเป็น
ชั้นๆ ได ้7 ชั้นดงัภาพท่ี 
3 ซ่ึงเรียงล าดบัจากชั้น
เลวท่ีสุดระดับ 0 เป็น
แห ล่ ง เมล็ ด ท่ี ไม่ ไ ด้
จัดการอะไรเลย  ไป
จนถึงดีท่ีสุดท่ีระดับ 7  
ซ่ึงเป็นสวนผลิตเมล็ด
พัน ธ์ุ ท่ี เ ป็นการปลูก
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ภาพที่ 4 สวนผลติเมลด็พนัธุ์ไม้สกัและการดแูลแบบสวนผลไม้ 

สร้างข้ึนโดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตเมล็ดพนัธ์ุดีโดยเฉพาะ โดยการคดัเลือกสายพนัธ์ุและวางผงัการ
ปลูกตามหลกัการทางดา้นพนัธุศาสตร์ มีการดูแลเหมือนสวนผลไม ้

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 ช้ันคุณภาพเมลด็ 

ส านกัวจิยัและพฒันาการป่าไม ้ไดด้ าเนินการในการจดัสร้างแหล่งผลิตเมล็ด และจดัชั้นคุณภาพ
เมล็ดของไมช้นิดต่างๆ ท่ีมีอยูต่ามสถานีวนวฒันวจิยั และหน่วยงานภาคสนามต่างๆ ไวร้ายละเอียดดงั
ตารางท่ี 1 ในการพิจารณาเลือกเก็บเมล็ดชนิดไมต่้างๆท่ีมีอยูใ่นตาราง หน่วยงานเก็บเมล็ดไมไ้ดพ้ิจารณา
เลือกเก็บจากแหล่งท่ีมีล าดบัชั้นคุณภาพท่ีสูงกวา่ก่อน เพื่อจะไดเ้มล็ดท่ีมีคุณภาพท่ีดีกวา่ จากนั้นจึง
พิจารณาแหล่งท่ีมีคุณภาพรองลงมา ชนิดไมท่ี้ไม่มีในตารางจ าเป็นตอ้งเก็บจากแหล่งท่ีไม่มีการปรับปรุง
แต่เลือกเก็บจากแหล่งท่ีมีสภาพโดยรวมของหมู่ไม ้หรือตน้แม่ไมท่ี้มีลกัษณะตามความตอ้งการ 
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ตารางที ่1  ชนิดไม้ต่างๆ ทีไ่ด้จ าแนกประเภทแหล่งเกบ็เมลด็ รวมถงึขนาดพ้ืนที่ปลูก และศูนย์วนวฒันวจิยัภาคต่างๆ ที่
หน่วยงานทีม่แีหล่งเมลด็สังกดัอยู่ 

ท่ี ชนิดไม ้ ประเภทแหล่งเมลด็ เน้ือท่ี (ไร่) ศูนยว์นวฒันวจิยัภาค 

1 กระเจา GC 6 กลาง 

2 กระถินณรงค ์ SO Demon GC 84 ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 

3 กระถินณรงคล์ูกผสม Demon GC 5 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

4 กระถินเทพา SO PSS SPA Demon 210 กลาง ใต ้

5 กนัเกรา PSS 6 กลาง 

6 ไข่เขียว SPA 20 ใต ้

7 เคี่ยม GC 6 กลาง 

8 จนัทร์หอม PSS 25 กลาง 

9 ชิงชนั GC 20 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

10 ซอ้ SPA GC 55 เหนือ 

11 แดง SO PSS SPA GC 299 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 

12 ตะเคียนทอง SPA Demon GC 220 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 

13 ตีนเป็ด SPA 20 เหนือ 

14 นนทรี GC 100 กลาง 

15 ประดู่ PSS SPA Demon GC 503 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ใต ้

16 ไผ ่ SPA Demon GC 72 เหนือ กลาง ใต ้

17 พะยอม GC 90 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

18 พะยงู PSS SPA Demon GC 949 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 

19 มะค่าโมง PSS SPA 85 เหนือ กลาง 

20 มะม่วงป่า GC 15 เหนือ 

21 มะฮอกกานีใบใหญ่ SPA 16 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

22 ยมหอม SPA 9 กลาง 

23 ยมหิน Demon GC 30 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

24 ยางนา PSS SPA Demon GC 948 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ใต ้

25 รัง SPA 25 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

26 เล่ียน SPA GC 34 เหนือ กลาง 

27 สนคาริเบีย SO PSS SPA Demon  1094 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 

28 สนประดิพทัธ์ SO PSS SPA 33 ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 
ท่ี ชนิดไม ้ ประเภทแหล่งเมลด็ เน้ือท่ี (ไร่) ทอ้งท่ี 

29 สนสองใบ PSS SPA Demon GC 839 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

30 สนสามใบ SO PSS SPA Demon  1107 เหนือ 

31 สมอพิเภก GC 60 เหนือ 

32 สะเดา SO PSS SPA GC 247 เหนือ กลาง ใต ้

33 สะเดาเทียม SO  SPA 36 กลาง ใต ้

34 สกั SO  SPA Demon GC 4067 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ใต ้

35 สาธร PSS 15 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
36 

 สนสุโดสโตรบสั,  
สนพาทูลา-เทคูนูมานี, 
สนจีน 

SO PSS GC 
 

123 
 

เหนือ 

37 หวายโป่ง, หวายก าพวน, 
หวายน ้ า 

SPA 905 ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต ้

38 อฟัริกนัมะฮอกกานี 
(คยา) 

Demon 2 ใต ้

39 Acacia aulacocarpa SO GC 6 ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 

40 Acacia crassicarpa GC 64 กลาง 

41 Eucalyptus sp. PSS 12 เหนือ 
42 E. camaldulensis PSS SPA Demon GC 879 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 

43 E. citriodora PSS GC 58 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 

44 E. cloeziana PSS 25 เหนือ 

45 E. tereticornis GC 45 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

46 E. urophylla  SO PSS  Demon GC 73 เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 

47 Pinus oocarpa SO PSS  Demon GC 646 เหนือ 

48 ไมอ่ื้นๆ PSS SPA Demon GC 816 ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ใต ้

รวม     15,000    
หมายเหตุ: SO = Seed Orchard (สวนผลิตเมลด็พนัธ์ุ) 
               PSS = Provenance Seed Stand (แหล่งผลิตเมลด็พิสูจน์ถ่ินก าเนิด) 
              SPA = Seed Production Area (แหล่งผลิตเมลด็พนัธ์ุ) 
              Demon. = Demonstration Plot (แปลงเพื่อการศึกษาทางธรรมชาติวทิยาและท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ)์ 
              GC = Gene Conservation Plot (แปลงอนุรักษพ์นัธุกรรม) 
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2. ก าหนดเวลาการเกบ็เมลด็ 

“เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเก็บเมล็ด คือ เวลาท่ีเมล็ดแก่เตม็ท่ี” 

ตารางท่ี 2 เป็นตารางสรุปขอ้มูลระยะเวลาการออกดอกและเวลาการเก็บเมล็ดไมช้นิดต่างๆไว้
เป็นแนวทางกวา้งๆ เพื่อการวางแผนการเก็บเมล็ดไมช้นิดต่างๆให้ทนัเวลา นอกจากการใช้ขอ้มูลใน
ตารางน้ีแลว้ ยงัตอ้งใชก้ารสังเกตความสุกแก่ของผลประกอบจึงจะเก็บเมล็ดท่ีแก่เตม็ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ตารางท่ี 2 ระยะเวลาการออกดอก และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อการเก็บเมล็ดไมช้นิดต่างๆ  
ช่ือพนัธ์ุไม ้ ระยะเวลาออกดอก ระยะเวลาเก็บเมล็ด 

1.  กระถินณรงค ์ กค-สค พ.ย.- มีค. 
2.  กระถิน (Acacia aulacocarpa) - 

 
ก.พ - มีค. 

3.  กระถิน (Acacia crassicarpa) - 
 

ก.พ. - พ.ค. 
4.  กระถิน (Acacia holosenicea) - 

 
ก.พ. - มีค. 

5.  กระถิน (Acacia leptocarpa) - 
 

มีค. - เม.ย. 
6.  สีเสียดแก่น เม.ย. - ก.ค. ก.พ. - เม.ย. 
7.  กระถินเทพา ต.ค. - ธ.ค. มีค. - เม.ย. 
8.  มะค่าโมง ก.พ. - มีค. ต.ค. - มีค. 
9.  มะยมป่า ( ยมป่า ) ก.พ. - มี.ค มีค. - เม.ย. 
10. คาง - 

 
มีค. 

11. ถ่อน พ.ค. - ส.ค. ก.พ. - เม.ย. 
12. พฤกษ ์ มีค. - เม.ย. พ.ย. - มีค. 
13. ตีนเป็ด ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. 
14. มะม่วงหิมพานต ์ - 

 
ม.ค. - ก.พ. 

15. ตะกู  ( กระทุ่ม ) มิย. - ก.ย. ก.ค. - ก.พ. 
16. สะเดาเทียม ก.พ. - มีค. พ.ค. - มิย. 
17. สะเดา ธ.ค. - ม.ค. มีค. - พ.ค. 
18. สนทะเล ม.ค. - มีค. พ.ย. - เม.ย. 
19. ข้ีเหล็กอเมริกา - 

 
ก.พ. - มิย. 

20. คูณ ก.พ. - เม.ย. มีค. - เม.ย. 
21. แสมสาร พ.ค. - ก.ค. ก.พ. - มีค. 
22. ข้ีเหล็กบา้น ก.ค. - ส.ค. ก.พ. - เม.ย 
23. กลัปพฤกษ ์ ก.พ. - เม.ย. ก.พ. - มีค. 
24. กาลพฤกษ ์ ก.พ. - เม.ย. ก.พ. - มีค. 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)   
ช่ือพนัธ์ุไม ้ ระยะเวลาออกดอก ระยะเวลาเก็บเมล็ด 

25. ยมหิน - 
 

ก.พ. - มีค. 
26. ฝ้ายค า - 

 
มีค. - เม.ย. 

27. พะยงู พ.ย. - ก.ค. ต.ค. - ก.พ. 
28. พะยงูอินโดนีเซีย พ.ย. - ก.ค. ต.ค. - ก.พ. 
29. กระพี้ เขาควาย มีค. - เม.ย. ม.ค. - มีค. 
30. ฉนวน มีค. - พ.ค. ม.ค. - มีค. 
31. ชิงชนั มีค. - พ.ค. พ.ย. - พ.ค. 
32. หางนกยงูฝร่ัง มีค. - เม.ย. พ.ย. - มีค. 
33. ยางนา มีค. - พ.ค. ก.พ. - พ.ค. 
34. มะเกลือ ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - มีค. 
35. ยางแดง - 

 
มีค. - พ.ค. 

36. ซาก เม.ย. - พ.ค. ธ.ค. - ก.พ. 
37. พนัชาด เม.ย. - มิย. ก.พ. - พ.ค. 
38. ยคูาลิปตสั คามาลดูเลนซีส - 

 
พ.ย. - ก.ค. 

39. ยคูาลิปตสั ซิตริโอโดรา - 
 

ธ.ค. - มีค. 
40. ยคูาลิปตสั โคลอีเซียนา - 

 
ส.ค. - ธ.ค. 

41. ยคูาลิปตสั ดีกรุ๊ปตา - 
 

พ.ค. - ต.ค. 
42. ยคูาลิปตสั แกรนดิส - 

 
ม.ค. - ก.ค. 

43. ยคูาลิปตสั เทริติคอร์นิส - 
 

เม.ย. - พ.ค. - ต.ค. 
44. กนัเกรา , ต าเสา เม.ย. - มิย. ก.ย. - พ.ย. 
45. แคหางค่าง ก.ค. - พ.ย. ม.ค. - มีค. 
46.มะสัง ธ.ค. - ก.พ. ธ.ค. - ก.พ. 
47. ซอ้ ม.ค. - เม.ย. ก.พ. - พ.ค. 
48. ตะเคียนทอง ม.ค. - มีค. ก.พ. - เม.ย. 
49. ขานาง ธ.ค. - ม.ค. ธ.ค. - ม.ค. 
50. หลุมพอ มีค. ก.พ. - ม.ค. 
51. ตะแบกนา มิย. - ต.ค. ก.พ. - เม.ย. 
52. อินทนิลบก มีค. - พ.ค. ธ.ค. - ก.พ. 
53. อินทนิลน ้า มีค. - พ.ค. พ.ย. - มีค. 
54. เสลา มีค. - เม.ย. พ.ย. - มีค. 
55. กระถินยกัษ ์ - 

 
ธ.ค. - มีค. 

56. กระถินบา้น - 
 

มีค. 



8 
 

ตารางท่ี 2 (ต่อ)   
ช่ือพนัธ์ุไม ้ ระยะเวลาออกดอก ระยะเวลาเก็บเมล็ด 

57. มะม่วงป่า - 
 

เม.ย - ก.ค 
58. เล่ียน ก.พ. - มีค. พ.ย. - ก.พ. 
59. บุญนาค - 

 
ก.พ 

60. สาธร , กระเจา๊ะ มีค. - พ.ค. ก.พ. - เม.ย. 
61. ปีบ  (กาสะลอง ) ธ.ค. - มีค. ก.พ. - เม.ย. 
62. พิกุล - 

 
ธ.ค. 

63. เพกา ( ล้ินฟ้า ) มิ.ย – ส.ค มี.ค. - เม.ย. 
64. นนทรีป่า ม.ค - มี.ค ต.ค - ก.พ 
65. นนทรีทอง ม.ค - มี.ค ต.ค - ก.พ 
66. ยางบง - 

 
เม.ย - พ.ค 

67. สนคาริเบีย - 
 

มิ.ย - ส.ค 
68. สนสองใบ - 

 
มี.ค - มิ.ย 

69. สนสามใบ พ.ย - เม.ย. พ.ย. - ก.พ. 
70. ประดู่ป่า มี.ค.-เม.ย. 

 
ต.ค - ธ.ค 

71. ประดู่บา้น มี.ค.-เม.ย. ต.ค. - ธ.ค. 
72. โกงกางใบเล็ก - 

 
มี.ค. 

73. โกงกางใบใหญ่ - 
 

มี.ค. 
74. มะค่าแต ้ มี.ค. - พ.ค. ต.ค. - ม.ค. 
75. มะกอกป่า ธ.ค. – มี.ค. ธ.ค. - เม.ย. 
76. มะฮอกกานี ( ใบเล็ก ) - 

 
ธ.ค. - ม.ค. 

77. มะฮอกกานี (ใบใหญ่ ) - 
 

ธ.ค. - ม.ค. 
78. ชมพูพนัธ์ทิพย ์ - 

 
ก.พ. - เม.ย. 

79. ทองอุไร - 
 

ม.ค. - มีค. 
80. สัก มิ.ย. - ต.ค. ม.ค. - เม.ย. 
81. สมอไทย เม.ย. - มิ.ย ต.ค. - ธ.ค 
82. สมอภิเภก มี.ค. - พ.ค. ธ.ค. - ก.พ. 
83. สมพง - 

 
ก.พ - เม.ย. 

84. ไผร่วก - 
 

ก.พ – มี.ค. 
85. ยมหอม - 

 
ธ.ค. - เม.ย. 

86. โมกมนั ม.ค. – มี.ค. ม.ค. – มี.ค. 
87. แดง ก.พ. - มีค. ก.พ. - พ.ค. 



9 
 

ดัชนีความสุกแก่ของผล 

ระยะเวลาการสุกแก่ของผลไมช้นิดต่างๆ นั้น นอกจากจะผนัแปรไปตามพื้นท่ีต่างๆ แล้ว ใน
พื้นท่ีใกลเ้คียงกนัยงัอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละตน้ หรือแมแ้ต่ในตน้เดียวกนัการสุกแก่ยงัอาจไม่พร้อม
กนัอีกดว้ย จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองดชันีบ่งช้ีความสุกแก่ของผลไมแ้ต่ละชนิด โดยทัว่ไปเราสามารถ
สังเกตการสุกแก่ของผลและเมล็ดไดจ้ากการเปล่ียนสีของฝักหรือของผล ตน้ไมส่้วนมากฝักหรือผลจะ
เปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลเม่ือเมล็ดภายในแก่ เช่น คูน กลัปพฤกษ ์ชยัพฤกษ ์กาฬพฤกษ ์มะค่าโมง มะค่าแต ้
ข้ีเหล็กป่า นนทรีป่า นนทรีบา้น หางนกยูงฝร่ัง สัก กระพี้ เขาควาย กระพี้จ ัน่ เส้ียวบา้น เส้ียวดอกขาว 
จามจุรี ฯลฯ  

บางชนิดเปล่ียนเป็นสีเขียวนวล สีจางลงไม่เขียวเขม้ สีเหลือง เช่น ผกัหวานป่า มะม่วงป่า 
มะขามป้อม มะเกลือ สะเดา ฯลฯ บางชนิดอาจเปล่ียนเป็นสีเขม้ข้ึนเป็นสีแดง ม่วง หรือ ด า เช่น มะเด่ือ 

ไทร หวา้ พิกุล ฯลฯ บางชนิดผลหรือฝักจะเปล่ียนสีน ้ าตาลแมย้งัไม่แก่ การสังเกตแต่เพียงสีของผลจึง
ผิดพลาดไดใ้ห้สังเกตวา่มีผลหรือฝักบางส่วนเร่ิมแตกจึงจะเก็บได ้ เช่น ข้ีเหล็กบา้น เพกา แดง ทองอุไร 
ยมหิน ยมหอม ตีนเป็ด อินทนิลน ้ า อินทนิลบก เสลา ตะแบก ฯลฯ บางชนิดสีของผลเปล่ียนแปลงนอ้ย

หางนกยงู นนทรีป่า 
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ยมหิน เพกา มะเด่ือ 

กระบก ซอ้ จามจุรี 

มากจนสังเกตแทบไม่เห็น เช่น กระบก สมอไทย สมอพิเภก ซ้อ เล่ียน มะกอกน ้ า มะกอกป่า ฯลฯ ให้
สังเกตใตต้น้ว่ามีผลร่วงหล่น ผลท่ีเหลือส่วนใหญ่ก็จะแก่แลว้ แต่ขอ้ควรระวงัคือผลท่ีหล่นนอกฤดู จะ
เป็นผลท่ีถูกแมลงเจาะ ดงันั้นจะตอ้งตรวจสอบอยา่งละเอียดจนแน่ใจวา่เมล็ดนั้นแก่ดีแลว้ก่อนการเก็บ
เมล็ด เช่นผลกระบกท่ีหล่นในเดือนสิงหาคม เป็นตน้ 

3. วธีิการเกบ็ผลหรือฝัก 

 ในการเก็บเมล็ดไมน้ั้น ขั้นตอนการด าเนินการคือตอ้งเก็บผลหรือฝักท่ีมีเมล็ดอยูภ่ายในก่อน 
จากนั้นจึงน าผลหรือฝักมาแยกเมล็ดออกจากผลอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงวธีิการเก็บผลหรือฝักท าไดห้ลายวธีิ แต่
ละวธีิจะมีความเหมาะสมกบัพืชแต่ละชนิด หรือแต่ละสภาพพื้นท่ี แตกต่างกนัไปดงัน้ี 

การเกบ็ผลทีร่่วงหล่นตามธรรมชาติ 

พืชบางชนิดฝักจะร่วงสู่พื้นดินเม่ือเมล็ดแก่จดัโดยเมล็ดท่ีอยูภ่ายในยงัไม่เสียหาย เช่น
จามจุรี บางชนิดล าตน้สูงใหญ่แผ่ก่ิงกา้นกวา้ง การปีนเก็บท าไดย้าก จ าเป็นตอ้งรอให้ผลร่วงหล่น เช่น 
กระบก ซ้อ เล่ียน ฯลฯ แต่ควรเก็บขณะผลยงัสดไม่เน่าเสีย เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับเก็บผลท่ีร่วงหล่นตาม

พื้นไดแ้ก่ คราด ตะแกรงส าหรับร่อน ภาชนะใส่ผลเช่นถงั ตะกร้า ผา้ใบหรือผา้พลาสติกขนาดใหญ่ โดย
ท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี : 

ซ้อ 
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1. ท าความสะอาดพื้นดินใตต้น้แม่ไมท่ี้จะเก็บผล เก็บกวาดเอาใบไมก่ิ้งไมร้วมทั้งถากถาง
วชัพืชออกใหห้มด จะท าใหเ้ก็บผลไดง่้ายข้ึน หรือ ปูผา้พลาสติกหรือผา้ใบใตต้น้แม่ไม ้เพื่อ
วา่เมล็ดไมจ้ะร่วงลงบนผา้ท่ีปูไว ้

2. ใชค้ราดรวบรวมผล หรือ รวบผา้พลาสติกหรือผา้ใบเพื่อเก็บผลทุกวนั เป็นการป้องกนัการ
ท าลายของแมลงและโรค ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดห้ากผลอยูบ่นพื้นนานเกินไป 

3. ใชต้ะแกรงร่อนเอาผลออกจากไมก่ิ้งไมท่ี้ปะปนอยู ่

การเก็บผลจากพื้นดินมีขอ้เสียบางประการ เช่น 
 บางผลอาจร่วงลงสู่พื้นดินในขณะท่ียงัไม่แก่ เช่นผลกระบกท่ีหล่นในเดือนสิงหาคม 
 มีโอกาสมากท่ีจะถูกแมลงและโรคท าลาย 
 เมล็ดท่ีอยูบ่นพื้นดินนานมกัสูญเสียความงอก 

การเขย่าต้นไม้ 
 ตน้ไมท่ี้มีขนาดเล็ก และขั้วผลเปราะ และแหง้จดัสามารถใชว้ธีิเขยา่ตน้หรือก่ิงได ้ซ่ึงท าโดย 

1. ท าความสะอาดพื้นดิน ปูผา้พลาสติ กหรือผา้ใบ 
2. เขยา่ล าตน้หรือก่ิงระดบัต ่าดว้ยมือ (ก่ิงท่ีอยูสู่งอาจใชไ้มตี้ ไมย้าว เชือกตะขอ) 
3. ใชค้ราดรวบรวมผล หรือ รวบผา้พลาสติกหรือผา้ใบเพื่อเก็บผล 
บางคร้ัง ก่ิงท่ีมีผลอาจอยูใ่นระดบัต ่าพอท่ีผูเ้ก็บจะโนม้ลงเหนือผา้ท่ีปูรองไวแ้ลว้เก็บผลใหร่้วง

บนผา้ปู (ถา้ก่ิงมีหนามมากควรสวมถุงมือหนงัหนาๆ) 

ภาพตวัอยา่งการเกบ็เมลด็ไมส้กั 
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 การลดิกิง่ทีม่ีผล   
เม่ือผลอยูสู่งมือเอ้ือมไม่ถึง อาจใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีดา้มยาวช่วยในการลิดก่ิง 

1. เลือกก่ิงท่ีมีผล/ฝักลกัษณะดีติดอยูม่ากๆ 
2. ปูผา้บนพื้นดินอยา่งระมดัระวงัในจุด ท่ีคาดวา่ฝักหรือผลบนก่ิงท่ีถูกตดัจะร่วงลงบนผา้ 
3. หากจ าเป็นอาจตอ้งลิดก่ิงเป็นช่อ เพื่อใหก่ิ้งท่ีมีผลซ่ึงถูกตดัมีโอกาสร่วงลงสู่ผา้ปูรองรับไว ้

โดยไม่คา้งอยูต่น้ 
4. ท าการตดัก่ิงท่ีมีผล เก็บฝักหรือผลใส่กระสอบ 

การเก็บเมล็ดโดยวธีิน้ี อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นคือ กรรไกรลิดก่ิงท่ีมีดา้มยาว เล่ือย หรือ มีด ท่ีมี
ดา้มยาวดา้มไมไ้ผ ่อะลูมิเนียมหรือพลาสติก น ้ าหนกัเบา ยาว 4-6 เมตร อาจน ามาใชแ้ทนอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ได ้ ส าหรับไมผ้ล ผูกตะกร้าติดไวใ้กลก้บักรรไกรลิดก่ิง เพื่อ
รองรับผลไมเ้ม่ือตดัก่ิงลง ซ่ึงเมล็ดจะถูกเก็บโดยปราศจากการ
เสียหายและไม่เป็นการท าลายผล 

การเหวี่ยงเชือกทีม่ีน า้หนักถ่วงปลาย เพ่ือท าให้กิง่ทีม่ี
เมลด็หักลง  

1. ผกูน ้าหนกัท่ีปลายเชือกดา้นใดดา้นหน่ึง 
2. เหวีย่งเชือกปลายท่ีมีน ้าหนกัถ่วงไปบนก่ิงท่ีมีเมล็ด 
3. ท าใหก่ิ้งหกัดว้ยการจบัปลายเชือกทั้งสองขา้งแลว้ดึงลง 

การปีนต้นไม้เพ่ือเกบ็เมลด็ 

 ตน้ไมท่ี้มีขนาดใหญ่ มีความสูงมาก และขั้วผลเหนียว
การจะเกบ็ผล จ าเป็นตอ้งปีนตน้ ซ่ึงมีความเส่ียง และอนัตรายสูง 
การปีนโดยใชเ้คร่ืองมือปีนตน้ไมท่ี้มีอุปกรณ์ช่วยปีน และเชือก
คุณภาพพิเศษ ช่วยใหเ้กิดความปลอดภยั ในการปีน เป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ไม่ควรปีนดว้ยมือ-เทา้เปล่า 
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การเกบ็เมลด็จากต้นไม้ทีต่ัดโค่นลง 

ถา้ตน้ไมจ้ะตอ้งถูกตดัโค่นลง พยายามรอ
จนกว่าเมล็ดไม้นั้นแก่ดีก่อนการตดัโค่นและจ าไว้
เสมอวา่ อย่าตัดต้นไม้เพียงเพ่ือเก็บเมล็ด ชนิดไมท่ี้
ใชว้ธีิน้ีไดคื้อชนิดท่ีออกผลแลว้ตาย เช่นไมไ้ผ ่

 

4. การปฏิบัติต่อเมลด็ในสนาม 

การปฏิบติัต่อเมล็ดหรือผลในภาคสนามเป็นขั้นตอนการดูแลผลหลงัจากเก็บเก่ียวก่อนท่ีจะไป
เขา้สู่ขบวนการคดัแยกเมล็ดโดยมีเป้าหมายท่ีจะรักษาหลกัฐานแสดงขอ้มูลเมล็ดและท่ีส าคญัท่ีสุดคือ
รักษาความมีชีวติของเมล็ด 

การรักษาหลกัฐานแสดงเมล็ด  

ขอ้มูลแสดงชนิดของ แหล่งเมล็ด วนัท่ีเก็บ และผูรั้บผดิชอบในการเก็บ จะมีประโยชน์ในการ
จดัการเมล็ดและการปรับปรุงพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดในอนาคต การเก็บหลกัฐานไม่ใหส้ับสนควรท าป้าย
ตั้งแต่เก็บเมล็ดในภาคสนามดงัตวัอยา่ง แผน่ป้ายควรท าดว้ยพลาสติกเขียนดว้ยปากกาเคมีไม่ละลายน ้า 

(ตวัอยา่งป้ายแสดงแหล่งเมล็ด) 

 
 

ศูนย์เมลด็พันธุไ์ม้ภาคเหนือ 

อ. งาว จ. ล าปาง 

 

 

ชนิดไม้ : ยมหิน (Chukrasia velutina) 

แหล่งเมลด็ : แม่พริก ล าปาง 

วันที่ : 15 มีนาคม 2541     นน. 20 กก. 

ไผ่เป๊าะ 
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การรักษาความมีชีวติของเมลด็ทีอ่ยู่ในฝัก  

 ผลหรือฝักของไม ้ ส่วนใหญ่จะเก็บมาในขณะท่ียงัไม่แห้งสนิทพอส าหรับเก็บรักษา 
และความช้ืนในเมล็ดก็ยงัไม่ลดลงจนถึงระดบัต ่า  ตอ้งน ามาท าการคดัแยกออกจากผลและผึ่งให้แห้ง
ก่อน โดยให้มีความช้ืนของเมล็ดอยู่ราว 15 % เมล็ดไม้แต่ละชนิดมีความสามารถทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เอ้ืออ านวยแตกต่างกัน  นอกจากน้ีระดับความช้ืนภายในเมล็ดก็มีผลต่อ
ความสามารถในการทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม  เมล็ดท่ีมีความช้ืนสูง จะเสียหายง่ายจากอุณหภูมิสูง 
หรือจากโรคและแมลง 

การเก็บรักษาผลหรือฝักของไมใ้นช่วงการเก็บรักษาชัว่คราวและระหว่างขนส่ง (ไม่
รวมถึงเมล็ดท่ีมีอายุสั้น) ควรให้อยูใ่นสภาพแห้ง และในท่ีเยน็ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ช่วงเวลาระหวา่ง
การเก็บรักษาผล และการแยกเมล็ดออก ควรให้สั้นท่ีสุด และหลีกเล่ียงการถูกรบกวนจากอนัตรายท่ีอยู่
รอบขา้งทุกกรณี 

ขอ้ควรค านึงและขอ้ควรปฏิบติัในสนามโดยทัว่ไปในการรักษาให้เมล็ดท่ีอยู่ในผลหรือฝัก
ใหมี้ชีวติรอด 

1.  ถุงท่ีใชบ้รรจุควรเป็นถุงใหม่หรืออยา่งนอ้ยตอ้งสะอาดพอ เพราะถุงเก่าท่ีใชแ้ลว้มกัจะ
มีราข้ึน ซ่ึงอาจจะลามไปสู่ได ้ส่วนถุงพลาสติกใชไ้ม่ไดเ้พราะจะอบท าให้เกิดความร้อน จนกวา่เมล็ดจะ
แหง้ดีแลว้เท่านั้น 

2.  การใชผ้งยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเช้ือรา อาจจ าเป็นในกรณีท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกท าลาย
อยา่งรุนแรง แต่การใชต้อ้งระมดัระวงัใหม้าก โดยเฉพาะกบัผลท่ีมีเน้ือเยือ่และความช้ืนสูง ซ่ึงอาจจะเป็น
อนัตรายต่อเมล็ดในภายหลงัได ้การใชส้ารเคมีดงักล่าวขอให้เป็นทางเลือกสุดทา้ย เพราะจริงๆ แลว้การ
รักษาสุขลกัษณะท่ีดี ก็จะช่วยลดปัญหาเหล่าน้ีไปไดใ้นตวัอยู่แลว้ เช่นใช้ถุงใหม่ เก็บเมล็ดจากบนตน้
แทนการเก็บจากพื้นดิน รักษาอุณหภูมิและความช้ืนให้อยู่ในระดบัต ่าสุด แยกเน้ือผลออกจากเมล็ด
โดยเร็ว ฯลฯ 

3.  การเก็บรักษาผลหรือฝัก จ านวนมาก ตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ในกรณีน า
ผล หรือ ฝักของมากองรวมกนั บริเวณท่ีอยูด่า้นนอกกองจะแหง้เร็ว แต่อุณหภูมิและความช้ืนภายในกอง
อาจข้ึนสูงจากการหายใจของเมล็ด ดงันั้นเราตอ้งกองให้กระจายเป็นชั้นบางๆ สม ่าเสมอและท าการคน
พลิกกลบัไปมาเป็นประจ าทุกวนัจนกระทัง่แหง้ดี อยูใ่นระดบัท่ีการหายใจของเมล็ดต ่าสุด ซ่ึงผลไมห้รือ
ผลของสนท่ีอยูใ่นกองหรือในถุง ไม่เกิดความร้อนอีก ท าใหไ้ม่เกิดเช้ือราข้ึนได ้
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4.  ถุงท่ีบรรจุควรใส่ผลหรือฝัก ไม่ให้เต็มจนเกินไป ถา้เป็นผลไมส้น ควรใส่เพียงคร่ึงถุง
เท่านั้นเน่ืองจากผลของไมส้นจะอา้และขยายตวัออกเม่ือแหง้ 

5.  ต้องระวงัไม่คลุกเคล้าผลท่ีเป็นเน้ือเยื่อเข้าด้วยกันก่อนท าการแยกเอาเมล็ดออก 
เน่ืองจากจะท าใหเ้กิดการเน่าเสียข้ึนได ้

6.  ผลหรือฝัก ท่ีเก็บมาไม่ควรกองไวบ้นพื้นดิน การติดเช้ือราในผล หรือเมล็ดมกัจะเกิด
จากการสัมผสักบัเช้ือจุลินทรียท่ี์มีอยูใ่นดินบริเวณป่าท่ีเก็บเมล็ด และบริเวณท่ีท าการแยกเมล็ดออก 

การปฏิบติัหลงัการเก็บผลจนถึงเวลาแยกเมล็ดออกจากผลแบ่งออกได ้ 3 ช่วงเวลาคือ 1. ช่วง
การเก็บรักษาชัว่คราวในสนามจนกวา่จะท าการขนส่ง 2. ขณะขนส่ง และ 3. การรักษาเมล็ดชัว่คราวท่ี
หน่วยงานจนกวา่จะท าการคดัแยกเมล็ดออกจากผล/ฝัก  

การปฏิบัติต่อผลก่อนการขนส่ง 

 วตัถุประสงคข์องการปฏิบติัต่อเมล็ดก่อนการขนส่งก็คือ เพื่อลดความเสียหายแก่เมล็ด 
โดยการเก็บผลหรือฝักของไมใ้ห้แห้งและเยน็มากท่ีสุด (ยกเวน้เมล็ดท่ีมีอายุสั้นไม่ตอ้งท าให้แห้ง) ทั้งน้ี
สามารถกระท าไดโ้ดยวางเรียงถุงหรือกระสอบ  หรือภาชนะบรรจุท่ีระบายอากาศไดดี้ ไวใ้นท่ีร่มและ
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่ควรกองกระสอบทบักนั ถา้หากมีโอกาสท่ีจะเกิดน ้ าขงั หรืออาจไดรั้บ
อนัตรายจากหนูหรือแมลง ก็ควรแขวนถุงหรือกระสอบไวบ้นก่ิงไมห้รือบนชั้นเก็บและขอเก่ียวชนิด
เคล่ือนยา้ยได ้หากมีโอกาสท่ีจะเกิดฝนตก ก็ควรหาท่ีอยูใ่ตร่้มเงา หรือสร้างท่ีเก็บชัว่คราว ซ่ึงคลุมหลงัคา
ดว้ยผา้ใบ 

 ถา้เป็นไปได ้ควรท าการตากเมล็ดใหแ้หง้ล่วงหนา้ระหวา่งการเก็บรักษาชัว่คราว ซ่ึงจะ
ช่วยท าใหล้ดน ้าหนกัลง สะดวกต่อการขนส่งและลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย การตาก
เมล็ดและการเก็บรักษาชัว่คราวควรท าบนพื้นผา้ใบท่ีมีความทนทานดว้ย   

การปฏิบัติต่อผลระหว่างการขนส่ง   

 ในการขนส่งผลตอ้งมีการวางแผนท่ีดี เพื่อหลีกเล่ียงความลา้ช้าและความลม้เหลวใน
การขนส่ง โดยปกติจะท าการขนส่งผลทางรถยนต์ อยา่งนอ้ยก็ช่วงระยะทางหน่ึง การขนส่งระยะไกล
อาจจะใชบ้ริการรถไฟซ่ึงท าใหป้ระหยดักวา่ แต่อาจจะท าให้การควบคุมสภาพแวดลอ้มล าบาก และเป็น
การเพิ่มภาระในการด าเนินงาน รวมทั้งอาจเส่ียงต่อการปะปนเมล็ดจากแหล่งต่างๆ และเกิดความล่าชา้
ดว้ย 
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การขนส่งผลโดยใชร้ถบรรทุกกระบะแบบเปิดโล่ง ดีกวา่รถกระบะแบบปิด (รถแวน 
หรือรถคอนเทนเนอร์) เพราะมีการระบายอากาศได้สะดวก  พนักงานขบัรถก็ต้องตระหนักถึง
ความส าคญัในเร่ืองน้ี และตอ้งน าผลไปส่งยงัปลายทางโดยไม่ชักช้า การแวะหยุดพกัระหว่างการ
เดินทางแมแ้ต่ช่วงเวลาสั้นๆ ก็อาจจะท าให้เกิดความร้อนสะสมในกองผลและรถในท่ีร่มถา้เป็นไปได้
หรือในกระสอบท่ีขนส่งได ้การเรียงกระสอบหรือถุงก็ควรเรียงใหห้ลวมๆ เพื่อการระบายอากาศท่ีดี  แ 

 ผลท่ีบรรจุในถุงหรือกระสอบ ควรได้รับการขนส่งไปยงัท่ีหมายโดยเร็วท่ีสุด 
โดยเฉพาะผลท่ีมีเน้ือเยื่อหุ้มเมล็ด และไมบ้างชนิดท่ีเก็บมาก่อนเมล็ดจะสุกหรือแก่เต็มท่ี ไม่ควรให้ผล
คา้งอยูใ่นถุงหรือกระสอบนานเกิน 2 - 3 วนั 

 ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัส่งผล จะตอ้งแจง้ไปยงัหน่วยงานปลายทางท่ีจะน า
เมล็ดไปส่งเป็นการล่วงหนา้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขนถ่ายเมล็ดลงจากยานพาหนะ หรือถา้มีการ
ขนส่งต่อเป็นทอดๆ ก็จะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบเช่นเดียวกนั 

การปฏิบัติต่อผลระหว่างการเกบ็รักษาช่ัวคราว ณ สถานที่ท าการแยกเมลด็ 

 ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาเมล็ดชั่วคราวท่ีจ าเป็น ได้กล่าวไวแ้ล้วใน
ตอนตน้ คือจะตอ้งเป็นท่ีแห้งและเยน็ ส่วนความจ าเป็นในการป้องกนัรักษา และการถ่ายเทอากาศนั้น 
ข้ึนอยูก่บัชนิดไม ้ระดบัความสุกแก่ของเมล็ด และสภาพแวดลอ้ม ส าหรับลกัษณะ/สภาพทัว่ๆ ไป ของ
วสัดุอุปกรณ์ส าหรับเก็บรักษาเมล็ดชัว่คราวใหเ้ลือกตามความเหมาะสม คือ 

1. กองเมล็ดบนพื้น   
พื้นท่ีใช้ส าหรับกองเมล็ดตอ้งมีขนาดใหญ่พอท่ีจะสามารถกองผลเป็นชั้นบางๆได้ ควรเป็น

พื้นท่ีเป็นฉนวน หรือพื้นปูอิฐ หรือจะให้ดีก็เป็นพื้นไม ้ท่ีมีความสะอาด และไม่ก่อให้เกิดความเปียกช้ืน
จากไอน ้าในอากาศไดง่้าย 

แต่ละ lot ตอ้งกองแยกกนัใหช้ดัเจน โดยใชไ้มก้ระดานกั้นไว ้
ลานเก็บปริมาณมากกองอยูก่ลางแจง้ ตอ้งมีหลงัคาขนาดใหญ่ ซ่ึงหลงัคาน้ีตอ้งสร้างข้ึนในกรณี

ท่ีผลไม่ไดเ้ก็บไวใ้นถุงหรือกระสอบ 

2. กระสอบ หรือภาชนะอ่ืนท่ีระบายอากาศได ้
ภาชนะท่ีใส่ผลควรเก็บเรียงกนัไวบ้นชั้นวางท่ีมีหลงัคา โดยมากมกัจะใชก้ระสอบ ส่วนภาชนะ

อ่ืนท่ีใชไ้ด ้เช่น ตะกร้า เข่ง หรือ โรงเก็บท่ีสร้างข้ึนเป็นพิเศษ ก็อาจจะน ามาใชเ้ก็บชัว่คราวได ้
การบรรจุผลใส่ในถุง ตอ้งไม่ใส่จนเตม็ และตอ้งไม่เรียงถุงชิดกนัจนเกินไป ควรจะเรียงถุงเพียง

ชั้นเดียวในแต่ละชั้นเก็บ หรือแขวนไวเ้พื่อใหอ้ากาศถ่ายเทสะดวก 
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3. ถาดตาข่ายลวด 
ถาดตาข่ายลวด มกัจะใช้เก็บ ผลไมช้ัว่คราวส าหรับชนิดไมท่ี้ค่อนขา้งจะเก็บรักษายาก ถาด

ดงักล่าว ควรจะสร้างเพื่อให้ใชง้านไดส้ะดวก โดยมีขนาด 80x60 ซม. ลวดตาข่ายท่ีเป็นพื้นถาดควรจะมี
ช่องขนาดเล็กพอท่ีจะรองรับเมล็ดท่ีร่วงออกจากผลหรือฝักได้ ขอบของถาดควรจะสูงพอให้ผล/ฝัก 
กระจายเป็นชั้นบางๆ ได ้ การวางถาดซ้อนกนัตอ้งมีช่องระบายอากาศระหวา่งถาดดว้ย การเรียงถาด
อาจจะซอ้นกนัแบบล้ินชกัโตะ๊ หรือ แต่ละถาดมีขาตั้ง สามารถวางซอ้นกนัได ้

4. ภาชนะเก็บผลชัว่คราวส าหรับเมล็ดจ านวนนอ้ย 
เก็บในถาดขนาดเล็ก และเก็บในสถานท่ีมีหลงัคาสูงโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 

5. การบ่มผลใหสุ้ก  

 คือกระบวนการท าให้ผลสุกโดยเลียนแบบธรรมชาติ ผลไมห้ลายชนิดขณะท่ีเก็บมาจะ
ยงัไม่แก่หรือสุกเต็มท่ี ผลหรือฝักท่ีเก็บมาจะถูกน ามาบ่มเพื่อให้สุกหรือแก่ภายใตส้ภาวะแวดล้อมท่ี
เหมาะสม การบ่มผลมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในกรณีท่ี  

5.1  ช่วงเวลาท่ีเมล็ดแก่จดักบัช่วงท่ีเมล็ดร่วงหล่นออกจากฝักหรือผล เป็นช่วงสั้นๆ จ าเป็นตอ้งเก็บ
ล่วงหนา้ 

5.2 ไมช้นิดนั้นมีผลท่ีแก่หรือสุกไม่พร้อมกนั  
5.3 ผลผลิตในปีนั้นมีมาก เกินกวา่ท่ีทีมงานผูเ้ก็บเมล็ดจะเก็บไดท้นัตามเวลาปกติ  
5.4 การคาดคะเนช่วงเวลาเก็บคลาดเคล่ือน  

    5.5  เส่ียงต่อการถูกท าลาย เช่น จากนกหรือแมลง ตอ้งรีบท าการเก็บมาไวก่้อน 

 สภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการบ่มใหสุ้ก ก็เช่นเดียวกบัสภาพท่ีใชเ้ก็บรักษาชัว่คราว
นัน่เอง คือ เป็นบริเวณท่ีถ่ายเทอากาศไดดี้ และเยน็ ในระหวา่งการบ่มนั้น ผลของไม ้ หรือผลสน จะ
สูญเสียน ้าไปอยา่งชา้ๆ ขณะท่ีเมล็ดยงัสามารถดูดซบัความแห้งรอบๆ จากผลไม/้ผลสน และน าไปสู่การ

มะขามปอ้ม กระบก 
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สุกหรือแก่เต็มท่ี บรรยากาศรอบๆ ควรแห้งและเยน็พอท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดรา และท าให้เมล็ดหายใจ
ไดส้ะดวก 

 การเร่งให้ผล/ฝักของไมแ้ห้งเร็วเกินไป เช่นผลของสนท่ียงัไม่แก่เต็มท่ี อาจท าให้เกิด
กรณีท่ีเรียกวา่ " การแขง็ตวัของเปลือกนอก " เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนจากบริเวณรอบนอกหรือพื้นผิวของผล 
แห้งเร็วกวา่ความช้ืนท่ีอยูภ่ายในจะเคล่ือนออกมายงัพื้นผิวไดท้นั ผิวนอกของผลเกิดการแห้งสนิทและ
แข็งตวั ทั้งยงัป้องกนัความช้ืนท่ีอยูภ่ายในไม่ให้เกิดการระเหยออกมาไดอี้ก วิธีการแกปั้ญหาดงักล่าวมี
ทางเดียว คือ เพิ่มความช้ืน (ให้น ้ า) บริเวณพื้นผิวของฝักสนใหม่ แลว้เร่ิมกระบวนการผึ่งให้แห้งแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปใหม่อีกที จึงจะแกไ้ด ้

 เม่ือไดบ้่มใหสุ้กและแก่เต็มท่ีแลว้ ผลหรือฝักของไม ้หรือผลของสน และเมล็ดท่ีในผล
ท่ีมีเน้ือหุม้ ก็พร้อมท่ีจะไดรั้บการท าใหแ้หง้ต่อไปโดยวธีิท่ีเร็วข้ึน และการแยกเอาเมล็ดออกมาก็สามารถ
เร่ิมท าได ้

6. การปฏิบติัต่อเมล็ดท่ีมีอายสุั้น  

เมล็ดท่ีมีอายุสั้ นเป็นเมล็ดท่ีไม่ทนทานต่อการสูญเสียความช้ืน เม่ือเมล็ดแก่จดัจะงอกเลย อาจ
งอกตั้งแต่บนตน้ก่อนร่วงหล่น หรือภายใน 1 สัปดาห์หลงัการร่วงหล่น หลงัจากนั้นเมล็ดจะสูญเสีย
ความมีชีวิตอยา่งรวดเร็ว เมล็ดเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เมล็ดไมต้ระกูลยาง เช่น ยางนา เหียง พลวง กราด เต็ง รัง 
ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง กฤษณา ฯลฯ 

ปัญหาท่ีมกัเกิดข้ึนกบัเมล็ดท่ีมีอายุสั้น ในช่วงเวลาระหวา่งการเก็บเมล็ด จนกระทัง่การแยกเอา
เมล็ดออก ถึงการเพาะหวา่นเมล็ดเพื่อเตรียมกลา้ ก็คือ  อายุของเมล็ดจะลดลงเร่ือยๆ เม่ือความช้ืนของ
เมล็ดลดลงและเม่ือความช้ืนของเมล็ดลดต ่ากว่าจุดวิกฤติ เมล็ดจะตายหมดหรือลดลงอย่างรวดเร็ว 
ความช้ืนวกิฤติน้ีจะแตกต่างกนัออกไประหวา่งชนิดของพนัธ์ุ สายพนัธ์ุ และ วิธีการตากเมล็ด นอกจากน้ี
ยงัมีประเด็นส าคญับางประการท่ีควรทราบเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. เมล็ดท่ีมีอายุสั้นจะตาย ถา้หากมนัแห้งเกินกวา่ขีดจ ากดั และอุณหภูมิลดต ่าลงเกินระดบัจ าเพาะ 
เมล็ดอายสุั้นหลายชนิดจะอยูไ่ดไ้ม่นานแมภ้ายใตส้ภาพท่ีเหมาะสมก็ตาม 

2. เมล็ดท่ีมีอายุสั้นเกือบทั้งหมด จะพบอยูใ่นทอ้งท่ีเขตร้อนช้ืน เมล็ดบางชนิดจะสุกแก่ในช่วงฤดู
ฝน ในสภาพธรรมชาติ เมล็ดเหล่าน้ีจะเร่ิมงอกทนัทีหลงัจากร่วงหล่นจากตน้สู่พื้นดิน และบาง
ชนิดยงัเร่ิมงอกแมก้ระทัง่ยงัอยูบ่นตน้ดว้ยซ ้ า 
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3. เมล็ดอายุสั้ นส่วนใหญ่ มกัจะยงัไม่มีขอ้มูลจากการศึกษาวิจยัเพียงพอเก่ียวกบัขีดจ ากดัของ
ความช้ืนและอุณหภูมิท่ีมนัสามารถคงความมีชีวิตอยู่ได้ (ระยะเวลาความมีชีวิตเฉล่ีย  คือ 
ช่วงเวลาท่ีการงอกของเมล็ดลดลง จาก 100% ถึง 50%) 

จากเหตุผลดงักล่าว เมล็ดท่ีมีอายุสั้นจ านวนมาก ไดสู้ญเสียความมีชีวิต ในช่วงตั้งแต่การเก็บเมล็ด 
จนถึงเวลาเพาะเมล็ด จึงไม่ค่อยจะไดน้ ามาใชใ้นการเพาะปลูกสร้างสวนป่าเท่าใดนกั ยกเวน้การปลูกใน
ทอ้งถ่ิน 

ข้อระวงัในการจัดการเมลด็ที่มีอายุส้ัน 

1. การวางแผน ช่วงเวลาเก็บจนถึงการเพาะเมล็ด ควรให้สั้นท่ีสุด การขนส่งและการแยกเอาเมล็ด
ออกควรวางแผนใหดี้ ทางดา้นผูท้  าการเพาะเมล็ดก็ควรจะไดรั้บแจง้ใหเ้ตรียมแปลงเพาะไวใ้หพ้ร้อม 

2. การถ่ายเทอากาศและความช้ืน ในขณะท่ีเมล็ดตอ้งมีความช้ืนสูงจึงจะรักษาชีวิตไวไ้ด ้เมล็ดท่ีมี
อายสุั้น รวมทั้งผลท่ีหุม้ห่อเมล็ด จะมีการหายใจเร็วมาก จึงตอ้งมีการระบายอากาศท่ีดี ถา้เมล็ดถูกเก็บใน
ภาชนะปิดสนิท จะอบัช้ืน สูญเสียการเปล่ียนแปลงทางสรีระวิทยา เกิดเช้ือรา และเกิดความร้อนสะสม 
น าไปสู่การสูญเสียความมีชีวิตของเมล็ดอย่างรวดเร็ว ซ่ึงกรณีเช่นน้ีมกัจะเกิดข้ึนขณะขนส่งโดย
รถบรรทุกกระบะเปิด เป็นการไม่ง่ายนกัท่ีจะสร้างความพอดีระหวา่งการระบายอากาศท่ีเพียงพอ เพื่อ
รักษาระดบัความช้ืนในเมล็ดใหพ้อเหมาะ 

3. ภาชนะ ถา้จ าเป็นตอ้งใชถุ้งพลาสติกเป็นภาชนะใส่เมล็ด ก็ควรเปิดถุงเอาไว ้และดา้นขา้งถุงควร
เจาะรูเล็กๆ เพื่อให้ระบายอากาศไดด้ว้ย ภาชนะจ าพวกตะกร้า หรือถุงผา้จะเหมาะสมกวา่ หากเป็น
ภาชนะท่ีเปิดโล่งควรคลุมดว้ยผนืผา้ เพื่อป้องกนัการสูญเสียความช้ืนขณะขนส่ง 

เหียง ยางนา 
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4.อุณหภูมิ ควรหลีกเล่ียงอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่ 20 oc และเกิน 35 oc การขนส่งเมล็ดทางอากาศมกัจะ
ประสบกบัสภาพอุณหภูมิต ่า เวน้แต่จะไดน้ าเมล็ดไวใ้นชั้นเก็บของของเคร่ืองบิน ความร้อนจะท า
ให้เกิดการหายใจของเมล็ด เช่น ความร้อนจากแสงแดดโดยตรง การถ่ายเทอากาศท่ีดีจะลดการ
สะสมความร้อนท่ีเกิดจากการหายใจของเมล็ดลง เมล็ดอายุสั้นควรไดรั้บการเก็บรักษาให้อยูภ่ายใน
ร่มโดยไม่ใหถู้กแสงแดดโดยตรงตลอดเวลา 

5.ระยะเวลาในการออกไปเก็บเมล็ด เวลาท่ีใช้ในการเดินทางออกไปเก็บเมล็ดท่ีมีอายุสั้น ไม่ควร
นานเกิน 2 - 3 วนั ถา้หากไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ก็จะตอ้งเพิ่มภารกิจประจ าวนัในการตรวจสอบ และ คดั
แยกเมล็ดจากผลท่ีไดเ้ก็บไวแ้ลว้ ถา้เมล็ดเกิดการเน่า หรือมีราข้ึน ตอ้งน าออกมาผึ่งในท่ีระบายอากาศได้
ดี เมล็ดท่ีเน่าเสียตอ้งคดัแยกออกจากเมล็ดท่ียงัดีอยูโ่ดยทนัที ผลหรือฝักท่ีไดแ้ยกเอาเมล็ดออกมาแลว้
ตอ้งรีบทิ้งไป หากเมล็ดเร่ิมงอกออกขณะเดินทาง ก็ควรจะใส่ไวใ้นภาชนะท่ีแข็งแรง หรือในตะกร้าซ่ึง
รองดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพ์ หรือวสัดุดูดซึมอยา่งอ่ืน และให้คงความช้ืนไวเ้สมอ เมล็ดบางเมล็ดเสีย
เร็วมาก ฉะนั้นจึงควรขนส่งในในวสัดุเพาะนั้นเลย 

6.การวิจยั แนวทางในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเมล็ดท่ีมีอายุสั้น เพื่อให้เมล็ดไมช้นิดดงักล่าว สามารถ
น าไปใชใ้นการปลูกสร้างสวนป่าในอนาคตได ้คือ 

- หาเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนต ่าสุดท่ีเมล็ดนั้นสามารถมีชีวิตอยูไ่ด ้
- หาระดบัอุณหภูมิต ่าสุดท่ีเมล็ดนั้นสามารถคงความมีชีวติได ้

(หรือปัจจยัร่วมระหวา่งความช้ืนและอุณหภูมิ) 
- หาช่วงระยะเวลาท่ีเมล็ดสามารถคงความมีชีวติ (viability) ภายใตส้ภาพท่ีเหมาะสม 

5. การคัดแยกเมลด็ไม้ 

การคัดแยกเมลด็ คือ การน าเอาเมล็ดออกจากผลหรือฝัก โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อให้ไดเ้มล็ดท่ีสะอาด 
ปราศจากส่ิงปนเป้ือน และมีสุขภาพดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการงอก เพื่อยดือายุของเมล็ด เพื่อลด
ปริมาตรของเมล็ดใหเ้ล็กลง เพื่อใหเ้มล็ดแต่ละ lot ผสมเขา้กนัดี 

หลกัการทัว่ไปในการคดัแยกเมล็ด เร่ิม
จากกการแยกส่ิงปนเป้ือนออกจากผลหรือฝักใหม้าก
ท่ีสุด เช่น ก่ิง เศษไม ้ เศษหิน ใบไม ้ ซ่ึงเป็นอุปสรรค
ในการคดัแยกเมล็ด และแยกส่ิงเจือปนบางอยา่งท่ี
อาจมีเช้ือจุลินทรียติ์ดมาซ่ึงอาจลามไปสู่เมล็ดได ้ เช่น 
ใบสนท่ีเป็นโรค ราใบแหง้ เศษวสัดุอ่ืนท่ีติดเช้ือจาก
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พื้นดิน แยกโดยใชมื้อเหลือไวเ้พียงฝักหรือผล ขั้นตอนน้ีส่วนใหญ่ท าในภาคสนามก่อนการขนส่งเพื่อลด
ปริมาณในการขนส่ง จากนั้นจึงน ามาท าการแยกเมล็ดออกจากผลในหน่วยงาน วธีิการคดัแยกเมล็ดมี
หลายวธีิ สามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสมกบัปริมาณเมล็ด ลกัษณะเฉพาะของผล ของฝัก และของ

เมล็ดไมแ้ต่ละชนิด เช่น ใชค้นหยบิออก ถา้เมล็ด 

จ านวนนอ้ย ใชเ้คร่ืองร่อนออก ถา้เป็นเมล็ด
จ านวนมาก การแยกเมล็ดท่ีมีเน้ือเยือ่อาจใชเ้คร่ือง
ตีเยือ่ ใชเ้คร่ืองสีถา้เมล็ดมีลกัษณะแขง็ แต่ฝักบาง 
การแยกโดยใชเ้คร่ืองนั้น เมล็ดจะยงัไม่สะอาด
ทีเดียว ตอ้งน ามาร่อนดว้ยตะแกรงแยกส่ิง
ปนเป้ือนขนาดใหญ่ออกก่อน จากนั้นใชก้ระดง้
ฝัดเมล็ดลีบและผงละอองขนาดเล็กออกไป หากมี

เคร่ืองเป่าลมแยกเมล็ดจะสะดวกกวา่การใชก้ระดง้ ขั้นตอนสุดทา้ยตอ้งแยกดว้ยมืออีกคร้ังเพื่อแยกส่ิง
ปนเป้ือนท่ีมีขนาดและน ้าหนกัใกลเ้คียงกบัเมล็ด รวมถึงเมล็ดท่ีมีรอยต าหนิจากแมลงเจาะ ออกใหห้มด 
จึงจะไดเ้มล็ดสะอาดก่อนการเก็บ  

ไมช้นิดใดจะใชว้ธีิการแยกเมล็ดออกจากผลวธีิใดข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมีอยู ่ และ
ลกัษณะของฝักหรือผล ซ่ึงแยกไดเ้ป็นกลุ่มๆ ดงัน้ี 

 

เคร่ืองสีเมลด็ เคร่ืองตีเยื่อ 

เคร่ืองเป่าลม 
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ท าความสะอาดเมลด็ขัน้สดุท้ายด้วยมือ 

วิกลุ่มที่ 1 เป็นผลแหง้ เช่น ผลสัก ไม่นิยม
แยกเมล็ดออกจากผลเพราะท าไดย้าก และน่าจะท าให้
ชีวติของเมล็ดสั้นลง จึงแยกเฉพาะส่วนเปลือกนอก
สุดท่ีเป็นเยือ่บางๆ ออก และเก็บไวใ้นรูปของผล 

กลุ่มที่ 2 เปลือกผลเหนียว เช่น ประดู่ จะ
แยกเมล็ดออกจากผลตอ้งใชก้รรไกรตดั ซ่ึงใช้
แรงงานมากไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน เคร่ืองสีช่วยใหปี้ก
ของผลขาดดอกเรียกวา่ ประดู่ตีปีก  

กลุ่มที่ 3 ฝักแห้งจะแตกอา้ออกและเมล็ดหลุดออกมา ถา้ฝักแห้งมีขนาดใหญ่ เปลือกฝักแข็ง 
และหนา ใชมี้ดหรือขวานผา่ช่วยแกะเมล็ดออกไดเ้ร็วข้ึน  เช่น แดง มะค่าโมง หางนกยงูฝร่ัง เพกา ฯลฯ 

กลุ่มที่ 4 เปลือกผลหรือฝักไม่แข็งมาก แต่เมล็ดมีเปลือกแข็ง ใช้เคร่ืองสี หรือเคร่ืองตีเยื่อ จะ
ช่วยใหแ้ยกเมล็ดออกจากผลไดเ้ร็วข้ึน เช่น นนทรีป่า  นนทรีบา้น พฤกษ ์เส้ียวบา้น กระถิน สีเสียดแก่น 
ฯลฯ  

แยกเมลด็ด้วยมือ 
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กลุ่มที ่5   เปลือกผลหรือฝักไม่แขง็มาก แต่เมล็ดมีเปลือกแขง็ ตากแดดฝักไม่อา้ออก และมียาง
เหนียวห่อหุ้มเมล็ดอยู่ เช่น คูน กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ ์
กาฬพฤกษ์ หากทุบด้วยไม ้คอ้น หรือสันขวาน ตอ้งท า
ก่อนท่ีฝักจะโดนความช้ืนจากไอฝน ยางหุ้มเมล็ดจะแห้งอยู ่
จึงจะไดเ้มล็ดสะอาด แต่ถา้ยางเหนียวแลว้ ใชเ้คร่ืองสี หรือ
เคร่ืองตีเยือ่ โดยใชน้ ้าเป็นตวัลา้ง และป่ัน 2 รอบ จะไดเ้มล็ด
สะอาด แต่ตอ้งรีบตากแดดทนัทีหลงัการป่ัน เมล็ดจะไม่เสีย 

กลุ่มที่ 6 เปลือกผลหรือฝักไม่แข็งมาก ฝักแห้งจะ
แตกอา้ออกและเมล็ดหลุดออกมา แต่เมล็ดมีเปลือกบาง การ
ใช้เคร่ืองสี หรือเคร่ืองตีเยื่อ จะท าให้เมล็ดแตกหักเสียหาย
มาก เช่น อินทนิลน ้ า อินทนิลบก เสลา ตะแบก ปีบ กาสะ
ลองค า ทองอุไร ฯลฯ การท าให้เมล็ดสะอาดควรแยกผล
ออกจากก่ิงก้าน หรือส่ิงเจือปนก่อนท่ีผลจะแตก หลงัตาก
แดดและฝักแตกค่อยแยกเมล็ดออกจากผลดว้ยมือ  

กลุ่มที่ 7 ฝักแตกและเมล็ดเบาฟุ้งกระจาย เช่น 
ตีนเป็ด ใช้พดัลมเป่าแลว้ใช้ถุงตาข่ายดกัเมล็ด ช่วยให้แยก
เมล็ดจากฝักได้เร็วข้ึน เมล็ดท่ีติดปีกบางแยกอีกคร้ังด้วย
เคร่ืองตีเยือ่ หรือขยี้ดว้ยมือ แลว้เป่าลมแยกฝุ่ นออก 

กลุ่มที่ 8  พวกมีเน้ือหุ้มเมล็ด  ใช้มือขยี้ถ้ามี
ปริมาณน้อย ใช้เคร่ืองตีเยื่อป่ันเอเน้ือผลออก เช่น สะเดา 
กระบก มะขาม ผกัหวานป่า ซ้อ (ใช้มีดผ่าเปลือกก่อน) 
เล่ียน มะม่วงป่า ฯลฯ 

กลุ่มที ่ 9 โคนไมส้น ใชว้ิธีตากโคนบนตะแกรง
ห่างๆ ในโรงพลาสติกให้โคนอ้าออกเมล็ดจะกระเด็น
ออกมา เมล็ดรอดลงใตต้ะแกรงสู่ภาชนะรองรับดา้นล่าง  

กลุ่มที ่10 เมล็ดท่ีมีอายุสั้นเช่น  เมล็ดตระกูลยาง 
เด็ดปีกออกใหส้ั้นแลว้น าไปเพาะใหเ้ร็วท่ีสุด 

มะคา่โมง 

แดง 

ขีเ้หลก็ป่า 

มะเกลือ 

พฤกษ์ 
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6. การเกบ็รักษาเมลด็ 

การเก็บรักษาเมล็ดภายใตอุ้ณหภูมิหอ้งปกติ (เก็บ
ในท่ีโล่ง) ความสามารถในการงอกของเมล็ดส่วน
ใหญ่จะลดลงคร่ึงหน่ึง (50%) ในเวลา 6 เดือน 
หลกัการในการเก็บรักษาเมล็ด 

 เมล็ดท่ีมีเปลือกหุม้หนาแขง็ จะรักษา
คุณภาพไวไ้ดน้านกวา่เมล็ดท่ีมีเปลือก
หุม้บาง 

 เพื่อปรับปรุงการเก็บรักษาเมล็ดไม ้
จะตอ้งควบคุมความช้ืนของเมล็ดไม้
และอุณหภูมิของหอ้งท่ีเก็บใหอ้ยูใ่นระดบัต ่า   

ขั้นตอนอยา่งง่ายๆ ในการเก็บรักษาเมล็ด มี
ดงัน้ี   

1. ลกัษณะเมล็ดท่ีเก็บควรมีขนาดใหญ่ แก่จดั 
ลกัษณะดี และผึ่งแหง้สนิท เท่านั้น 

2. สภาพท่ีเก็บ ควรมีอากาศแหง้และเยน็ เพื่อ
รักษาความสามารถในการงอกใหย้นืยาว 

3. ภาชนะท่ีใชเ้ก็บ ควรเป็นภาชนะท่ีปิดสนิท
อากาศเขา้ไม่ได ้ เช่น กระป๋อง และขวดแกว้
ปากกวา้งท่ีมีฝาปิดไดส้นิท หรือถุงพลาสติก
ปิดแน่น เพื่อรักษาความแหง้เน่ืองจากเมล็ดไม้
จะดูดความช้ืนไดง่้าย  

4. การใส่สารดูดความช้ืน เช่น ซิลิกาเจล ข้ีเถา้ ไม้
แหง้ๆ ถ่านแหง้ นมผง ขา้วคัว่ (เยน็) หรือ
กระดาษช้ินเล็กๆ ช่วยดูดซบัความช้ืนในเมล็ด
ไดดี้ทั้งส้ิน สารหรือวสัดุดงักล่าวควรมีปริมาณ
หน่ึงในส่ีส่วน ของช่องวา่งของภาชนะ  

5. การปิดฉลากท่ีภาชนะ เก่ียวกบัประเภทของเมล็ด สถานท่ีเก็บและวนั เดือน ปี ท่ีเก็บ เพื่อ
เป็นหลกัฐานแสดงขอ้มูลเมล็ดไม ้

เมลด็บรรจถุงุ 

หอ้งเยน็ส าหรับเกบ็รักษาเมลด็ไม ้
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6. หากเป็นไปได ้ควรบนัทึกเปอร์เซ็นตก์ารงอกของเมล็ดไมไ้วด้ว้ย ทั้งน้ีควรทดสอบการงอก 
7.  ป้องกนัเมล็ดท่ีเก็บรักษาไวจ้ากการท าลายของแมลง และเช้ือราก่อนการเก็บเมล็ดใน

ภาชนะ ผสมเมล็ดกบัข้ีเถา้ไมแ้ห้งๆ พ่นผงดว้ยพริกไทยด าหรือ สะเดา (เม็ด หรือ ใบ) หรือ
ใชส้ารสกดัจากสะเดา ถัว่ลิสง ละหุ่ง หรือ ฝ้าย ในอตัราส่วนน ้ ามนั 1 ชอ้นชา ต่อเมล็ดไม้
หนกั 1 กก. หรือ ใชลู้กเหม็น 1 หรือ 2 ลูก ต่อเมล็ดหนกั 10 กก. เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามการ
ใชส้ารเคมีในการคลุกเมล็ดเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงเพราะมีอนัตรายต่อผูป้ฏิบติัการ และผูใ้ช้
เมล็ด ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุไมภ้าคเหนือไดพ้ฒันาวิธีการก าจดัแมลงและไข่แมลงท่ีฝังตวัอยู่ใน
เมล็ด แช่แข็งเมล็ดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 48 ชัว่โมงก่อนการเก็บรักษาในถุงพลาสติกปิดแน่น 
พบวา่ไดผ้ลดีมาก 

การเกบ็รักษาเมลด็ทีด่ี คือการใช้ภาชนะทีปิ่ดได้สนิททีสุ่ด 
 หลงัจากเมล็ดไดถู้กผึ่งแหง้อยา่งดีแลว้ เก็บเมล็ดในกระป๋อง หีบโลหะ ขวดแกว้ปากกวา้ง 

หรือภาชนะพลาสติก ท่ีมีฝาปิดสนิทไดแ้น่น 

ข้อควรจ าเม่ือเกบ็เมลด็ไม้ในภาชนะทีม่ีฝาปิดสนิท คือ 

 อยา่เก็บเมล็ดท่ียงัช้ืนอยู ่
 ใชภ้าชนะท่ีปิดไดส้นิท อากาศเขา้ไม่ได ้

การทดสอบการงอกของเมล็ด 

เม่ือจดัการเมล็ดจนอยูใ่นภาชนะบรรจุเรียบร้อยแลว้ ควรท าการทดสอบการงอกของเมล็ดตั้งแต่
เร่ิมเก็บคร้ังหน่ึง จากนั้นถา้ยงัใชไ้ม่หมดควรทดสอบซ ้ าอีกปีละ 1 คร้ัง ก่อนฤดูการเพาะช า  เพื่อจะไดมี้
ขอ้มูลความมีชีวติของเมล็ดส าหรับวางแผนการจดัหาปริมาณเมล็ดส าหรับเพาะช าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ใน
การทดสอบนั้น ท าการสุ่มตวัอยา่งเมล็ดแต่ละ lot ๆ ละ 4 ซ ้ า ๆ ละ 100 เมล็ด มาปฏิบติัต่อเมล็ดก่อน
เพาะ ดงัตาราง ท่ี 3 ก่อนเพาะเมล็ดลงในกระบะทราย ท่ีรดน ้าพอช้ืน น าไปดูแลในห้องเพาะท่ีควบคุม

ภาชนะบรรจเุมลด็ไม้ แช่เมลด็ไม้ในช่องแขง็เพื่อฆา่แมลง 
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แสง วนัละ 12 ชัว่โมง รดน ้ าทุกวนัพอชุ่ม อยา่ใหแ้ฉะ เก็บขอ้มูลการงอกของเมล็ดแต่ละ lot จนกวา่จะ
ไม่มีเมล็ดท่ีงอกอีก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  3  ขอ้มูลปฏิบติัเมล็ดไมก่้อนการเพาะ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือสามญั วิธีการปฏิบติั ระยะเวลา

การงอก 

จ านวนเมล็ด/กก 

Acacia auriculiformis กระถนิณรงค ์ แช่ในน า้เดอืด 80-90 
.
c แล้วทิ้งไว้

ให้เยน็  1  คนื 

3 - 8 วนั 66,600 

Acacia mangium กระถนิเทพา แช่ในน า้เดอืด 80-90 
.
c แล้วทิ้งไว้

ให้เยน็  1  คนื 

3 - 6 วนั 40,000- 

98,000 

Albizia lebbeck พฤกษ์ แช่ในน า้เดอืด 80-90 
.
c แล้วทิ้งไว้

ให้เยน็  1  คนื 

3 - 4 วนั 8,100-10,000 

Albiaia lebbeckoides คาง แช่ในน า้เดอืด 80-90 
.
c แล้วทิ้งไว้

ให้เยน็  1  คนื 
3 - 4 วนั 6,000 

Anacardium 

occidentale 

มะม่วงหิม

พานต ์

ตดัส่วนของเมลด็ออก เพ่ือลดการ

หดตวั 

12 วัน 216-900 

Anona muricata ทุเรียนเทศ แช่น า้ไว้ 1 คนื 5 - 12 วัน 1,750 

Artocarpus 

heterophyllus 

ขนุน เอาเยื่อหุ้มเมลด็ข้างนอกออกแล้วแช่

น า้ไว้ 24 ชม. 

3 - 5 วนั 45 - 90 

การทดสอบการงอกของเมลด็ 
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ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือสามญั วิธีการปฏิบติั ระยะเวลา

การงอก 

จ านวนเมล็ด/กก 

Azadirachta indica สะเดา แช่น า้ 3 - 6 วัน 3 - 5 วนั 4,000-4,700 

Cajanus cajan ถั่วมะแฮะ แช่น า้เยน็ 24 ชม. 2 - 3 วนั 3,500 

Butea monosperma ทองกวาว - 10-15 วัน 1,410 

Calamus merillii หวาย ตดัเปลือกหุ้มเมลด็ออกบางส่วน 3 - 7 วนั  

Carica papaya มะละกอ เอาเยื่อหุ้มเมลด็ออก ล้างให้สะอาด

แล้วผึ่งลม 

7 วัน 76,300 

Cassia fistula ราชพฤกษ์ ท าแผลที่เมลด็ แช่น า้ 1  คนื 3 - 7 วนั 2,000 - 6,000 

Cassia occidentale ชุมเหด็เลก็ แช่ในน า้เดอืด 5 นาท ี 1 - 3 วนั 4,000 

Cassia siamea ขี้ เหลก็บ้าน แช่ในน า้ร้อน 80 90 
.
c แล้วทิ้งไว้  1  

คนื 

3 - 5 วนั 3,000 - 

700,000 

Casuarina 

equisetifolia 

สนทะเล   680,000 - 

700,000 

Coffee spp, กาแฟ เอาเยื่อหุ้มเมลด็ข้างนอกออก แล้วแช่

น า้ไว้ 24 ชม. 

30 วัน 2,000 

Dalbergia 

cochinchinensis 
พะยูง แช่ในน า้ร้อน 80 90 

.
c แล้วทิ้งไว้  1  

คนื 

5-15 วนั 42,000 

Delonix regia หางนกยูง ตดั -ท าแผลปลายเมลด็ หรือแช่กรด

เข้มข้น 45  นาท ี

แช่ในน า้ร้อน ทิ้งไว้ให้เยน็ 1 คนื 

12-20 วัน 1,600 - 9,300 

Dalbergia cultrata กระพ้ีเขาควาย - 7- 15 วนั 2,000 

Durian ribethinus ทุเรียน ล้างเย่ือหุ้มเมลด็ออกเพาะในที่ชื้น   

Leucaena diversifolia กระถนิยักษ์ใบ

เลก็ 

แช่ในน า้ร้อนอณุหภมู ิ80 -90 
 .
c 

แล้วทิ้งไว้  1  คนื 

7 - 15 วัน 15,000 

Leucaena 

leucocephala 

กระถนิยักษ์ แช่น า้ไว้ 1 คนื 2 - 3 วนั 13,000 

Levistona 

rotundifolia 

ปาล์มพัด แช่น า้ 24 ชม. เอาเปลือกหุ้มจุดงอก

ออก 

2 - 3 วนั  

Mangifera indica มะม่วง เอาเปลือกหุ้มเมลด็ออก 6 - 9 วนั 40 

Manilkara zapote ละมุด ท าแผลที่เมลด็และแช่น า้ไว้ 1  คนื 14 -25 วนั 750 - 1,000 

Pinus kesiya สนสามใบ แช่น า้เยน็  1  คนื 10-15 วัน 500 

Pterocarpus 

macrocarpus 

ประดู่ แช่น า้เยน็ทิ้งไว้  1  คนื 

 

4 - 15 วัน 19,000- 

24,900 

Sandoricum indicum กระท้อน ถูกบัหวายเอาเนื้อหุ้มเมลด็ออกให้

หมดล้างน า้สะอาด 

 40 - 60 

Sesbania bispinosa โสนคางคก แช่น า้ 24 ชม. 5 - 8 วนั 10,000- 

15,000 
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ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือสามญั วิธีการปฏิบติั ระยะเวลา

การงอก 

จ านวนเมล็ด/กก 

Swietenia 

macrophylla 

มะฮอกกานี แช่ในน า้ร้อน 5 นาท ี 14-28 วัน 2,300 

Tamarindus indica มะขาม แช่น า้ 5 - 6 วัน หรือ 

แช่น า้ร้อน 24 ชม. 

13 วัน 100 - 2,600 

Tectona grandis สกั แช่ในน า้ไหล 24 ชม. 14-68 วัน 2,000 

Dalbergia 

cochinchinensis 

พะยูง แช่ในน า้ร้อนอณุหภมู ิ60-70 
 .
c 

แล้วทิ้งไว้  1  คนื 

5-10 วนั 46,200 

Eucalyptus ยูคาลิปตสั - 3-10 วนั 2,300,000 

Afzelia xylocarpa มะค่าโมง ตดั-ท าแผล แช่น้าเยน็ทิ้งไว้ 1 คืน 12-16 วัน 150 

Xylia kerri แดง แช่น า้ร้อนอณุหภมู ิ70-80
 .
c ทิ้งไว้ 

1 คนื 

5-15 วนั 3,000-5,000 

Dalbergia oliveri ชิงชัน แช่น า้ร้อนอณุหภมู ิ60-70 
.
c ทิ้งไว้ 

1 คนื 

10-20 วัน 8,700-9,800 

Albizia procera ถ่อน แช่น า้ร้อนอณุหภมู ิ80-90 
.
c ทิ้งไว้ 

1 คนื 

7-15 วนั 20,400-

28,000 

Cassia fistula คูน ตดั- ท าแผลปลายเมลด็  7-20 วนั 6,700-7,900 

Cassia bakeriana กลัปพฤกษ์ ตดั- ท าแผลปลายเมลด็  7-20 วนั 4,340 

Cassia grandis กาฬพฤกษ์ ตดั- ท าแผลปลายเมลด็  7-20 วนั 2,300 

Bauhinia acuminata เสี้ยวดอกขาว แช่น า้ร้อนอณุหภมู ิ70 
.
c ทิ้งไว้  

1 คนื 

5-10 วนั 9,400 

Acacia catechu สเีสยีดแก่น แช่น า้เยน็  1  คนื 5-15 วนั 21,900 

Cassia floribunda ขี้ เหลก็อเมริกา แช่น า้ร้อนอณุหภมู ิ80-90 
.
c ทิ้งไว้ 

1 คนื 

 53,700 

Cassia garetiana ขี้ เหลก็ป่า แช่น า้ร้อนอณุหภมู ิ80-90 
.
c ทิ้งไว้ 

1 คนื 

5-20 วนั 30,000 

Cassia surattensis ทรงบาดาล แช่น า้ร้อนอณุหภมู ิ80-90 
.
c ทิ้งไว้ 

1 คนื 

10-15 วัน 46,500 

Diospyros mollis มะเกลือ ตดั – ท าแผลปลายเมลด็ 10-15 วัน 6,400 

Griricidia sepium แคฝรั่ง แช่น า้เยน็  1  คนื  8,500 

Gmelina arborea ซ้อ - 7- 15 วนั 2,750-8,000 

Holoptelea 

integrifolia 

กระเจา - 7-15 วนั 46,000 

Irvingia malayana กระบก - 15-30 วัน 140 

Lagerstroemia 

speciosa 

อนิทนิลน า้ - 7-20 วนั 147,000 

Lagerstroemia lodoni เสลา - 10-20 วัน 108,000 
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การงอก 

จ านวนเมล็ด/กก 

Lagerstroemia 

floribunda 

ตะแบก - 15-20 วัน 190,000 

Lagerstroemia 

macrocarpa  

อนิทนิลบก - 10-20 วัน 46,200 

Meli aazedarath เล่ียน ตดั - ท าแผลปลายเมลด็  แช่น า้  1 

คนื 

20-30 วัน 1,286 

Millettia brandisiana กระพ้ีจั่น - 5-15 วนั 3,700 

Millettia leucantha สาธร (กระ

เจา๊ะ) 

- 10-15 วัน 3,500 

Oroxylum indicum เพกา - 5-10 วนั 8,500 

Samania saman จามจุรี แช่น า้ร้อนอณุหภมู ิ80-90 
.
c ทิ้งไว้ 

1 คนื 

5-15 วนั 5,700 

Senna surattensis ทรงบาดาล แช่น า้ร้อนอณุหภมู ิ80-90 
.
c ทิ้งไว้ 

1 คนื 

5-15 วนั 45,000 

Sesbania grandiflora แคบ้าน แช่น า้ร้อนอณุหภมู ิ80-90 
.
c ทิ้งไว้ 

1 คนื 

 25,600 

Peltophorum 

dasyrachis 

นนทรีป่า แช่น า้ร้อนอณุหภมู ิ70-80 
.
c ทิ้งไว้ 

1 คนื 

5-15 วนั 28,500 

 


