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การจัดหาเมล็ดไม (Seed procurement)

คํานํา (Introduction)

เมล็ดไมเปนวัสดุพันธุกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญประเภทหนึ่งที่เกษตรกร หนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน นิยมนําไปใชในการจัดเตรียมกลาไมสําหรับการปลูกปา โดยมีวัตถุประสงคทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และการฟนฟูสภาพพื้นที่ปาไม ฉะนั้น การจัดหาเมล็ดไมที่มีคุณภาพดี โดยใชกระบวนการและขั้นตอนที่
ถูกตองตามหลักวชิาการจงึมคีวามจําเปนอยางยิ่ง

เมล็ดไมคุณภาพดีที่ผานการจัดหาเมล็ดไมอยางถูกตองตามหลักวิชาการจะตองมีคุณภาพทาง
พันธุกรรม (Genetic) คุณภาพทางสรีรวิทยา (Physiology) คุณภาพทางกายภาพ (Physical) สุขภาพของ
เมล็ดไมดปีราศจากโรคและแมลง (Health) (บัณฑิต 2545) และคุณภาพทางพันธุกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่
ปลูก (Genotype x Site matching) โดยจัดเก็บเมล็ดไมจากแมไมในแหลงเมล็ดพันธุไมตามลําดับคุณภาพ
ทางพันธุกรรมจากนอยไปมาก ไดแก แหลงเมล็ดคัดเลือก (Selected seed stand) แหลงผลิตเมล็ดพันธุ
(Seed production area) แหลงเมล็ดพิสูจนถิ่นกําเนิด (Provenance seed stand) และสวนผลิตเมล็ดพันธุ
(Seed orchard) (บัณฑติ 2553) ตามแผนการจัดเก็บเมล็ดไมซึ่งพิจารณาจัดทําจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก ขอมูลศักยภาพการจัดเก็บเมล็ดไมและคุณภาพแหลงเมล็ดพันธุไมของแตละหนวยจัดเก็บเมล็ดไม
ความตองการใชเมล็ดไม และงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร รวมทั้งจะตองเก็บเมล็ดไมในชวงระยะเวลาที่
เมล็ดไมสุกแกเต็มที่ ดวยวิธีการจัดเก็บ (Seed collection) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (Seed handling)
และขบวนการผลติเมล็ดไม (Seed processing) ที่เหมาะสมตอเมล็ดไมแตละชนดิ

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดหาเมล็ดไมของกรมปาไม เพื่อใหมี
เมล็ดไมที่มีคุณภาพดีอยางเพียงพอไวใชในวัตถุประสงคตางๆ เชน การเพาะชํากลาไม การปลูกปา และ
การศกึษาวจิัย เปนตน

การจัดทําแผนการจัดเก็บเมล็ดไม (Seed collection plan)

การจัดทําแผนการจัดเก็บเมล็ดไมตองนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบการพจิารณา ดังนี้
1. ขอมูลศักยภาพการจัดเก็บเมล็ดไมและคุณภาพแหลงเมล็ดพันธุไม (Seed collection potential

data and seed sources quality) เปนขอมูลการประเมนิจํานวนชนดิไมและปรมิาณเมล็ดไมของพันธุไมแตละ
ชนดิในแตละแหลงเมล็ดพันธุไมที่คาดวาจะสามารถเก็บเมล็ดไมไดในปนั้นๆ ของแตละหนวยจัดเก็บเมล็ดไม
(ตารางที่ 1) โดยหนวยจัดเก็บเมล็ดไมจะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของหลายๆ อยาง ไดแก คุณภาพแหลง
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เมล็ดพันธุไม (สุวรรณ 2550) ผลผลิตเมล็ดพันธุไม ปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอผลผลิตเมล็ดพันธุไม และ
วธิกีารประเมนิผลผลติของเมล็ดพันธุไม (ชนะ 2541; Stubsgaard and Baadsgaard, 1989)

ตารางที่ 1. ศักยภาพการจัดเก็บเมล็ดไมและคุณภาพแหลงเมล็ดพันธุไม
ขอมูลศักยภาพการจัดเก็บเมล็ดไมจากแหลงเมล็ดพันธุไมคุณภาพดีและแหลงอื่นๆ
หนวยงาน ................................................ ….............จังหวัด ............................................

ท่ี ชนดิไม

ปริมาณเมล็ดไมของแตละ
แหลงเมล็ดพันธุไม

(กก)

รวม
ท้ังสิ้น
(กก)

เดอืนท่ีจะ
จัดเก็บเมล็ดไม

หมายเหตุ

SO PSS SPA SS

หมายเหตุ: 1. SO = สวนผลติเมล็ดพันธุ PSS = แหลงเมล็ดพสิูจนถิ่นกําเนดิ SPA = แหลงผลติเมลด็พันธุ SS = แหลงเมล็ดไมที่ถกูคดัเลอืกสําหรับเก็บ
เมล็ดไมชนดิหนึ่งๆ

2. ถาแหลงเมล็ดไมเปน SS โปรดระบุลักษณะของที่ตัง้ของแหลง เชน ปาธรรมชาต ิวัด สวนปา และที่สาธารณะ เปนตน ลงในชองหมายเหตุ
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2. ความตองการใชเมล็ดไม (Seed demand) พิจารณาจากขอมูลปริมาณเมล็ดไมที่จายออกไปใน
ปที่ผานมาและปริมาณเมล็ดไมที่คงเหลืออยูในธนาคารเมล็ดไม (Seed bank) เพื่อจะไดกําหนดจํานวนชนิด
พันธุไมและปรมิาณเมล็ดไมที่จะดําเนนิการจัดเก็บในปปจจุบันไดอยางถูกตอง

3. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร (Seed collection budget) เปนปจจัยหลักที่จะตองนํามา
พิจารณารวมกับคาใชจายในการจัดเก็บเมล็ดไมแตละชนิดที่กรมปาไมกําหนด (ตารางที่ 2) เพื่อให
สอดคลองกับศักยภาพการจัดเก็บเมล็ดไมของแตละหนวยจัดเก็บเมล็ดไมและเพื่อใหไดเมล็ดไมสําหรับ
ตอบสนองตอความตองการเมล็ดไมไดอยางเพยีงพอ

ทั้งนี้ในการพิจารณาจัดทําแผนการจัดเก็บเมล็ดไมควรใหความสําคัญตอคุณภาพทางพันธุกรรม
ของแหลงเมล็ดพันธุไมที่แตละหนวยจัดเก็บเมล็ดไมมีอยู โดยกําหนดใหแตละหนวยงานเก็บเมล็ดไมของ
พันธุไมแตละชนิดจากแหลงเมล็ดพันธุไมที่มีคุณภาพทางพันธุกรรมที่ดีที่สุดกอนเปนลําดับแรก (ภาพที่ 1)
รวมทัง้เก็บเมล็ดไมของชนดิพันธุไมที่มีความตองการใชนอย เพื่อใหมีเมล็ดไมปปจจุบันสํารองไวในธนาคาร
เมล็ดไม ถามคีวามตองการใชชนดิพันธุไมนัน้ๆ โดยจะจัดเก็บในปรมิาณนอย ตลอดจนเก็บเมล็ดไมของชนิด
พันธุไมที่มชีวงระยะเวลาที่ใหผลผลติดี คอื 2-3 ป/ครัง้ หรอืมากกวา เชน ไมแดง และ ชิงชัน

กระถินเทพา แดง สนคาริเบยี

ยูคาลปิตัส คามาลดูเลนซสิ ยูคาลปิตัส ยูโรฟลลา สัก

ภาพที่ 1 สวนผลติเมล็ดพันธุ (Seed orchard) ของพันธุไมบางชนดิ
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ตารางที่ 2. คาใชจายในการจัดเก็บเมล็ดพันธุไมปาตอกโิลกรัมของกลุมงานวนวัฒนวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม
กรมปาไม

ลําดับ
ที่

ชนดิไม ชื่อพฤกษศาสตร
ราคาเก็บ
(บาท/กก)

ลักษณะของเมล็ดและผลที่เกบ็สง
หนวยงานเกบ็รักษาเมลด็ไม

1 กระเชา (กระเจา) Holoptelea integrifolia 1,500 เมล็ดตดิปก
2 กระถนิคราสสคิารปา Acacia crassicarpa 1,100 แยกรก (funicle) ออกจากเมลด็
3 กระทุม (ตะกู) Anthocephalus chinensis 2,200 แยกเมล็ดออกจากผล
4 กระทงิ (สารภทีะเล) Calophyllum inophyllum 200 แยกเย่ือหุมผลออก
5 กระถนิณรงค Acacia auriculaeformis 900 แยกรก (funicle) ออกจากเมลด็
6 กระถนิเทพา Acacia mangium 1,100 แยกรก (funicle) ออกจากเมลด็
7 กระถนิบาน Leucaena glauca 60 เมล็ดแยกออกจากฝก
8 กระถนิยักษ Leucaena leucocephala 60 เมล็ดแยกออกจากฝก
9 กระถนิเลปโตคารปา Acacia leptocarpa 1,000 แยกรก (funicle) ออกจากเมลด็
10 กระถนิออลาโคคารปา Acacia aulacocarpa 1,100 แยกรก (funicle) ออกจากเมลด็
11 กระบก Irvingia malayana 100 เมล็ดตดิผล
12 กระพี้เขาควาย Dalbergia cultrata 1,500 เมล็ดแยกออกจากฝก
13 กระพี้จั่น Millettia brandisiana 750 เมล็ดแยกออกจากฝก
14 กาสะลองคํา Radermachera ignea 400 เมล็ดแยกออกจากฝก
15 กาฬพฤกษ Cassia grandis 150 เมล็ดแยกออกจากฝก
16 กฤษณา Aquilaria crassna 2,000 เมล็ดอยูในผล จํานวนเมล็ด 5,000 เมล็ด/กก หรือ 13.8 กก. ผล
17 กฤษณา Aquilaria malacensis 2,000 เมล็ดอยูในผล จํานวนเมล็ด 18,000 เมล็ด/กก
18 เกด Manilkara hexandra 450
19 กันเกรา Fagraea fragrans 2,200 แยกเมล็ดออกจากผล
20 กัลปพฤกษ Cassia bakeriana 150 เมล็ดแยกออกจากฝก
21 ขานาง Homalium tomentosum 400
22 ขี้เหลก็ Senna siamea 350 เมล็ดแยกออกจากฝก
23 เขลง (หยี) Dialium cochinchinense 800 เมล็ดแยกออกจากเนื้อหุม
24 คาง Albizia lebbeckoides 600 เมล็ดแยกออกจากฝก
25 จามจุรี Samanea saman 150 เมล็ดแยกออกจากฝก
26 จันทนชะมด (จันทนหอม) Mansonia gagei 2,500
27 ฉนวน Dalbergia nigrescens 600 เมล็ดแยกออกจากฝก
28 ชงิชัน Dalbergia oliveri 1,500 เมล็ดแยกออกจากฝก
29 ซอ Gmelina arborea 150 แยกเย่ือหุมผลออก
30 แดง Xylia xylocarpa 1,200 เมล็ดแยกออกจากฝก
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ตารางที่ 2. คาใชจายในการจัดเก็บเมล็ดพันธุไมปาตอกโิลกรัม (ตอ)

ลําดับ
ที่

ชนดิไม ชื่อพฤกษศาสตร
ราคาเก็บ
(บาท/กก)

ลักษณะของเมล็ดและผลที่เกบ็สง
หนวยงานเกบ็รักษาเมลด็ไม

31 ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda 350 เมล็ดมปีก แยกออกจากผล
32 ทิ้งถอน Albizia procera 250 เมล็ดแยกออกจากฝก
33 ทุงฟา Alstonia macrophylla 1,000 เมล็ดแยกออกจากฝกและขน
34 ทรงกรด Senna bicapsularis 300 เมล็ดแยกออกจากฝก
35 ทรงบาดาล Senna surattensis 300 เมล็ดแยกออกจากฝก
36 ทองกวาว Butea monosperma 70 เมล็ดแยกออกจากฝก
37 ทองอุไร Tecoma stans 400 เมล็ดตดิปก
38 นนทรี Peltophorum pterocarpum 900 เมล็ดแยกออกจากฝก
39 ประดูบาน (เมล็ด) Pterocarpus indicus 2,500 เมล็ดแยกออกจากผล
40 ประดูบาน (ผลตปีก) Pterocarpus indicus 210 เมล็ดตดิผล
41 ประดูปา (เมล็ด) Pterocarpus macrocarpus 2,500 เมล็ดแยกออกจากผล
42 ประดูปา (ผลตปีก) Pterocarpus macrocarpus 210 เมล็ดตดิผล
43 ปป Millingtonia hortensis 400 เมล็ดตดิปก
44 ปออี้เกง Pterocymbium tinctorium 3,000 แยกปกออกจากเมลด็
45 ไผขาวหลาม Cephalostachyum pergracile 1,000
46 ไผซางนวล Dendrocalamus membranaceus 1,000
47 ไผบง Dendrocalamus branolis 1,000
48 ไผปา Bambusa bambos 1,000
49 ไผเปาะ Dendrocalamus giganteus 1,000
50 ไผรวก Thyrsostachys siamensis 1,000
51 พะยูง Dalbergia cochinchinensis 1,700 เมล็ดแยกออกจากฝก
52 พระเจาหาพระองค Dracontomelon dao 150 เมล็ดตดิผล มี 5 เมล็ด/ผล
53 พกิุล Mimusops elengi 200 แยกเย่ือหุมผลออก
54 เพกา Oroxylum indicum 1,000 เมล็ดมปีก แยกออกจากฝก
55 พฤกษ Albizia lebbeck 250 เมล็ดแยกออกจากฝก
56 พันชาด Erythrophleum succirubrum 400
57 มะกอก Spondias pinnata 50 แยกเนื้อหุมผลออก
58 มะเกลอื Diospyros mollis 800 แยกเย่ือหุมผลออก
59 มะกล่ําตน Adenanthera pavonina 200 เมล็ดแยกออกจากฝก
60 มะขาม Tamarindus indica 100 เมล็ดแยกออกจากเย่ือหุมเมล็ดและฝก
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ตารางที่ 2. คาใชจายในการจัดเก็บเมล็ดพันธุไมปาตอกโิลกรัม (ตอ)

ลําดับ
ที่

ชนดิไม ชื่อพฤกษศาสตร
ราคาเก็บ
(บาท/กก)

ลักษณะของเมล็ดและผลที่เกบ็สง
หนวยงานเกบ็รักษาเมลด็ไม

61 มะขามปอม Phyllanthus emblica 700 แยกเย่ือหุมผลออก
62 มะคาแต Sindora siamensis 70 แยกขัว้ออกจากเมล็ด
63 มะคาโมง Afzelia xylocarpa 50 เมล็ดมขีัว้
64 มะตูม Aegle marmelos 250 เมล็ดแยกออกจากผล
65 มะยมปา Ailanthus triphysa 1,200 เมล็ดตดิปก
66 มะมวงปา Mangifera caloneura 40 แยกเนื้อหุมผลออก
67 มะหาด Artocarpus lacucha 250 เมล็ดแยกออกจากผล
68 มะฮอกกานี Swietenia macrophylla 300 เมล็ดที่เด็ดปกออก
69 โมกมัน Wrightia arborea 2,000 เมล็ดแยกออกจากฝกและขน
70 ยมหนิ Chukrasia tabularis 1,500 เมล็ดตดิปก
71 ยมหอม Toona ciliata 2,500 เมล็ดตดิปก
72 ยูคาลปิตัส แกรนดสิ Eucalyptus grandis 1,200 เมล็ดปนกบั chaff แยกเอาสวนของผลออก
73 ยูคาลปิตัส คามาลดูเลนซสิ Eucalyptus camaldulensis 1,200 เมล็ดปนกบั chaff แยกเอาสวนของผลออก
74 ยูคาลปิตัส ซทิริโอโดรา Eucalyptus citriodora 1,000 เมล็ดปนกบั chaff แยกเอาสวนของผลออก
75 ยูคาลปิตัส โครเซยีนา Eucalyptus cloeziana 1,000 เมล็ดปนกบั chaff แยกเอาสวนของผลออก
76 ยูคาลปิตัส ยูโรฟลลา Eucalyptus urophylla 1,200 เมล็ดปนกบั chaff แยกเอาสวนของผลออก
77 ยูคาลปิตัส เทอเรตคิอนสิ Eucalyptus tereticornis 1,200 เมล็ดปนกบั chaff แยกเอาสวนของผลออก
78 ยูคาลปิตัส อัลบา Eucalyptus alba 1,200 เมล็ดปนกบั chaff แยกเอาสวนของผลออก
79 ราชพฤกษ (คูน) Cassia fistula 150 เมล็ดแยกออกจากฝก
80 เลี่ยน Melia azedarach 50 แยกเย่ือหุมผลออก
81 ลําดวน Melodorum fruticosum 300
82 สนคาริเบยี Pinus caribaea 1300 เมล็ดแยกปกและเมล็ดที่ลอยออก
83 สนทะเล Casuarina equisetifolia 800 เมล็ดแยกออกจากผล
84 สนสามใบ Pinus kesiya 1,300 เมล็ดแยกปกและเมล็ดที่ลอยออก
85 สนสองใบ Pinus merkusii 2,000 เมล็ดแยกปกและเมล็ดที่ลอยออก
86 สนโอคารปา Pinus oocarpa 1,400 เมล็ดแยกปกและเมล็ดที่ลอยออก
87 สมอไทย (ผล) Terminalia chebula 500 แยกเย่ือหุมผลออก
88 สมอไทย (เมล็ด) Terminalia chebula 1,200 เมล็ดแยกออกจากผล
89 สะเดา Azadirachta indica var siamensis 200 แยกเย่ือหุมผลออกตากในรม 3 วัน
90 สะเดาเทยีม Azadirachta excelsa 200 แยกเย่ือหุมผลออกตากในรม 3 วัน
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ตารางที่ 2. คาใชจายในการจัดเก็บเมล็ดพันธุไมปาตอกโิลกรัม (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

ชนดิไม ชื่อพฤกษศาสตร
ราคาเก็บ
(บาท/กก)

ลักษณะของเมล็ดและผลท่ีเก็บสง
หนวยงานเก็บรักษาเมล็ดไม

91 สัก Tectona grandis 40 แยกเปลอืกหุมผลออก
92 สัตบรรณ (ตนีเปด) Alstonia scholaris 2,000 เมล็ดมปีก แยกออกจากฝก
93 สาธร (กระเจาะ) Millettia leucantha 600 เมล็ดแยกออกจากฝก
94 สารภี Mammea siamensis 200 แยกเย่ือหุมผลออก
95 สเีสยีด (สเีสยีดแกน) Acacia catechu 150 เมล็ดแยกออกจากฝก
96 เสม็ด Melaleuca leucadendra 2,500
97 แสมสาร (ขี้เหล็กปา) Senna garrettiana 600 เมล็ดแยกออกจากฝก
98 เสลาขาว Lagerstroemia tomentosa 350 เมล็ดมปีก แยกออกจากผล
99 เสี้ยวปา Bauhinia saccocalyx 150 เมล็ดแยกออกจากฝก
100 ศรีตรัง Jacaranda filicifolia 1,000 เมล็ดแยกออกจากฝก
101 หางนกยูงฝร่ัง Delonix regia 250 เมล็ดแยกออกจากฝก
102 หูกวาง Terminalia catappa 50 แยกเย่ือหุมผลออก
103 หลุมพอ Intsia palembanica 150
104 หวา Syzygium cumini 200 แยกเย่ือหุมผลออก
105 เหลอืงปรีดยีาธร Tabebuia argentea 150 เมล็ดแยกออกจากฝก
106 อะราง (นนทรีปา) Peltophorum dasyrachis 900 เมล็ดแยกออกจากฝก
107 อบเชย Cinnamomum bejolghota 400
108 อนิทนลิน้ํา Lagerstroemia speciosa 350 เมล็ดมปีกแยกออกจากผล
109 อนิทนลิบก Lagerstroemia macrocarpa 350 เมล็ดมปีกแยกออกจากผล

การจัดเก็บเมล็ดไม (Seed collection)

หนวยจัดเก็บเมล็ดไมควรพิจารณาปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการเก็บเมล็ดไมใหเหมาะสมและ
ถูกตองตามหลักวชิาการ ดังนี้

1. ฤดูการเก็บเมล็ดไม (Seed collection period) ระยะเวลาการเก็บเมล็ดไมที่ดีและเหมาะสมที่สุด
คือ ชวงเวลาที่เมล็ดไมแตละชนิดสุกแกเต็มที่ ซึ่งชนิดไมเดียวกันแตขึ้นอยูตางพื้นที่กันอาจสุกแกไมพรอมกัน
(ตารางที่ 3) ผูเก็บเมล็ดไมควรพจิารณาขอปฏบิัติในการเก็บเมล็ดไม ดังนี้ เก็บเมล็ดไมในขณะที่เมล็ดไมสวน
ใหญสุกแก หลีกเลี่ยงเก็บเมล็ดไมในชวงตนและปลายฤดูการ เพราะขนาดของผลและเมล็ดไมมีขนาดเล็ก
การพัฒนาของคัพภะไมสมบูรณ การสุกแกไมเหมือนเมล็ดไมปกติ และเมล็ดถูกแมลงทําลาย และ
หลกีเลี่ยงเก็บเมล็ดไมในปที่แมไมหรอืแหลงเมล็ดพันธุไมใหผลผลติเมล็ดไมนอยเกนิไป
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาการเก็บเมล็ดพันธุไมปาในประเทศไทย

ลําดับ
ที่

ชนดิพันธุไม
เดอืน

มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค
1 กระเชา (กระเจา) Holoptelea integrifolia ®
2 กระทุม (ตะกู) Anthocephalus chinensis ® ® ® ® ® ® ® ®
3 กระถนิณรงค Acacia auriculaeformis ® ® ® ® ® ® ®
4 กระถนิเทพา Acacia mangium ® ® ® ® ® ® ®
5 กระถนิบาน Leucaena glauca ® ® ®
6 กระถนิยักษ Leucaena leucocephala ® ® ® ®
7 กระถนิเลปโตคารปา Acacia leptocarpa ® ®
8 กระถนิออลาโคคารปา Acacia aulacocarpa ® ®
9 กระบก Irvingia malayana ® ® ® ®
10 กระพี้เขาควาย Dalbergia cultrata ® ® ®
11 กระพี้จั่น Millettia brandisiana ®
12 กาฬพฤกษ Cassia grandis ® ®
13 กฤษณา Aquilaria crassna ® ® ®
14 กันเกรา Fagraea fragrans ® ® ®
15 กัลปพฤกษ Cassia bakeriana ® ®
16 ขานาง Homalium tomentosum ® ®
17 ขี้เหล็ก Senna siamea ® ® ®
18 จามจุรี Samanea saman ® ®
19 ฉนวน Dalbergia nigrescens ®
20 ชงิชัน Dalbergia oliveri ® ® ® ® ® ® ®
21 ซอ Gmelina arborea ® ® ® ®
22 แดง Xylia xylocarpa ® ® ® ®
23 ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda ® ® ®
24 ทิ้งถอน Albizia procera ® ® ®
25 ทุงฟา Alstonia macrophylla ®
26 ทรงกรด Senna bicapsularis ®
27 ทรงบาดาล Senna surattensis ®
28 ทองกวาว Butea monosperma ® ®
29 ทองอุไร Tecoma stans ® ® ®
30 นนทรี Peltophorum pterocarpum ® ® ® ® ®
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาการเก็บเมล็ดพันธุไมปาในประเทศไทย(ตอ)

ลําดับ
ที่

ชนดิพันธุไม
เดอืน

มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค
31 ประดูบาน Pterocarpus indicus ® ® ® ® ®
32 ประดูปา Pterocarpus macrocarpus ® ® ® ®
33 ปป Millingtonia hortensis ® ® ®
34 ไผซางนวล Dendrocalamus membranaceus ® ®
35 ไผปา Bambusa bambos ® ®
36 ไผรวก Thyrsostachys siamensis ® ®
37 พะยูง Dalbergia cochinchinensis ® ® ® ® ®
38 พกิุล Mimusops elengi ®
39 เพกา Oroxylum indicum ® ®
40 พฤกษ Albizia lebbeck ® ® ® ® ®
41 พันชาด Erythrophleum succirubrum ® ® ® ®
42 มะกอก Spondias pinnata ® ® ® ® ®
43 มะเกลอื Diospyros mollis ® ® ®
44 มะขาม Tamarindus indica
45 มะขามปอม Phyllanthus emblica ® ® ® ®
46 มะคาแต Sindora siamensis ® ® ® ®
47 มะคาโมง Afzelia xylocarpa ® ® ® ® ® ®
48 มะตูม Aegle marmelos ®
49 มะยมปา Ailanthus triphysa ®
50 มะมวงปา Mangifera caloneura ® ® ® ®
51 มะฮอกกานี Swietenia macrophylla ® ® ® ®
52 โมกมัน Wrightia arborea ® ® ®
53 ยมหนิ Chukrasia tabularis ® ®
54 ยมหอม Toona ciliata ® ® ® ® ®
55 ยูคาลปิตัส แกรนดสิ Eucalyptus grandis ® ® ® ® ® ® ®
56 ยูคาลปิตัส คามาลดูเลนซสิ Eucalyptus camaldulensis ® ® ® ® ® ® ®
57 ยูคาลปิตัส ซทิริโอโดรา Eucalyptus citriodora ® ® ® ®
58 ยูคาลปิตัส เทอเรตคิอนสิ Eucalyptus tereticornis ® ® ®
59 ยูคาลปิตัส อัลบา Eucalyptus alba ® ®
60 ราชพฤกษ (คูน) Cassia fistula ® ®
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาการเก็บเมล็ดพันธุไมปาในประเทศไทย (ตอ)

ลําดับ
ที่

ชนดิพันธุไม
เดอืน

มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค
61 เลี่ยน Melia azedarach ® ® ® ®
62 สนคาริเบยี Pinus caribaea ® ® ®
63 สนทะเล Casuarina equisetifolia ® ® ® ® ® ®
64 สนสามใบ Pinus kesiya ® ® ® ®
65 สนสองใบ Pinus merkusii ® ® ® ®
66 สมอไทย Terminalia chebula ® ® ®
67 สะเดา Azadirachta indica var siamensis ® ® ®
68 สะเดาเทยีม Azadirachta excelsa ® ®
69 สัก Tectona grandis ® ® ® ®
70 สัตบรรณ (ตนีเปด) Alstonia scholaris ® ®
71 สาธร (กระเจาะ) Millettia leucantha ® ® ®
72 สเีสยีด (สเีสยีดแกน) Acacia catechu ® ® ®
73 แสมสาร (ขี้เหล็กปา) Senna garrettiana ® ® ®
74 เสลาขาว Lagerstroemia tomentosa ® ® ® ® ®
75 หางนกยูงฝร่ัง Delonix regia ® ® ® ® ®
76 หลุมพอ Intsia palembanica ® ®
77 อะราง (นนทรีปา) Peltophorum dasyrachis ® ®
78 อนิทนลิน้ํา Lagerstroemia speciosa ® ® ® ® ®
79 อนิทนลิบก Lagerstroemia macrocarpa ® ® ® ® ®

ท่ีมา: บัณฑติ 2545 ประเสริฐ 2542 สมยศ 2542
หมายเหตุ: ® = ชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเก็บเมล็ดไม

2. การสุกแกของเมล็ดไม (Seed ripening) ผูเก็บเมล็ดไมควรเก็บเมล็ดไมในชวงระยะเวลาที่เมล็ดไมสุกแก
เต็มที่ซึ่งเปนชวงเวลาที่เมล็ดไมมคีุณภาพทางสรรีะและกายภาพสูงที่สุด โดยเมล็ดไมจะมีความแข็งแรงและความงอก
สูงที่สุด โดยสามารถสังเกตการสุกแกของผลหรอืฝกไดจากดัชนีการสุกแก (ตารางที่ 4) ซึ่งพันธุไมบางชนิด
มีการเปลี่ยนแปลงของสีผลหรือฝกอยางเดนชัดเมื่อเมล็ดไมสุกแก (ภาพที่ 2) (ตารางที่ 5) แตสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยในปจจุบัน ไดแก ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และความแรงของลม มีการผันแปร
อยางมากและตลอดเวลา โดยเฉพาะชวงรอยตอของการเปลี่ยนฤดูกาล เชน ฤดูรอนเปนฤดูฝน หรือ ฤดูฝน
เปนฤดูหนาว ซึ่งปจจัยภายนอกเหลานี้มีผลโดยตรงตอการออกดอก ติดผล และการสุกแกของเมล็ดไม
ฉะนั้น ผูเก็บเมล็ดไมควรตรวจสอบการสุกแกของผลหรือฝกในแหลงเมล็ดพันธุไมอยางใกลชิด โดยการใช
วธิกีารและขอมูลจากทัง้ตารางที่ 3, 4, และ 5 มาผสมผสานประกอบการพิจารณารวมกัน เพื่อการจัดเก็บ
เมล็ดไมจะไดบรรลุผลสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวอยางมปีระสทิธภิาพ
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กระถนิยักษ กระถนิลูกผสม ชิงชัน

ซอ ตะเคยีนทอง ประดูแดง

ประดูปา พะยูง เพกา

พกิุล มะคาแต มะฮอกกานี

มะยมปา ยมหอม สัก
ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของสผีลหรอืฝกของพันธุไมบางชนิดเมื่อเมล็ดไมสุกแก
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ตารางที่ 4.ดัชนกีารสุกแกของเมล็ดไม

ดัชนีการสุกแก การสังเกต
การเปลี่ยนสขีองผลและเมล็ด - สามารถมองเห็นดวยตาเปลา
ผลแหง: จากสเีขยีวเปนเหลอืง, น้ําตาล, ดํา
ผลสด: จากสีเขียวเปนสีฉูดฉาดมองเห็นไดงาย เชน

สีแดง
ความชื้น
ผลแหง: - มองเห็น สัมผัสได โดยการช่ังน้ําหนักดวยมอื

- วัดความถวงจําเพาะ
ผลสด: ความออน/สดของเนื้อผล - บบีหรอืคัน้ผล
การแตกและการรวงหลน - มองเห็นการรวงหลนหรอืการแตกของผล

- เขยาหรอืตกีิ่งที่มผีลตดิอยูวาผลรวงหรอืไม
- ตหีรอืแกะผล
- ทดสอบการเปดเกล็ด (Scale) ฝา หรือลิ้น ที่เปน

ชองเปดใหเมล็ดออกมา
- หักขัว้ผลวาหลุดงายหรอืไม

ความแข็งของผลหรอืเปลอืกหุมเมล็ด - ตัด ทุบ ตเีมล็ดหรอืผล
ความเละของเนื้อผล - คั้นหรือแยกเนื้อออกจากเมล็ดหรือเปลือกช้ันใน

สุดของผล
การสะสมปรมิาณน้ําตาล - ชิม แตตองระวังเพราะผลบางชนิดอาจเปน

อันตราย
- สังเกตการตดิเชื้อรา

การพัฒนาของคัพภะ และ endosperm - ตัดเมล็ด
ที่มา: บัณฑติ 2545
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ตารางที่ 5. การเปลี่ยนสขีองผลหรอืฝกของพันธุไมบางชนดิเมื่อเมล็ดไมสุกแก

ชนิดพันธุไม สขีองผล/ฝก
ไมสกุลสะเดา (Azadirachta spp.) ผลสเีขยีวอมเหลอืง
เลี่ยน (Melia azedarach) ผลสเีขยีวอมเหลอืงหรอืเหลอืง
ซอ (Gmelina arborea) ผลสเีขยีวอมเหลอืงหรอืเหลอืง
ไมสัก (Tectona grandis) ผลเปลี่ยนเปนสนี้ําตาล
ไมสกุลกอ (Quercus spp.) ผลเปลี่ยนเปนสนี้ําตาล
ไมสกุลตะแบก (Lagerstroemia spp.) ผลเปลี่ยนเปนสนี้ําตาล
ไมสกุลยาง (Dipterocarpus spp.) ปกเปลี่ยนเปนสนี้ําตาล
มะยมปา (Ailanthus triphysa) ปกเปลี่ยนจากสแีดงเปนสซีดีหรอืสนี้ําตาลอมแดง
ไมสกุลประดู (Pterocarpus spp.) ปกเปลี่ยนเปนสนี้ําตาล
ไมสกุลกระถนิ (Acacia spp.) ฝกเปลี่ยนเปนสนี้ําตาล
ไมแดง (Xylia xylocarpa) ฝกเปลี่ยนเปนสเีขยีวแก
ไมมะคาโมง (Afzelia xylocarpa) ฝกแตกเปลี่ยนเปนสดีํา
ไมสกุล Dalbergia spp. ฝกเปลี่ยนเปนสนี้ําตาลแดงเขม
ไมสกุล Cassia spp. ฝกเปลี่ยนเปนสนี้ําตาลเขม
ไมสกุลสนเขา (Pinus spp.) ผล (Cone) เปลี่ยนเปนสนี้ําตาล

ที่มา: บัณฑติ 2545

3. อุปกรณและวิธีการเก็บเมล็ดไม (Materials and methods for seed collection) ผูเก็บเมล็ดไม
ควรเลือกใชอุปกรณและวิธีการเก็บเมล็ดไมใหเหมาะสมและถูกวิธี เพื่อใหการเก็บเมล็ดไมมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ในปจจุบันผูเก็บเมล็ดไมของหนวยจัดเก็บเมล็ดไมสวนใหญใชอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยและให
ความปลอดภัยสูงสําหรับผูปนตนไม (ภาพที่ 3) ซึ่งการเก็บเมล็ดไมเกือบทุกชนิดเปนการเก็บเมล็ดไมบนตน
โดยการตัดเฉพาะกิ่งที่มีผลหรือฝกติดอยู (ภาพที่ 4) เพราะจะไดเมล็ดไมที่สมบูรณมากกวาเมล็ดไมที่เก็บ
จากพื้นดินซึ่งไมทราบวาผลหรือเมล็ดไมรวงหลนจากตนมานานเทาใดและอาจมีแมลงและเชื้อโรคเขา
ทําลาย (Baadsgaard and Stubsgaard, 1989) การเก็บเมล็ดไมวิธีนี้ยังเปดโอกาสใหกิ่งที่ไมติดผลในปนี้จะ
ไดติดผลในปหนา โดยตา (Buds) บางสวนบนกิ่งเหลานี้จะไดพัฒนาเปนตาดอก ผลและหรือฝก ตามลําดับ
ตอไป
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ก ข
ภาพที่ 3 อุปกรณการปนตนไม (ก) และการแตงกายของผูปนตนไม (ข)

ก ข ค

ง จ ฉ
ภาพที่ 4 การปนตนไมที่มขีนาดใหญ (ก-ค) หรอืขนาดเล็ก (ง) เพื่อเก็บเมล็ดไมบนตน (จ) และเมล็ดไมที่เก็บ (ฉ)

นอกจากนี้ ผูเก็บเมล็ดไมควรบันทึกขอมูลตางๆ ของแหลงเมล็ดพันธุไม ไดแก ชนิดไม ที่ตั้ง
หนวยงาน ที่ตั้งแหลงเมล็ดพันธุไม ประเภทปา รายละเอียดหมูไม และแผนที่ของแหลงเมล็ดไม ลงใน
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แบบฟอรม 1 (ภาพที่ 5.1 และ 5.2) เพื่อรวบรวมเปนขอมูลแหลงเมล็ดพันธุไมของหนวยงาน ตลอดจนเขียน
ชื่อชนดิไม แหลงเมล็ดพันธุไม และวันเดือนปที่เก็บ ลงในปาย (ภาพที่ 6) สําหรับใสลงในถุงบรรจุเมล็ดไม 1
ปาย และติดปากถุง 1 ปาย เพื่อจะไดจําแนกเมล็ดไมไดอยางถูกตองเมื่อทําการคัดแยกและทําการเก็บ
รักษาเมล็ดไม

ภาพที่ 5.1 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมแหลงเมล็ดพันธุไม (ดานหนา)
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ภาพที่ 5.2 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมแหลงเมล็ดพันธุไม (ดานหลัง)

ภาพที่ 6 ตัวอยางปายแสดงแหลงเมล็ดพันธุไมและชนิดเมล็ดไม
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การปฏบิัตหิลังการเก็บเกี่ยว (Seed handling)

บัณฑติ (2545) กลาววา สิ่งแวดลอม อุณหภูม ิและการถายเทอากาศ เปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
เมล็ดไม ซึ่ง บัณฑิต (2545) และ Schmidt (2000) เสนอแนะวา ผูเก็บเมล็ดไมควรปฏิบัติตอเมล็ดไม
ภายหลังการจัดเก็บซึ่งเปนชวงระยะเวลาที่เมล็ดไมอยูในพื้นที่และระหวางการขนสงไปยังที่ตั้งของหนวย
จัดเก็บเมล็ดไม ดังนี้

 ใชเวลาเก็บรักษาเมล็ดไมช่ัวคราวในพื้นที่และระยะเวลาในการขนสงใหสัน้ที่สุด
 ใหผลและเมล็ดไมอยูในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก โดยระหวางการเก็บรักษาเมล็ดไม

ช่ัวคราวกอนการขนสงใหกองเปนช้ันบางๆ บนตะแกรงหรือช้ัน ในระหวางการขนสงใหใสในถุงผา กระสอบ
หรอืถุงตาขาย

 ควบคุมอุณหภูมิไมใหสูงเกินไป โดยในระหวางการขนสงอยาใหเมล็ดไมโดนแดดโดยตรง
หลกีเลี่ยงการจอดรถกลางแดด

 ปองกันเมล็ดไมจากความชื้น โดยคลุมเมล็ดไมดวยผาใบหรอืวัสดุกันความชื้นชนดิอื่น
 ในผลสดอาจตองเอาเนื้อออกเพื่อไมใหเมล็ดไมเนา แตไมจําเปนสําหรับผลสดที่เก็บเกี่ยวกอน

การสุกแกของเมล็ดไม
 เมล็ดไมที่เก็บรักษาไดไมนาน (Recalcitrant seed) ตองระวังอยาใหความชื้นลดต่ําเกินไป โดย

อยาใหเมล็ดโดนแดดโดยตรง ปองกันการสูญเสียความชื้นโดยเก็บหรอืคลุมเมล็ดไมดวยวัสดุที่ชื้น เชน ขี้เลี่อย และ
หรอืแกลบ

 เมล็ดไมที่ไมมีการงัน เชน เมล็ดไมตะเคียนทอง ตะเคียนหิน และรัง ในสภาพที่มีความชื้นสูง
เมล็ดไมอาจจะงอกในระหวางการขนสง ใหสงกลาไมไปยังเรอืนเพาะชําโดยตรง

ขบวนการผลติเมล็ดไม (Seed processing)

บัณฑิต (2545) รายงานวา ขบวนการผลิตเมล็ดไมมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดเมล็ดไมที่สะอาด
บรสิุทธิ์ คุณภาพสูง งายตอการเก็บรักษา การขนสง ตลอดจนการผลิตกลาไม ขบวนการนี้มีหลายขั้นตอน
ซึ่ง Schmidt (2000) แนะนําวา ผูปฏบิัตคิวรเลอืกดําเนนิการใหเหมาะสมกับชนิดไม สภาพของเมล็ดไม และ
ศักยภาพในการเก็บรักษา ดังนี้

1 การทําความสะอาดเบื้องตน (Pre-cleaning) เพื่อแยกสิ่งที่ไมตองการออก เชน กิ่ง ใบ เศษของ
ผลหรอืเมล็ดไม
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2 การบมหรือผ่ึงเมล็ดไมขั้นตน (Pre-curing) สําหรับเมล็ดไมที่ไมสุกแกหรือเมล็ดที่แหงเร็วทําให
การคัดแยกเมล็ดไมทําไดยากขึ้น

3 การแยกเมล็ดไม (Extraction) สําหรับชนดิไมที่มเียื่อหรอืเนื้อหุมผล
4 การตัดหรอืตปีก (Dewinging) สําหรับผลหรอืเมล็ดไมที่มปีก หนาม และขน
5 การทําความสะอาด (Cleaning) สําหรับผลหรือเมล็ดไมที่ยังไมบริสุทธิ์ มีสิ่งตางๆ ปนอยู เชน

ปก กิ่ง ใบ และเมล็ดลบี
6 การคัดเมล็ดไม (Grading) สําหรับกลุมหรอืกองเมล็ดไม ที่เมล็ดไมมขีนาดแตกตางกันมาก
7 การปรับสภาพความชื้นในเมล็ดไม (Moisture content adjustment) เพื่อใหเมล็ดไมมีความชื้นที่

เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษา
ทัง้นี้มขีอควรปฏบิัตใินขบวนการผลติเมล็ดไมสําหรับผูเตรยีมเมล็ดไม ดังนี้

 ดําเนนิการทันททีี่ขนสงเมล็ดไมมาถงึสํานักงาน
 ใหลําดับความสําคัญในการเตรียมเมล็ดไมสําหรับชนิดไมที่เสื่อมงายหรือความมีชีวิตสั้นกอน

เชน เมล็ด recalcitrant ผลสด หรอืผลที่มคีวามชื้นสูง
 ไมจําเปนตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นทั้งขบวนการ ควรทําในขั้นตอนที่จําเปนกอน เชน การบม

หรือผ่ึงเมล็ดไมขั้นตน การผ่ึงหรือตีเนื้อหรือเยื่อของผลสดออก เพื่อปองกันการเสื่อมหรือสูญเสียความมี
ชีวติของเมล็ดไม

 เลือกใชเครื่องมือในการผลิตเมล็ดไมใหเหมาะสมกับชนิดเมล็ดไมและไมกอใหเกิดโทษตอผู
ปฏบิัติ

 เครื่องมือและภาชนะบรรจุตองสะอาด เพื่อปองกันการติดเชื้อโรค รวมทั้งการปนปลอมจาก
เมล็ดไมชนดิอื่น หรอืเมล็ดไมในกลุมหรอืกองอื่น

ขัน้ตอนสําคัญที่มผีลตอคุณภาพเมล็ดไม คอื การคัดแยกเมล็ดไม และ การผ่ึงหรือการลดความชื้น
ของเมล็ดไม (บัณฑิต 2545) ซึ่ง วีระพงษ (2541) แนะนําวา เพื่อความสะดวกในการคัดแยกเมล็ดไม ควร
แบงผลหรอืฝกออกเปน 3 ประเภท และแตละประเภทมขีัน้ตอนการผลติเมล็ดไม ดังนี้

1. ประเภทที่ 1 ไดแก ผลหรือฝกของชนิดพันธุไมที่ตองทําใหแหงกอนการคัดแยกและเก็บรักษา
เชน ไมสกุลกระถิน สนทะเล ไมสกุลนนทรี สัก ไมสกุลยูคาลิปตัส มะยมปา ไมสกุลประดู ไมสกุลสนเขา
ยมหนิ และยมหอม ไมจําพวกนี้แบงเปน 2 กลุม คอื

1.1 กลุมที่ผลหรอืฝกจะแตกอาและเมล็ดไมหลุดออกมาเมื่อแหง เชน ไมกระถินณรงค กระถิน
เทพา กระถินยักษ ขี้เหล็กบาน แคฝรั่ง ชิงชัน แดง นนทรีบาน นนทรีปา พะยูง มะกล่ําตาหนู มะคาแต มะคาโมง
มะฮอกกานี ยูคาลปิตัส ยมหนิ ยมหอม สนเขา และอนิทนลิ มขีัน้ตอนการเตรยีมเมล็ดไม ดังนี้
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ก. การทําใหผลหรือฝกแหง ตากผลหรือฝกบนพื้นคอนกรีต บนผาใบ ในถาดแบนหรือ
ถาดตะแกรง ซึ่งผลหรอืฝกของพันธุไมบางชนดิตองตากในรมเทานัน้ เชน ยมหอม (ภาพที่ 7)

ข. การนวดผลหรือฝก เพื่อเอาเมล็ดไมออกจากผลหรือฝก โดยการใชแรงงานคนเคาะ
หรอืทุบฝกหรอืแกะเมล็ดออก หรอืใชเครื่องผสมคอนกรตี (ภาพที่ 8)

ค. การแยกฝก ใชเครื่องตปีกและฝดเอาเศษฝกออก (ภาพที่ 9)
ง. การทําความสะอาด เพื่อคัดเมล็ดเสยีหรอืเศษของผลหรือฝก และรกที่ปะปนอยูออก

โดยใชแรงงานคนหรอืเครื่องมอื (ภาพที่ 10)

แอฟรกิันมะฮอกกานี ยูคาลปิตัส สน
ภาพที่ 7 การตากผลหรอืฝกที่จะแตกอาและเมล็ดไมหลุดออกมาเมื่อแหง

ยมหอม มะคาแต มะกล่ําตาหนู มะฮอกกานี
ภาพที่ 8 การแยกเมล็ดไมออกจากผลหรอืฝก โดยการใชแรงงานคน

ชิงชัน พะยูง เครื่องตปีก
ภาพที่ 9 การแยกเมล็ดไมออกจากฝก โดยการใชเครื่องตปีก
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ก ข
ภาพที่ 10 การคัดแยกเมล็ดเสยี รก เศษของผลหรอืฝกที่ปะปนอยูออกโดยใชแรงงานคน (ก) หรอืเครื่องมอื (ข)

1.2 กลุมที่ผลหรือฝกไมแตกอาเมื่อแหงและเมล็ดอยูภายในผลหรือฝก เชน ไมกาฬพฤกษ
กัลปพฤกษ จามจุรี คูน และประดู มขีัน้ตอนการเตรยีมเมล็ดไม ดังนี้

ก. การทําใหผลหรือฝกแหง ตากผลหรือฝกบนพื้นคอนกรีต บนผาใบ ในถาดแบนหรือ
ถาดตะแกรง (ภาพที่ 11 ก)

ข. การนวดผลหรือฝก เพื่อเอาเมล็ดไมออกจากผลหรือฝก โดยการใชแรงงานคนเคาะ
ฝก ทุบ และแกะเมล็ดออก หรอืใชเครื่องจักรกลชนดิอื่นๆ (ภาพที่ 11 ข และ 11 ค)

ค. การลางเมล็ดไม เพื่อลางเอายางเหนยีวที่ตดิเมล็ดไมออก คัดแยกเมล็ดเสียและเศษของผล
หรอืฝกที่ปะปนอยูออก (ภาพที่ 12)

ง. การตากเมล็ดไม เพื่อใหเมล็ดไมแหงพรอมที่จะดําเนนิการเก็บรักษา (ภาพที่ 13)
จ. การตัดผล เพื่อเอาเมล็ดไมออกจากผล โดยการใชแรงงานคนที่มีทักษะและ

ประสบการณในการตัดผล (ภาพที่ 14)
ฉ. การแยกปก ใชเครื่องตปีกและฝดเอาเศษปกที่เหลอือยูออก (ภาพที่ 15)

ก ข ค
ภาพที่ 11 การตาก (ก) และการทุบ นวดฝกหรอืผลโดยแรงงานคน (ข) หรอืเครื่องจักร (ค)
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ฝกที่นวดแลว ลางน้ํา คัดแยกเมล็ดไม
ภาพที่ 12 การลางเมล็ดไมและคัดแยกเศษของฝกและเมล็ดไมเสยีออก

ภาพที่ 13 การตากเมล็ดไมใหแหง

ภาพที่ 14 การตัดผลประดูเพื่อแยกเมล็ดไม
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ผลแหง การตปีก ผลหลังการตปีก
ภาพที่ 15 การแยกปกออกจากผลประดูโดยใชเครื่องตปีก

2. ประเภทที่ 2 ไดแก ผลของชนดิพันธุไมที่มเีนื้อหุมตองทําใหเปยกโดยแชน้ําใหเนื้อหุมผลนิ่ม หรือ
บมกอนคัดแยกเมล็ดไมและทําใหแหงกอนดําเนินการเก็บรักษา โดยใชเครื่องตีเนื้อเยื่อ (ภาพที่ 16) หรือใช
มอืคัดแยกเมล็ดไม เชน ไมกระบก ซอ มะกอกปา มะขาม มะขามปอม และ เลี่ยน (ภาพที่ 17)

ก ข
ภาพที่ 16 เครื่องตเีนื้อเยื่อสําหรับผลที่มเีนื้อออนนุม (ก) และเนื้อคอนขางแข็ง (ข)

ก ข ค
ภาพที่ 17 การคัดแยกเมล็ดไมมะขามปอม: กอนตเีนื้อเยื่อ (ก) หลังตเีนื้อเยื่อ (ข) และการตากผล (ค)

22



เมล็ดพันธุไมบางชนิดที่จัดอยูในสองประเภทขางตนควรจะคัดขนาดเมล็ดไม สําหรับกลุมหรือ
กองเมล็ดไมที่เมล็ดไมมขีนาดแตกตางกันมาก เพื่อใหไดเมล็ดไมที่มกีารงอกและการเจริญเติบโตของกลาไม
สม่ําเสมอกันในแตละกลุม โดยใชแรงงานคนหรือเครื่องมือคัดขนาด (ภาพที่ 18) กอนที่จะสงเมล็ดไมไปให
หนวยงานเก็บรักษาเมล็ดไม เพื่อดําเนนิการตามขัน้ตอนของการเก็บรักษาเมล็ดไมในธนาคารเมล็ดไมตอไป

ภาพที่ 18 เครื่องคัดขนาดเมล็ดไม

3. ประเภทที่ 3 ไดแก ผลของชนิดพันธุไมที่มีอายุสั้นและตองคงความชื้นตลอดเวลา เชน ไมวงศ
ยาง ไดแก ยางนา ตะเคียนหิน และตะเคียนทอง ไมสกุลกอ มะมวงปา และ สะเดา คัดแยกเมล็ดไมโดยใช
เครื่องตเีนื้อเยื่อหรอืใชมอืคัดแยก แตเมล็ดไมยาง (ภาพที่ 19) เพยีงเด็ดปกออกเทานัน้ เมล็ดไมประเภทนี้ควรรีบ
จําหนายใหแกหนวยเพาะชํากลาไมโดยเร็ว เพื่อดําเนินการเพาะชํากลาไม มิฉะนั้น เมล็ดไมจะสูญเสียความมี
ชีวติและความงอกอยางรวดเร็ว

ก ข
ภาพที่ 19 เมล็ดไมยางนา (ก) ตะเคยีนทอง (ข)
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