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การผลิตเมล็ดไม้คุณภาพดี
คำ�นำ�
การปลูกป่าโดยทัว่ ไปต้องการทั้งคุณภาพและความหลากหลายทางสายพันธุ์
ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานจึงจะเห็นผลชัดเจน ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพดีในการผลิตกล้าไม้สำ�หรับปลูกป่า  เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับ
การลงทุนและเวลาที่เสียไป  คุณภาพเมล็ดจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้จัดหาเมล็ดว่า
มีความรู้ความสามารถเพียงใดในการพิจารณาเลือกแหล่งเมล็ด   การปฏิบัติต่อ
เมล็ด  นับตั้งแต่การเก็บเมล็ด การคัดแยกเมล็ด รวมไปจนถึงการเก็บรักษาเมล็ด
ซึง่ ช่วยให้เมล็ดคงคุณภาพทางสรีระวิทยา และคุณภาพทางกายภาพของเมล็ดให้
ยาวนานขึ้น
แหล่งเมล็ดไม้เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพทาง
พันธุกรรม การคัดเลือกแหล่งเมล็ดไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก ร่วมกับ
การปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ที่จัดเก็บมาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะทำ�ให้ได้        
เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อการขยายพันธุ์และการนำ�ไปปลูกให้ได้ผลผลิตอย่าง       
คุ้มค่า  เอกสารเล่มนี้จึงจัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดหาและปฏิบัติ
ต่อเมล็ดให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อการปลูกป่าต่อไป

ทำ�ไมต้องเมล็ดคุณภาพดี
เมล็ดไม้คุณภาพดีหมายถึง เมล็ดที่ความสมบูรณ์ มีความแข็งแรง (vigor)  
เมื่อนำ�ไปปลูกสามารถงอกได้ดีภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ   ทั้งที่เหมาะสมและ            
ไม่เหมาะสม   หรืออีกนัยหนึ่งคือ เมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพในการงอกได้รวดเร็ว     
สมํ่าเสมอ และต้นกล้าสามารถเจริญได้ดีในสภาพแปลงปลูก  ลักษณะของเมล็ด
คุณภาพดีมีดังนี้
สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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• งอกได้รวดเร็ว
• มีความสมาํ่ เสมอในการงอกและมีพลังในการงอกทะลุผา่ นดินหรือวัสดุ
เพาะได้ดี
• เมล็ดงอกเป็นต้นกล้าที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา  และมีการพัฒนา
ทีป่ กติถึงแม้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น อากาศเย็นจัด ชื้นจัด และ
ในดินที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรค
• ให้ผลผลิตสูง
• สามารถเก็บรักษาเมล็ดไว้ได้นานภายใต้สภาพที่เหมาะสม
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสมบูรณ์แข็งแรงของเมล็ดส่งผลไปถึงความแข็งแรง
ของกล้าไม้ด้วย   นั่นคือ การเลือกใช้เมล็ดไม้คุณภาพดีย่อมให้กล้าไม้ที่สมบูรณ์
และแข็งแรงเหมาะที่จะนำ�ไปปลูกต่อไปด้วย

เมล็ดคุณภาพดีเป็นอย่างไร
เมล็ดคุณภาพดีประกอบด้วยคุณภาพดีทางพันธุกรรม (genetic)  สรีรวิทยา 
(physiology)  กายภาพ (physical)  และสุขภาพ (health)
1. คุณภาพทางพันธุกรรม เมล็ดเป็นหน่วยสืบต่อพันธุ์ของพืชที่รับ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพ่อและแม่  นั่นคือ เมล็ดจะประกอบ
ด้วยลักษณะพันธุกรรมทั้งของพ่อและแม่  ดังนั้น ในการคัดเลือกเมล็ดไม้ที่จะนำ�
มาใช้ต้องคัดเลือกต้นแม่ที่มีลักษณะดีจึงจะนำ�มาซึ่งคุณภาพทางพันธุกรรมที่ดี
2. คุณภาพทางสรีรวิทยา เมล็ดจะมีคุณภาพทางสรีรวิทยาดีที่สุดเมื่อ
เมล็ดมีความสุกแก่ (physiological maturity) เนื่องจากในขณะนั้นเมล็ดจะมี
ความมีชีวิตและความแข็งแรงสูงสุด ระยะหลังจากนั้นไปแล้วคุณภาพเมล็ดจะ
เริ่มเสื่อมลงไปตามระยะเวลาที่เก็บรักษาและตายในที่สุด (ภาพที่ 1)
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จากนั้นไปแลวคุณภาพเมล็ดจะเริ่มเสื่อมลงไปตามระยะเวลาที่เก็บรักษา
และตายในที่สุด (ภาพที่ 1)
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4. สุขภาพของเมล็ด หมายถึง เมล็ดทีป่ ราศจากโรคและแมลง ตลอดจน
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ต่อเมล็ดหลังการเก็บเกีย่ ว หรือเกิดจากการเก็บเมล็ดทีม่ ีแมลงเข้าทำ�ลายอยู่ก่อน
แล้ว และแมลงจะมาเจริญเติบโตในภายหลังและทำ�ลายเมล็ดทั้งหมด (seedlot)
ได้   การเก็บรักษาเมล็ดโดยที่ยังมีความชื้นสูงจะก่อให้เกิดเชื้อราเข้าทำ�ลายและ
แพร่กระจาย  ซึ่งทำ�ให้คุณภาพเมล็ดเสื่อมลง และไม่สามารถนำ�ไปใช้เพาะชำ�ได้
ในที่สุด
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คุณภาพทางพันธุกรรมดีได้มาอย่างไร
เมล็ดที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีได้มาจากการคัดเลือกแหล่งและ      
แม่ไม้ที่เก็บ  เมล็ดจากสายพันธุ์ดีที่ผ่านการทดสอบมาแล้วจะเป็นแหล่งที่ดีที่สุด
แต่ถ้ายังไม่มีข้อมูลหรือยังไม่มีการสร้างแหล่งเมล็ดก็ควรเลือกใช้แหล่งธรรมชาติ
ที่อยู่ในท้องที่เดียวกับพื้นที่ปลูกจะเป็นการปลอดภัยที่สุดในแง่ของการปรับตัว   
เข้ากับพื้นที่ปลูกซึ่งหมายถึงการอยู่รอดของต้นไม้ที่ปลูก
การคัดเลือกแม่ไม้เพือ่ การเก็บเมล็ด (seed tree) ควรคำ�นึงถึงวัตถุประสงค์
หรือผลผลิตสุดท้ายที่ต้องการ เช่น การใช้ไม้เพื่อการก่อสร้าง หรือสิ่งประดิษฐ์
การเลือกแม่ไม้จึงควรมีลักษณะสูง มีลำ�ต้นเปลาตรง ซึ่งจะให้ผลผลิตเนื้อไม้มาก
เป็นต้น  ข้อสำ�คัญอีกประการหนึ่งของการเก็บเมล็ดไม้คือ จำ�นวนแม่ไม้ และ
การกระจายของแม่ไม้ทท่ี �ำ การเก็บเมล็ด ไม่ควรเก็บเมล็ดไม้จากแม่ไม้เพียงต้นเดียว
หรือเก็บหลายต้นแต่อยู่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพือ่ หลีกเลีย่ งการผสมกันเองภายในต้น
หรือต้นที่เป็นเครือญาติกัน (Inbreeding) ซึ่งจะมีผลทำ�ให้มีลักษณะพันธุกรรม      
ที่ตํ่าหรือเสื่อมลง ไม่เหมาะสำ�หรับการนำ�ไปใช้ปลูกป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ใหญ่

วิธีการเก็บเมล็ดจากแม่ไม้
• หลีกเลีย่ งการเก็บเมล็ดทีม่ สี ายพันธุใ์ กล้ชดิ กัน หรือจากกลุม่ ประชากรทีม่ ี
การผสมพันธุก์ นั แต่เฉพาะในกลุม่ (inbreed) เนือ่ งจากมีฐานทางพันธุกรรมแคบ
• หลีกเลี่ยงการเก็บเมล็ดจากแม่ไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว (isolated tree) หรือ
กลุ่มประชากรขนาดเล็ก เพื่อไม่ให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกัน     
(inbreed)
• หลีกเลีย่ งการเก็บเมล็ดในพื้นที่ หรือปีทีม่ ีผลผลิตดอกน้อย เพราะจะเสีย่ ง
ต่อการผสมพันธุ์ในตัวเอง (selfing)
• หลีกเลี่ยงการเก็บเมล็ดต้นหรือปลายฤดูเนื่องจากมีโอกาสผสมพันธุ์ใน
ตัวเองหรือในสายพันธุ์เดียวกันสูง นอกจากนี้เมล็ดที่เก็บในช่วงปลายฤดูมัก
ถูกทำ�ลายด้วยโรค-แมลงมาก
4
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• เก็บเมล็ดไม้จากแม่ไม้อย่างน้อย 15 ต้น และแต่ละต้นควรห่างกันไม่น้อย
กว่า 100 เมตร เพื่อให้ได้เมล็ดที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์
• ในกรณีแหล่งเมล็ดที่เป็นชนิดพันธุ์ไม้ที่นำ�มาจากต่างประเทศ (exotic) ซึ่ง
มีลักษณะทางพันธุกรรมแคบ ควรเก็บเมล็ดจากแม่ไม้จำ�นวนไม่น้อยกว่า       
25 ต้น และมีเมล็
สัดดส่จากแต
วนของเมล็
จากแต่
ละแม่
ไม้ภายในชุ
ละแมไมภดายในชุ
ดเมล็
ดประมาณ
4% ดเมล็ดประมาณ 4%
• เก็บเมล็ดไม้• จากต้
นแม่
ีความสมบู
ณ์แข็งรแรง
กษณะดี
เก็บเมล็
ดไมทจี่มากต
นแมที่มีครวามสมบู
ณแข็และลั
งแรง และ
ลักษณะดี

แหล่งเมล็ดไม้คุณภาพ

แหลงเมล็ดไมคุณภาพ

แหล่งเมล็ดคุณภาพดี ได้มาจากการคัดเลือกกลุ่มแม่ไม้ที่มีลักษณะทาง
แหลาง ธรรมชาติ
เมล็ ด คุ ณ ภาพดี
ได ม าจากการคั
เลื อางขึ
กกลุ
 ม แมโไดยอาศั
ม ที่ มี ยพื้นฐาน
พันธุกรรมดีทั้งในป่
และแหล่
งเมล็ดทีจ่ ดั ดสร้
้นใหม่
ที่จัดสราง
ของการปรัลับกษณะทางพั
ปรุงพันธุ์นซึธุก่งรรมดี
กรมป่ทั้งาในป
ไม้ไาด้ธรรมชาติ
จำ�แนกลำและแหล
�ดับชัง้นเมล็
คุณดภาพทางพั
นธุกรรม    
ขึ้นใหมโดยอาศัยพื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ ซึ่งกรมปาไมไดจําแนก
เป็น 6 ระดับ (ภาพที่ 2)
โดยลําดับคุณภาพทางพันธุกรรมเปน 6 ระดับ (ภาพที่ 2)

สวนผลิตเมล็ดพันธุ
แหลงเมล็ดพิสูจนถิ่นกําเนิด
แหลงผลิตเมล็ดพันธุ
แหลงเมล็ดคัดเลือก
แหลงเมล็ดตรวจพิสูจน
เขตเก็บเมล็ด

่ 2 การจํ
าแนกชั้น้นคุคุณภาพทางพั
นธุนกธุรรมของแหล
งเมล็ด งเมล็ด
ภาพทีภาพที
่ 2  การจำ
�แนกชั
ภาพทางพั
กรรมของแหล่
ด (Seedzones)
zones)เป็เปนนกลุ
กลุม่มแม
าธรรมชาติ
1.1.เขตเก็เขตเก็
บเมล็บดเมล็(Seed
แม่ไมไม้ในป
ในป่
าธรรมชาติ มีพื้นที่
มีพื้น ที่กว างใหญ ซึ่งแบงขอบเขตโดยอาศัย ลักษณะภู มิประเทศและ
กว้างใหญ่ ซึง่ แบ่งขอบเขตโดยอาศัยลักษณะภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศทีค่ ล้ายคลึง
กัน ในการเลือกใช้เมล็ดหรือเคลื่อนย้ายเมล็ดเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ปลูกให้เลือก
แหล่งเมล็ดภายในเขตเดียวกัน (ภาพที่ 3)

สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ภาพที่ 3 เขตเมล็ดไม้ (Seed zones) จำ�แนกโดยลักษณะภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ

ภาพที่ 3 เขตเมล็ดไม (Seed zones) จําแนกโดยลักษณะภูมิประเทศ
2. แหล่
งเมล็
ตรวจพิสูจน์ (Identified seed stand) เป็นแหล่งที่ได้
และภู
มอิ ดากาศ

ไปตรวจสอบแล้วว่ากลุม่ หมูไ่ ม้มลี กั ษณะทีย่ อมรับได้ และจะเก็บไว้เป็นแหล่งสำ�รอง
6
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3. แหล่งเมล็ดคัดเลือก (Selected seed stand) เป็นแหล่งที่ได้ทำ�
การตรวจสอบและคัดเลือกไว้เป็นแหล่งสำ�หรับเก็บเมล็ด และได้ทำ�การปรับปรุง
โดยการหมายอาณาเขตและทำ�ป้ายแสดงไว้
แหล่ ง เมล็ ด ไม้ ทั้ ง 3 แบบที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ ใ น
ป่าธรรมชาติ โดยทั่วไปจะอยู่ห่างไกลยากแก่การดูแลรักษา อาจถูกบุกรุกทำ�ลาย
หรือถูกตัดโค่นไป ด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดสร้างแหล่งเมล็ดไม้ทดี่ กี ว่าแหล่งธรรมชาติ
โดยมีการคัดเลือกและการทดสอบ เพือ่ ให้ได้แหล่งเมล็ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพทางพันธุกรรม
สูงขึ้นตามลำ�ดับ ดังนี้
4. แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed production area) จัดสร้างคล้าย
สวนป่า แต่มีการคัดเลือกกล้าไม้ทีม่ าปลูกจากแม่ไม้มีลกั ษณะดีเป็นทีย่ อมรับจาก
ป่าธรรมชาติ หรือจากสวนป่าที่รู้ประวัติ หรือได้เคยนำ�ไปปลูกแล้วเห็นว่าดี
5. แหล่งเมล็ดพิสูจน์ถิ่นกำ�เนิด (Provenance seed stand) สร้างขึ้น
จากการนำ�เมล็ดจากถิ่นกำ�เนิด (provenance) ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าเหมาะ
สำ�หรับท้องถิน่ นั้นๆ มาปลูกและจัดการให้เป็นแหล่งเมล็ดเพือ่ การเก็บเมล็ดต่อไป
6. สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed orchard) เป็นแหล่งที่มีคุณภาพดีที่สุด
โดยการคัดเลือกแม่ไม้มาจากที่ต่างๆ มาปลูกในพื้นที่เดียวกัน มีการวางแผน
การปลูกเพื่อให้มีการผสมพันธุ์กันอย่างทั่วถึง และมีการทดสอบสายพันธุ์เพื่อ
การคัดเลือกแม่ไม้สำ�หรับการสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นต่อๆ ไปอีก สวนผลิต
เมล็ดพันธุ์สร้างได้ 2 วิธี คือ การสร้างจากสายต้น (clone) เรียกว่า Clonal seed
orchard (ภาพที่ 4) และการสร้างจากสายพันธุ์ (family) โดยใช้เมล็ดจากแม่ไม้
แต่ละต้น เรียกว่า Seedling seed orchard (ภาพที่ 5)
การเลือกใช้เมล็ดทีม่ ีคณ
ุ ภาพทางพันธุกรรมดีควรเลือกจากแหล่งที่ดีที่สดุ ที่
มีอยูก่ อ่ น แต่ถา้ ผลผลิตเมล็ดไม้มไี ม่เพียงพอจึงพิจารณาเลือกใช้เมล็ดไม้จากแหล่ง
ที่มีลำ�ดับคุณภาพของแหล่งรองลงไป อย่างไรก็ดี การเลือกใช้เมล็ดจากแหล่ง
กำ�เนิดที่ไม่ถูกต้องอาจถูกพิจารณาว่าเป็นเมล็ดคุณภาพตํ่า ถึงแม้ว่าจะเป็นเมล็ด
ที่มีคุณภาพดีทั้งทางด้านกายภาพ และพันธุกรรม
สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ภาพที
เมล็ดดพัพันธุน์ทธุี่กท่อี่กตัอ้งตัจากสายต้
ง้ จากสายต
น (Clonal
seed
ภาพที่ ่ 44 สวนผลิ
สวนผลิตตเมล็
น (Clonal
seed orchard)
orchard)
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ภาพที
5 สวนผลิ
ตเมล็ดดพัพันนธุธุท์ที่กี่ก ่อตั้งงจากเมล็
seedseed
orchard)
ภาพที
่ 5 ่สวนผลิ
ตเมล็
จากเมล็ด ด(Seedling
(Seedling
orchard)
9
สำ�นักวิจัยและพั
ฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

แหล่งเมล็ดไม้ที่ควรหลีกเลี่ยง

1. แหล่งเมล็ดไม้จากสวนป่าที่ไม่ทราบประวัติที่มา  ซึ่งเมล็ดไม้ที่ใช้ปลูก
สวนป่าอาจมาจากแม่ไม้เดียวกันหรือเป็นหมู่ไม้ในสายพันธุ์เดียวกัน
2. แหล่งเมล็ดไม้จากสวนป่าทีม่ าจากสายต้น (clone: กล้าไม้ทีไ่ ด้จากการ
ขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศจากต้นแม่เดียวกัน เช่น การปักชำ� หรือการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ) เพียง 1 หรือ 2 สายต้น ซึ่งทำ�ให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกัน
(Inbreeding)
3. แหล่งเมล็ดไม้จากต้นแม่ที่อยู่โดดเดี่ยวหรือเพียง 2-3 ต้น

ผลของการผสมพันธุ์ของแม่ไม้ในสายพันธุ์เดียวกัน

1. คุณภาพทางพันธุกรรมมีแนวโน้มตาํ่ ลง ซึง่ มีผลต่อสุขภาพและผลผลิต
ของต้นไม้
2. ฐานพั น ธุ ก รรมแคบ (narrow genetic base) ทำ � ให้ เ สี่ ย งต่ อ
การทำ�ลายของโรคและแมลง หรือมีความทนทานต่าํ ต่อธรรมชาติท่รี ุนแรงไม่       
เหมาะสม (adverse) ตํ่า
3. เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม มีการแสดงลักษณะด้อยทางพันธุกรรม
ออกมา เช่น กล้าไม้ผิดปกติ (abnormal)

แหล่งเมล็ดไม้และพื้นที่ปลูก
การปลูกป่าจะประสบความสำ�เร็จได้ดีนั้น นอกจากการเลือกใช้เมล็ดไม้
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ ด้านพันธุกรรม และด้านสรีระแล้ว การคัดเลือกแหล่งเมล็ดทีเ่ หมาะสม
กับพื้นที่ปลูกจะช่วยทำ�ให้การปลูกป่าประสบความสำ�เร็จได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก  
กล้าไม้สามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้ดี ทำ�ให้มีอัตราการรอดตายสูง โตเร็ว มี
ความสมบูรณ์แข็งแรง และในที่สุดจะให้ผลผลิตสูง โดยปกติแล้วหมู่ไม้ที่คัดเลือก
ให้เป็นแหล่งเมล็ดที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกได้นั้นต้องผ่านการวิวัฒนาการ              
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โดยขบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ (natural selection) การปรับตัว (adaptation)
ให้เข้าสภาพแวดล้อมหรือท้องถิ่น จึงทำ�ให้มีความเชื่อมั่นได้ว่า หากนำ�เมล็ดจาก
แหล่งเหล่านั้นไปเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพนิเวศคล้ายคลึงกัน เช่น สภาพ-           
ภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สภาพดิน รวมทั้งสภาพของพรรณพืช      
เมล็ดเหล่านั้นจะพัฒนาเป็นกล้าไม้และสามารถเจริญเติบโตในท้องทีใ่ หม่ได้ดีและ
ให้ผลผลิตสูงเช่นเดียวกัน

คุณภาพทาง
พันธุกรรม

คุณภาพเมล็ด
คุณภาพทาง
สรีรวิทยา

เหมาะสมกับ
พื้นที่ปลูก

ภาพที่ 6่ 6องค์องค
ประกอบของเมล็
ดที่ดี
ภาพที
ประกอบของเมล็
ดทีด่ ี
ลักษณะหรือสภาพนิเวศดังกล่าวจึงเป็นข้อจำ�กัดในการเคลือ่ นย้ายเมล็ด
ลักษณะหรื
สภาพนิ
งกลากในสภาพนิ
วจึงเปนเวศที
ขอจํย่ ง่ิ าแตกต่
กัดในการเคลื
ออกนอกท้
องที่ อ
เมล็
ดไม้ทเ่ี คลืเอ่ วศดั
นย้ายไปปลู
างจากท้องที่ ่อนยาย
เดิมมากเท่าใดอัตราการเจริญเติบโต สุขภาพ และอัตราการรอดตายของกล้าไม้

เมล็ดออกนอกทองที่ เมล็ดไมที่เคลื่อนยายไปปลูกในสภาพนิเวศที่ยิ่ง
กวิจัยและพั
ฒนาการป่
าไม้ กรมป่าาใดอั
ไม้ ตราการเจริญเติบโต สุข11ภาพ และ
แตกตสำ�านังจากท
องที
่เดิมมากเท

ยิง่ จะลดลงมากเท่านัน้ ด้วยเหตุนีใ้ นหลายประเทศจึงได้มกี ารจัดกลุม่ ของอาณาเขต
เมล็ด (seed zone) โดยอาศัยความคล้ายคลึงกันของสภาพนิเวศไว้เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการพิจารณาคัดเลือกแหล่งเมล็ดที่เหมาะสมกับพื้นที่   ในประเทศไทยแบ่ง
อาณาเขตเมล็ดออกเป็น 22 เขต (ภาพที่ 3) นอกจากนี้ปัจจัยในด้านความสูงของ
พื้นที่ (altitude) ความห่างไกลจากถิ่นที่อยู่เดิมทั้งในแนวเส้นรุ้ง (latitude) และ    
เส้นแวง (longitude) ต่างมีผลต่อการเคลื่อนย้ายเมล็ดไม้ไปปลูกเช่นกัน
เมล็ดไม้ที่มีถิ่นกำ�เนิดดั้งเดิม (origin) ซึ่งหมายถึง ท้องถิ่นที่หมู่ไม้ขึ้นอยู่
มาแต่เดิม จะมีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นได้ดีกว่าเมล็ดที่นำ�มาจาก
ท้องถิน่ อืน่ (exotic) การคัดเลือกแหล่งเมล็ดให้เหมาะสมกับพืน้ ทีป่ ลูกควรพิจารณา
เมล็ดจากถิ่นดั้งเดิมเป็นอันดับแรก แต่ถ้าจำ�เป็นต้องใช้เมล็ดมาจากแหล่งอื่นควร
พิจารณาถึงถิ่นกำ�เนิดของเมล็ด (provenance) ซึ่งหมายถึง สถานที่หรือท้องถิ่น
ของหมู่ไม้หรือต้นไม้ที่ได้เก็บเมล็ดมา   โดยหมู่ไม้นั้นอาจเป็นไม้ท้องถิ่น หรือไม้    
พื้นเมือง (indigenous) หรือเป็นหมู่ไม้ที่ได้พัฒนามาจากเมล็ดที่นำ�มาจากท้องถิ่น
อื่นก็ได้ (land race) หากเป็นไม้ท้องถิ่นความหมายของถิ่นกำ�เนิดดั้งเดิมก็คือ       
ถิ่นกำ�เนิดนั่นเอง แต่ถ้าเป็นการนำ�เมล็ดไม้มาจากท้องถิ่นอื่นมาปลูกก็จะเป็น       
หมู่ไม้ทีม่ ีพฒ
ั นาการมาหลายชัว่ อายุจนกระทัง่ หมู่ไม้นั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
พื้นที่ปลูกได้
คุณภาพทางพันธุกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก (site matching) เป็น
เรื่องที่สำ�คัญที่สุด การที่ต้นไม้จะอยู่รอดจากลูกไม้ไปจนถึงต้นไม้ที่มีขนาดตัดฟัน
ได้จะต้องผ่านสภาพภูมิอากาศในแต่ละปีซงึ่ ไม่มีความแน่นอน รวมทั้งภัยธรรมชาติ
ต่างๆ การระบาดของโรคแมลง ในขั้นแรกถ้ากล้าไม้ที่ปลูกไม่สามารถปรับตัว      
เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงพื้นที่ปลูกได้ก็จะตายไป หรือเจริญเติบโตได้ไม่ดี
แคระแกรน หรือไม่มีความแข็งแรง รวมถึงรูปทรงของต้นไม้ทีโ่ ตขึ้นด้วย ซึง่ ในทีส่ ดุ
ก็จะไม่ได้ผลผลิตตามทีต่ ้องการ ตามหลักวิชาการแล้วลักษณะของต้นไม้ทเี่ รามอง
เห็น (phenotype) เป็นผลรวมของพันธุกรรม และสิง่ แวดล้อม ต้นไม้ทีม่ ีพันธุกรรม
ดีจะสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตในพื้นที่ปลูกนั้นๆ ได้ดี จึงเห็นได้ว่าคุณภาพ
ของเมล็ดไม้ทีน่ �ำ ไปใช้เพือ่ การเพาะชำ�กล้าไม้และการปลูกป่าจะต้องประกอบด้วย
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นั้นๆ ไดดี จึงเห็นไดวาคุณภาพของเมล็ดไมที่นําไปใชเพื่อการเพาะชํา
กล าไมนแธุละการปลู
ปาจะต องประกอบด
วยคุณ ภาพทางพั นธุบกพืรรม
คุณภาพทางพั
กรรม คุณกภาพทางสรี
รวิทยา และความเหมาะสมกั
้นที่ปลูก
ณภาพทางสรี
รวิดที ยา
และความเหมาะสมกั
ถ้าปัจจัยคุใดปั
จจัยหนึ่งไม่
ผลรวมของคุ
ณภาพเมล็บดพืก็้นไทีม่่ปดลูี กเมล็ถาดปนัจ้นจัก็ยอใดาจถือ       
จัยหนึ่ง่าไม
ได้ว่ามีคปุณจภาพตํ
ได้ดี ผลรวมของคุณภาพเมล็ดก็ไมดี เมล็ดนั้นก็อาจถือไดวา
มีคุณภาพต่ําได
คุณภาพทางสรี
ทยากายภาพ
กายภาพ และสุ
ขภาพของเมล็
ด ด
คุณภาพทางสรี
รวิทรวิยา
และสุ
ขภาพของเมล็
การควบคุ
ณภาพทางสรีรวิรทวิทยา 
ยา กายภาพและสุ
กายภาพและสุขขภาพของเมล็
การควบคุ
มคุมณคุภาพทางสรี
ภาพของเมล็ดดขึ้น   
กับบวิเกีธีก่ยารเก็
่ยวเมล็ ดและการปฏิ
ิตองเมล็
ด หลั
ง การเก็
อยู่กับวิธขึ้ีกนอยู
ารเก็
วเมล็บดเกี
และการปฏิ
บัติต่อเมล็บดัตหลั
การเก็
บเกี
่ยวที่ถบูกต้อง
่ยวที่ถูกตดอไม้ง เทัป็ง้ นนีสิ้เนืง่ มี่องจากเมล็
ดไมญเปเสีนยสิความมี
่งมีชีวิต ชซึีว่งิตจะสู
เสียความมี
ทั้งนี้เนือ่ เกีงจากเมล็
ชีวิต ซึง่ จะสู
อย่ญ
างรวดเร็
วหากอยู่
ชีวิตอยอางรวดเร็
วหากอยูในสภาพแวดล
ในสภาพแวดล้
มที่ไม่เหมาะสม
(ภาพที่ 7) อมที่ไมเหมาะสม (ภาพที่ 7)

ภาพที
จัยแวดล
อมที
ีผลต
อความมีชีชวีวิติตของเมล็
ของเมล็ดด
ภาพที
่ 7่ 7ปัจจัปยจแวดล้
อมที
่มีผ่มลต่
อความมี

ความมีชีวิตของเมล็ดไม้แตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ เพื่อสะดวกใน       
การจัดการเมล็ด จะแบ่งประเภทของเมล็ดไม้ออกเป็น 2 กลุ่ม
1. เมล็ด Orthodox มีอายุยาว สามารถเก็บรักษาได้ในสภาพที่ความชื้น
ภายในเมล็ดตํ่าถึง 5% เมล็ดกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดเปลือกแข็ง จึงทำ�ให้       
สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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การเปลี่ยนแปลงความชื้นในเมล็ดมีน้อย เช่น เมล็ดแดง กระถินณรงค์ คูณ      
กระถินยักษ์ และเมล็ดบางชนิดที่เปลือกไม่แข็งนัก เช่น เมล็ดไม้ตระกูลสน
2. เมล็ด Recalcitrant มีอายุสั้น เก็บรักษาได้ไม่นาน การเก็บรักษาต้อง
มีความชื้นในเมล็ดสูงประมาณ 20-50% หากความชื้นภายในเมล็ดลดลงตํ่ากว่า
ความชื้นวิกฤตเมล็ดจะสูญเสียความมีชีวิตทันที  เมล็ดในป่าเขตร้อนส่วนใหญ่จัด
อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น เมล็ดไม้วงศ์ยาง
นอกจากนี้ยังมีเมล็ดอีกกลุ่มคือ เมล็ด Intermediate  เมล็ดในกลุ่มนี้
สามารถลดความชื้นภายในเมล็ดได้ตํ่าสุดเท่ากับเมล็ด orthodox แต่ไม่สามารถ
เก็บรักษาเมล็ดในอุณหภูมิตํ่าเท่าที่เก็บรักษาเมล็ด orthodox ได้ เช่น เมล็ดไม้
มะฮอกกานี (Swietenia macrophylla)

วิธีการเก็บเมล็ดไม้
คุณภาพของเมล็ดไม้ขึ้นอยู่กบั การจัดการเมล็ดทีถ่ กู ต้อง นับตั้งแต่วิธีการ
เก็บเมล็ด (collection) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (handling) ขบวนการเตรียม
เมล็ด (processing) และการเก็บรักษา (storage) ซึง่ จะส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีคณ
ุ ภาพ
ที่ดีขึ้นทั้งทางพันธุกรรม สรีรวิทยา กายภาพ และสุขภาพ (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ด
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1. การเก็บเมล็ด (Seed/Cone collection)
ระยะเวลาในการเก็บเมล็ดดีทีส่ ดุ คือ ช่วงเวลาทีเ่ มล็ดส่วนใหญ่สกุ แก่ แต่
ต้องเก็บก่อนที่ผลหรือเมล็ดจะร่วงหรือเป็นอาหารของสัตว์เสียก่อน เมล็ดสุกแก่
จะมีคุณภาพสูงสุดทั้งทางสรีระและกายภาพ
การสุกแก่ของเมล็ดสังเกตได้จาก ผลเริ่มร่วงหรือเมล็ดเริ่มกระจาย
ประปราย มีการเปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพ เช่น สี ขนาด นํ้าหนัก ความชื้น
ภายในเมล็ด และลักษณะโครงสร้างของเมล็ด เช่น สีผลเปลี่ยนจากสีเขียวเป็น
สีนํ้าตาล ดำ� หรือแดง สีปีกเปลี่ยนจากเขียวเป็นนํ้าตาล เปลือกแข็ง เนื้อผลนิ่ม
หรือเละ ผลแตกหรือร่วงหล่น เป็นต้น

ข้อควรปฏิบัติในการเก็บเมล็ด

• เก็บเมล็ดในขณะที่เมล็ดส่วนใหญ่สุกแก่ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
กลุ่มของชนิดไม้ คือ กลุ่มที่ออกดอก-ผลทั้งปี กลุ่มที่ออกดอก-ผลปีละ
ครั้ง มีช่วงเวลาการกระจายของเมล็ดสั้น และกลุ่มทีอ่ อกดอก-ผลปีละครั้ง
ผลยังคงติดอยู่กับต้นนานกว่าจะกระจายไป ผู้ปฏิบัติต้องวางแผนการเก็บ
เมล็ดให้ทันเวลาและเหมาะสมกับเมล็ดในแต่ละกลุ่ม
• หลีกเลีย่ งการเก็บเมล็ดต้นฤดูและปลายฤดูของการเก็บเมล็ด เพราะ
เสี่ยงต่อการเก็บเมล็ดที่ผสมในตัวเอง หรือ inbreeding ขนาดของผลและ
เมล็ดมีขนาดเล็ก การพัฒนาของคัภพะไม่สมบูรณ์ การสุกแก่ ไม่เหมือนเมล็ด
ปกติ และเมล็ดถูกแมลงทำ�ลาย
• หลีกเลีย่ งการเก็บเมล็ดในปีทีใ่ ห้ผลผลิตน้อยเกินไป หรือจากแหล่ง
เมล็ดที่ให้ผลผลิตน้อย
2. การปฏิบัติต่อเมล็ดหลังการเก็บเกี่ยว (Handling)
เมล็ดที่เก็บมาจากต้นจะถูกนำ�มาพักรวมกอง แล้วจึงขนส่งกลับไปยัง
หน่วยงาน และเก็บรักษาไว้ชั่วคราวก่อนดำ�เนินการขั้นต่อไป ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว
สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ต้องมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมและดำ�เนินการทันที จึงจะรักษาความมี
ชีวิตและคุณภาพของเมล็ดไว้ได้ โดยต้องควบคุมปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น
อุณหภูมิ และการถ่ายเทอากาศ ดังนี้
ความชื้นจากเนื้อผล เมล็ดและความชื้นในอากาศ ล้วนมีผลต่อการเสือ่ ม
ของเมล็ด ในสภาพทีม่ คี วามชืน้ สูงอัตราการหายใจจะเพิม่ สูงขึน้ ทำ�ให้เกิดความร้อน
เนื่องจากขบวนการสันดาป ในขณะเดียวกันถ้าอากาศถ่ายเทไม่ดีพอกลับทำ�ให้
เกิดขบวนการหมักขึ้นแทนการหายใจ
ความร้อนทีส่ ะสมมากขึน้ ทำ�ให้ผลหรือเมล็ดเสือ่ มคุณภาพไป นอกจากนี้
ยังเร่งการติดเชื้อของราและแบคทีเรียให้เร็วขึ้นอีกด้วย ในผลสด เช่น ซ้อ สะเดา 
เมล็ดสูญเสียความมีชีวิตและผลเน่าได้ง่ายจากความร้อนที่เกิดขึ้นภายในกองผล
ที่รวมกันไว้ ดังนั้นในบางครั้งจำ�เป็นต้องเอาเนื้อของผลออกเพื่อไม่ให้ผลเน่า
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพต้องมีการวางแผนที่ดี มี
การเตรียมการล่วงหน้าด้านการขนส่งเมล็ด และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
(handling) เช่น การผึ่ง การแยกเยื่อหรือปีก และการเก็บรักษาเมล็ดชั่วคราว
(temporary storage) เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเหมาะสม
กับชนิดเมล็ดและรักษาคุณภาพของเมล็ดไว้ได้ นอกจากนี้สิ่งสำ�คัญที่สุดที่ต้อง
คำ�นึงถึงคือ ความสามารถในการขนส่งเมล็ดและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเมล็ดต้อง
ให้สอดคล้องกับปริมาณเมล็ดทีเ่ ก็บ เพราะถ้าเก็บเมล็ดปริมาณมากเกินไปจะทำ�ให้
ต้องใช้เวลามากและมีผลทำ�ให้คุณภาพของเมล็ดเสื่อมลงได้

ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
• เลือกวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามชนิดของเมล็ดและสภาพพื้นที่
• พยายามใช้เวลาเก็บรักษาเมล็ดชั่วคราวในพื้นที่ และระยะเวลาใน
การขนส่งให้สั้นที่สุด
• ให้ผลและเมล็ดอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยระหว่าง  
การเก็บรักษาชั่วคราวก่อนการขนส่งให้กองเป็นชั้นบางๆ บนตะแกรงหรือ
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ชั้น ในระหว่างการขนส่งให้ใส่ในถุงผ้า  กระสอบ หรือถุงตาข่าย ที่อากาศ
สามารถถ่ายเทได้สะดวก
• ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไป โดยในระหว่างการขนส่งอย่าให้
เมล็ดโดนแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงการจอดรถกลางแดด
• ป้องกันเมล็ดจากความชื้นโดยคลุมเมล็ดด้วยผ้าใบ หรือวัสดุกัน
ความชื้นชนิดอื่น
• ผลสดต้องเอาเนือ้ ออกเพือ่ ไม่ให้เมล็ดเน่า แต่ไม่จ�ำ เป็นสำ�หรับผลสด
ที่เก็บเกี่ยวก่อนการสุกแก่ของเมล็ด
• เมล็ด recalcitrant ต้องระวังอย่าให้ความชืน้ ลดตํา่ เกินไป โดยอย่าให้
โดนแดดโดยตรง ป้องกันการสูญเสียความชื้นโดยเก็บเมล็ดหรือคลุมเมล็ด
ด้วยวัสดุที่ชื้น เช่น ขี้เลื่อย
• เมล็ดที่ไม่มีการงัน ในสภาพที่มีความชื้นสูงเมล็ดอาจจะงอกใน
ระหว่างการขนส่ง ให้ส่งกล้าไปยังเรือนเพาะชำ�โดยตรง
3. ขบวนการเตรียมเมล็ด (Seed processing)
ขบวนการเตรียมเมล็ดมีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�ให้ได้เมล็ดสะอาด บริสุทธิ์
คุณภาพสูง ง่ายในการเก็บรักษา  การขนส่ง ตลอดจนการผลิตกล้า  ขบวนการ
เตรียมเมล็ดมีอยู่หลายขั้นตอน ในการปฏิบัติควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับชนิด
สภาพของเมล็ด และศักยภาพในการเก็บรักษา ดังนี้
• การทำ�ความสะอาดขั้นต้น (pre-cleaning) เพื่อแยกสิ่งที่ไม่ต้องการ
ออก เช่น กิ่ง ใบ เศษของผลหรือเมล็ด
• การบ่มหรือผึ่งเมล็ดขั้นต้น (pre-curing) สำ�หรับเมล็ดที่ยังไม่สุกแก่
หรือเมล็ดที่แห้งเร็วทำ�ให้คัดแยกเมล็ดยากขึ้น
• การแยกเมล็ด (extraction) สำ�หรับชนิดไม้ที่มีเยื่อ หรือเนื้อผล เช่น
สะเดา ซ้อ
• การตัดหรือตีปีก (dewinging) สำ�หรับผลหรือเมล็ดที่มีปีก หนาม และ
ขน เช่น สน ไม้ตระกูลยาง
สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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• การทำ�ความสะอาด (cleaning) สำ�หรับผลหรือเมล็ดที่ยังไม่บริสุทธิ์ มี
สิ่งต่างๆ เจือปน เช่น กิ่ง ใบ เมล็ดลีบ
• การคัดเมล็ด (grading) สำ�หรับกลุ่มหรือกอง (lot) ที่มีเมล็ดขนาดแตก
ต่างกัน
• การปรับสภาพความชื้นในเมล็ด (adjust of moisture content) เพื่อให้
เมล็ดมีความชื้นพอเหมาะสำ�หรับการเก็บรักษา

ข้อควรปฏิบัติในขบวนการเตรียมเมล็ด
• ดำ�เนินการทันทีที่ขนส่งเมล็ดมาถึง
• เรียงลำ�ดับก่อนหลังชนิดในการเตรียมเมล็ด โดยเร่งดำ�เนินการชนิด  
ที่เสื่อมง่าย หรือความมีชีวิตสั้นก่อน เช่น เมล็ด recalcitrant ผลสดหรือผล      
ที่มีความชื้นสูง
• ดำ�เนินการขั้นตอนที่จำ�เป็นก่อน   เช่น   การบ่มหรือผึ่งเมล็ดขั้นต้น    
การผึ่งหรือการแยกเนื้อหรือเยื่อของผลสดออก เพื่อป้องกันการเสื่อมหรือ   
สูญเสียความมีชีวิตของเมล็ดแล้วจึงดำ�เนินการในขบวนการเตรียมเมล็ด         
ขั้นต่อไปจนเสร็จสิ้น
• เลือกใช้เครื่องมือในการเตรียมเมล็ดให้เหมาะสมกับชนิดเมล็ด และ  
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหาย
• เครื่องมือและภาชนะบรรจุต้องสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค  
รา   รวมทั้งการปนปลอมของเมล็ดชนิดอื่น หรือเมล็ดจากกลุ่ม หรือ                 
กองอื่น (lot)

ขั้นตอนในขบวนการเตรียมเมล็ดมีวิธีปฏิบัติดังนี้

3.1 การคัดแยกเมล็ด (Extraction) มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกเมล็ดออก
จากผลหรือส่วนอืน่ ทีต่ ิดกับเมล็ด โดยให้ได้ปริมาณเมล็ดมากทีส่ ดุ และมีคณ
ุ ภาพ
ทางสรีระสูงสุด การแยกเมล็ดจะรวมถึงการเอาเนื้อหรือเยื่อในผลสดออก
การแยกเมล็ดออกจากผลชนิดแห้ง และการตัดหรือตีปีกเมล็ดหรือผลออก ใน
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การปฏิบัติควรพิจารณาถึงวิธีการที่เหมาะสมกับเมล็ดแต่ละชนิด และประหยัด
ค่าใช้จา่ ย  วิธกี ารแยกเมล็ดจะแบ่งตามลักษณะของการเก็บเมล็ดออกเป็น 2 รูปแบบ
ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
เมล็ดทั้งด้านกายภาพและสรีระ ดังนี้
		
1. การแยกเมล็ดตามสภาพของเมล็ดในขณะที่เก็บ แบ่งออกได้
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเมล็ดก่อนการสุกแก่ และระยะเมล็ดสุกแก่
			 ระยะเมล็ดก่อนการสุกแก่ เมล็ดบางชนิดจำ�เป็นต้องเก็บก่อนที่
เมล็ดจะสุกแก่ก่อนที่เมล็ดจะกระจายไปหมด หรือเป็นอาหารสัตว์ในระยะสุกแก่
เมล็ดกลุ่มนี้ยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่จึงจำ�เป็นต้องผ่านขบวนการบ่มหรือผึ่งเมล็ด
ในขั้นต้น (pre-curing) เสียก่อน เพื่อให้เมล็ดมีการพัฒนาต่อไปจนถึงระยะสุกแก่
(after-ripening) และช่วยแยกเมล็ดทีม่ ปี ญ
ั หาเนือ่ งจากผลแห้งเร็วเกินไปได้งา่ ยขึน้
			 ระยะเมล็ดสุกแก่ เป็นเมล็ดที่มีคุณภาพดีที่สุด การแยกเมล็ด
สามารถปฏิบัติได้ในทันทีและตามขั้นตอนทั่วไปของการแยกเมล็ด
		
2. การแยกเมล็ดตามชนิดของผล ลักษณะผลแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ
คือ ผลแห้ง และผลสด
			 ผลแห้ง แบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ ผลแก่แตก และผลแก่ไม่แตก
วิธีการแยกเมล็ดที่ใช้มี 2 รูปแบบ คือ แบบแห้ง เช่น การผึ่ง การตาก การอบ
และแบบเปียก เช่น การแยกเนือ้ หรือเยือ่ โดยการหมัก การขูดเนือ้ ออก (maceration)
ซึ่งในการปฏิบัติอาจใช้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือผสมกัน
ผลแห้งชนิดแก่แตก  ผลจะแตกเองเมือ่ เมล็ดสุกแก่  การแยกเมล็ด
ทำ�ได้ง่าย ในขณะทีผ่ ลแห้งชนิดแก่ไม่แตก ต้องแยกเมล็ดออกโดยวิธีกล โดยในขั้น
แรกอาจใช้การตากหรืออบเพื่อให้เมล็ดแตก จากนั้นจึงแยกเมล็ดออกจากผลอีก
ครั้งโดยการตี ทุบ หรือ นวด ผลชนิดที่เรียกว่า serotinous ซึ่งเป็นผลแห้งชนิดแก่
ไม่แตก ต้องอบด้วยความร้อนสูงผลจึงแตกหรือเปิดออก เช่น cone ของไม้สน ไม้
Eucalyptus
			 ผลสด ใช้แบบเปียก คือ แช่ในนํ้าเพื่อให้เนื้อผลยุ่ยเปื่อย จากนั้น
อาจหมักหรือขูดเอาเนื้อออก (maceration) แล้วล้างให้สะอาด
สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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ผลบางชนิดไม่ตอ้ งแยกเมล็ดออกเพราะจะช่วยทำ�ให้ความสามารถ
ในการเก็บรักษาดีขึ้น เช่น ผลสักมีเมล็ดอ่อนนุ่ม หรือผลประดู่เหนียวแกะเมล็ด
ออกได้ยาก ต้องใช้ความชำ�นาญในการแกะเมล็ดออก
3.2 การผึง่ หรือการลดความชืน้ เมล็ด (Seed drying) ความชื้นภายใน
เมล็ดเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อคุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ด ระดับความชื้น
ภายในเมล็ดที่เหมาะสมในการเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเมล็ดซึ่ง
แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
		
1. เมล็ด Orthodox เก็บรักษาได้ในสภาพความชื้นภายในเมล็ดตํ่า 
ในการลดความชื้นต้องระลึกอยู่เสมอว่าความชื้นและอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กัน
เมล็ดทีม่ ีความชื้นสูงจะมีความทนทานต่อความร้อนได้น้อยกว่าเมล็ดทีม่ ีความชื้น
ตํ่า  การอบหรือผึ่งเมล็ดจึงต้องเริ่มที่อุณหภูมิตํ่าก่อนแล้วเพิ่มสูงขึ้นในภายหลัง      
ดังขั้นตอนต่อไปนี้
ที่ 30-35 °C ให้มีความชื้นภายในเมล็ดตํ่ากว่า 10-12%
ที่ 35-45 °C ให้มีความชื้นภายในเมล็ดตํ่ากว่า 5-10%
ที่ 45-55 °C ให้มีความชื้นภายในเมล็ดตํ่ากว่า 3-5%
		
2. เมล็ด Recalcitrant เก็บรักษาได้ในสภาพความชื้นในเมล็ดสูง
การลดความชื้นภายในเมล็ดต้องไม่ให้ตํ่ากว่าความชื้นวิกฤตซึ่งจะทำ�ให้เมล็ด
สูญเสียความมีชีวิตทันที ความชื้นตํ่าสุดที่เมล็ดจะคงความมีชีวิตอยู่ได้แตกต่าง
กันไปตามชนิดพันธุ์พืช

วิธีการบ่มหรือผึ่งเมล็ด

• แยกเมล็ดออกตามสภาพการสุกแก่ของเมล็ดเป็น 2-3 ระดับ
• ผึ่งหรือบ่มเมล็ดภายใต้สภาพอุณหภูมิห้อง ประมาณ 20-30 °C  มี
การระบายอากาศดี และความชื้นสูง
• ลดปริมาณความชื้นในเมล็ดเมื่อผลเริ่มสุกแก่โดยสังเกตจากสีผล
• เสร็จสิ้นการบ่มเมื่อผลสุกแก่
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การผึ่งเมล็ดให้แห้งเร็วและสมํ่าเสมอ คือ การตากผล หรือ cone บน     
พื้นคอนกรีต หากต้องการอุณหภูมิให้สูงขึ้นต้องใช้พลาสติกคลุม เพื่อให้เกิด     
ภาวะเรือนกระจก แต่ต้องระวังอย่าให้ผ้าพลาสติกปิดเมล็ดและต้องให้มีช่องว่าง
เพื่อให้มีการระบายอากาศด้วย

ข้อควรปฏิบัติในการลดความชื้นภายในเมล็ด

• เมล็ดทีม่ คี วามชืน้ สูงควรหลีกเลีย่ งการนำ�เมล็ดไปผึง่ กลางแดด ควร     
ผึ่งในที่ร่มจนกว่าความชื้นในเมล็ดจะลดตํ่าลง แล้วจึงนำ�ไปผึ่งกลางแดดได้
• เมล็ด recalcitrant ต้องผึ่งในร่มที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ควร           
นำ�เมล็ดไปตากแดด
• ไม่ควรผึ่งเมล็ดไว้กลางแจ้ง เมล็ดอาจเปียกฝนหรือสูญหายไป     
เนือ่ งจากลมพัด สัตว์กนิ นอกจากนีค้ วามแตกต่างของอุณหภูมชิ ว่ งกลางวัน
และกลางคืนมีผลต่อความชื้นในอากาศ และจะส่งผลต่อเนื่องให้ความชื้น    
ในเมล็ดสูงขึ้นเนื่องจากการดูดความชื้นกลับ
• วิธีการลดความชื้นต้องให้เหมาะสมกับสภาพความชื้นภายในเมล็ด
เมล็ดที่มีความชื้นสูงต้องค่อยๆ ลดความชื้นโดยการเริ่มที่อุณหภูมิตํ่าก่อน
แล้วค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้น เพราะการลดความชื้นลงอย่างรวดเร็วจะ
ทำ�ให้เมล็ดได้รับความเสียหาย
• อุณหภูมิที่เหมาะสมในการลดความชื้นโดยการตากหรือผึ่งไม่ควร    
เกิน 43 °C หรือ 110 °F  จึงไม่มีอันตรายต่อเมล็ด  ความชื้นสัมพัทธ์ของ
บรรยากาศในขณะผึ่งเมล็ดไม่ควรเกิน 60% จึงจะทำ�ให้การลดความชื้น     
ได้ผล
4. การเก็บรักษาเมล็ดไม้ (Seed storage)
คุณภาพและความมีชีวิตของเมล็ดจะลดลงตามระยะเวลาที่เก็บรักษา 
ถ้าวิธีการเก็บรักษาไม่ถูกต้องเหมาะสมจะเป็นการเร่งให้คุณภาพของเมล็ดเสื่อม
ลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาเมล็ด คือ ลักษณะทางพันธุกรรม
สรีระของเมล็ด วิธีการเก็บรักษาเมล็ด และสภาพแวดล้อมในการเก็บ
สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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4.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาเมล็ด คือ ความชื้น อุณหภูมิ
และภาชนะในการเก็บรักษา 
		
• ความชื้น (Seed moisture content) ความชื้นมีผลต่ออายุ    
การเก็บรักษาของเมล็ด โดยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขบวนการเมทาบอลิซึม
(metabolism) ภายในเมล็ด และกิจกรรมของโรค-แมลงดังนี้
ความชื้นภายในเมล็ด

กิจกรรม

สูงกว่า 45-60%

เมล็ดมีการดูดซับนํ้า เริ่มขบวนการงอก

สูงกว่า 18-20%

เมล็ดมีอัตราการหายใจสูงทำ�ให้เกิดความร้อน

สูงกว่า 12-14%

เชื้อราเข้าทำ�ลายได้ง่าย

สูงกว่า 8-9%

แมลงจะลดกิจกรรมลง

สูงกว่า 4-8%

เก็บรักษาเมล็ดภายใต้ภาชนะปิดได้อย่างปลอดภัย

เมล็ดไม้มีคุณสมบัติเป็น hygroscopic คือ มีความสามารถในการดูด
และคายความชื้นจากบรรยากาศโดยรอบ ความชื้นภายในเมล็ดจึงเปลี่ยนแปลง
ไปตามความชื้นของบรรยากาศโดยรอบ   และความชื้นในบรรยากาศมี  
การเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ จึงมีผลพลอยให้ความชื้นในเมล็ดเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย แต่ถ้าหากว่าเก็บรักษาเมล็ดไว้ภายในภาชนะปิดมิดชิด ความชื้นภายใน
เมล็ดจะเป็นตัวกำ�หนดความชื้นสัมพัทธ์ของบรรยากาศภายในภาชนะที่เก็บ
• อุณหภูมิในระหว่างการเก็บรักษา การเก็บรักษาเมล็ดควรใช้
อุณหภูมิตาํ่ เพือ่ ป้องกันการสูญเสียความชื้นและช่วยลดกิจกรรมทางชีวเคมีต่างๆ
ภายในเมล็ด
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาเมล็ดจะขึ้นอยู่กับความชื้น
ภายในเมล็ด โดยอุณหภูมิจะมีความสัมพันธ์อย่างยิง่ กับความชื้นในเมล็ด คือ เมล็ด
ทีม่ คี วามชืน้ สูงสามารถเก็บรักษาได้ทอี่ ณ
ุ หภูมติ า 
ํ่ แต่เมล็ดมีความชืน้ ตํา่ จะสามารถ
เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิปานกลางและอุณหภูมิสูง
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สภาพที่มีความชื้นและอุณหภูมิสูงมีผลให้อัตราการหายใจและ
ขบวนการ metabolism ในเมล็ดเพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้เมล็ดเสื่อม นอกจากนั้น
ความร้อนซึ่งเกิดจากขบวนการหายใจยังมีผลทำ�ให้โรคและแมลงเข้าทำ�ลาย         
ได้ง่ายขึ้น โดยทัว่ ไปการเก็บรักษาเมล็ดควรเก็บในสภาพทีแ่ ห้งและเย็น ซึง่ ความชื้น
และอุณหภูมิทีเ่ หมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กบั ชนิดพืช ระยะเวลาทีเ่ ก็บรักษา และสภาพ
ทางสรีระของเมล็ด การเก็บรักษาเมล็ดได้อย่างปลอดภัยจึงควรเก็บเมล็ดภายใต้
ความชื้นที่สูงกว่าค่าความชื้นวิกฤติ (critical moisture content) ประมาณ 2-3 %
โดยค่าความชื้นวิกฤติจะขึ้นอยู่กบั ประเภทของเมล็ด เช่น เมล็ด orthodox โดยทัว่ ไป
ควรเก็บรักษาที่ความชื้นระดับ 4-8% และความชื้นระดับ 5±1 % สำ�หรับการเก็บ
เมล็ดระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์  
ระดับ
ความชื้นภายในเมล็ด
อุณหภูมิในการเก็บรักษา

Orthodox Intermediate Recalcitrant
ตํ่า
ตํ่า
สูง
ตํ่า
สูง
สูง

การเก็บรักษาเมล็ดไม้ควรเลือกวิธีการที่เหมาะสม และประหยัด
เมล็ดพันธุ์ไม้หลายชนิดสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้องโดยไม่จำ�เป็นต้อง   
เก็บในห้องเย็นให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เช่น เมล็ดไม้ในตระกูล Leguminosae         
Eucalyptus Tilia และเมล็ดไม้เนื้อแข็งอีกหลายชนิด แต่การเก็บรักษาเมล็ดไม้ทุก
ชนิดไว้เป็นระยะเวลายาวนาน เช่น การอนุรักษ์พันธุ์ ต้องเก็บไว้ในที่อุณหภูมิตํ่า
เท่านั้น
		
• ภาชนะในการเก็บรักษา มีผลต่อความมีชีวิตของเมล็ด โดยมี
บทบาทในการควบคุมการแลกเปลีย่ นอากาศและความชื้นของบรรยากาศภายใน
และภายนอกภาชนะ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการแยกเมล็ดออกเป็นส่วนๆ
สำ�หรับการเก็บรักษา สะดวกในการขนย้าย การจัดเรียงในห้องเก็บ รวมทั้งป้องกัน
อันตรายจากสัตว์และแมลง ภาชนะในการเก็บรักษาเมล็ดมีอยูม่ ากมายหลายอย่าง
สามารถจำ�แนกตามคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ได้ 3 ประเภท (Willan, 1984)  ดังนี้
สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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			1. ภาชนะทีท่ �ำ จากวัสดุทีย่ อมให้ความชืน้ และอากาศผ่านได้
ได้แก่ ภาชนะที่เป็นถุงผ้า กระสอบ หรือถุงที่ทำ�จากกระดาษหรือไฟเบอร์ เหมาะ
สำ�หรับการเก็บเมล็ดกลุ่ม recalcitrant และเมล็ดพวก orthodox ที่ต้องการเก็บไว้
เป็นระยะเวลาสั้นๆ
			 2. ภาชนะทีท่ �ำ จากวัสดุทไี่ ม่ยอมให้ความชืน้ และอากาศผ่าน
ได้ ได้แก่ กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดแก้ว ถังโลหะ เหมาะสำ�หรับการเก็บรักษาเมล็ด
ที่ต้องการควบคุมความชื้นให้ตํ่า เช่น เมล็ดกลุ่ม orthodox
			 3. ภาชนะทีท่ �ำ จากวัสดุทไี่ ม่สามารถป้องกันความชืน้ ได้อย่าง
สมบูรณ์ ได้แก่ ภาชนะที่ทำ�ด้วยพลาสติก อะลูมิเนียมฟลอยด์ สามารถป้องกัน  
การซึมผ่านของความชื้นได้ในช่วงเวลาไม่นานนัก จากนั้นความชื้นจะสามารถซึม
เข้าไปได้ทีละน้อย เหมาะสำ�หรับการเก็บรักษาเมล็ดกลุ่ม orthodox ไว้เป็นระยะ
เวลาสั้นหรือปานกลางเท่านั้น
การจัดสภาพทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการเก็บเมล็ดโดยทัว่ ไปต้องมีลกั ษณะ
คือ สามารถลดขบวนการ metabolism ในเมล็ดได้ ปลอดภัยจากโรค-แมลง และ
ชะลอความเสื่อมของเมล็ดได้มากที่สุด
4.2 วิธีการเก็บรักษาเมล็ดไม้
		
วิธีการเก็บรักษาเมล็ดไม้นั้นแตกต่างกันไปตามชนิด ลักษณะนิสัย
คุณภาพ และความยาวนานในการเก็บรักษา โดยทัว่ ไปแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ
คือ
		
1. การเก็บรักษาสภาพแห้ง เหมาะสำ�หรับการเก็บรักษาเมล็ดไว้
เป็นระยะเวลายาวนาน การเก็บเมล็ดแบบนี้ใช้กับเมล็ดที่ผา่ นการผึง่ ให้แห้ง เมล็ด
มีความชื้นตํ่า แบ่งออกได้ 3 วิธี
			(1) การเก็บรักษาในสภาพแห้ง ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชืน้ คือ เก็บเมล็ดเป็นกอง หรือบรรจุกล่อง กระสอบ เก็บรักษาไว้ในห้องทีม่ ี
อากาศถ่ายเทได้ดี วิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้กนั มากในประเทศเขตร้อน เนื่องจากง่าย
และเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่จะเก็บรักษาเมล็ดได้ในระยะเวลาสั้นๆ เหมาะกับเมล็ด
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ที่มีเปลือกแข็ง เช่น เมล็ดไม้ในตระกูล Leguminosae หลายชนิด สามารถรักษา
ได้นานถึง 10 ปี ไม้สักสามารถเก็บรักษาได้นานกว่า 1 ปี
		(2) การเก็บรักษาในสภาพแห้งในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บเมล็ด
ในภาชนะทีป่ ดิ สนิทจะช่วยรักษาความชื้นให้คงที่ ในบางครั้งอาจใส่สารดูดความชื้น
เช่น silica gel ไว้เพือ่ ดูดความชื้นทีเ่ มล็ดคายออกมาจากการหายใจ การเก็บรักษา
ไว้ในห้องทีม่ ีอณ
ุ หภูมิไม่สงู เกินไป และมีการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิน้อย เหมาะ
กับไม้สนบางชนิด สีเสียดแก่น มะม่วงหิมพานต์ กว้าว
			(3) การเก็บรักษาในสภาพแห้งในภาชนะทีป่ ดิ สนิทและควบคุม
อุณหภูมิ เก็บเมล็ดไว้ในอุณหภูมิตํ่า ซึ่งจะช่วยลดขบวนการ metabolism ภายใน
เมล็ด และกิจกรรมของโรค-แมลง อุณหภูมิสำ�หรับเก็บรักษาแตกต่างกันไปตาม
ชนิดของไม้ เช่น ในไม้สนสามใบที่เก็บรักษาไว้ในภาชนะปิดสนิท ภายในบรรจุ
silica gel เก็บไว้ที่อุณหภูมิตํ่ากว่า  0 ˚C เล็กน้อย ยังให้การงอกสูงถึง 69% เมื่อ
เก็บรักษาไว้นาน 2 ปี
2. การเก็บรักษาในสภาพชืน้ เหมาะสำ�หรับเมล็ดทีต่ อ้ งการความชืน้
ในระหว่างการเก็บรักษาสูง เช่น เมล็ดไม้พวก recalcitrant การเก็บรักษาในสภาพ
ชื้นแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
			(1) การเก็บรักษาเมล็ดในสภาพชืน้ โดยไม่มกี ารควบคุมอุณหภูมิ
เก็บโดยการวางกอง หรือใส่บ่อตื้นๆ ที่มีการระบายนํ้าดี การถ่ายเทของอากาศดี
และคลุมเมล็ดด้วยวัสดุที่มีความสามารถในการอุ้มความชื้น เช่น ใบไม้ ทราย        
ขี้เลื่อย ในบางประเทศเก็บรักษาในสภาพนํ้าไหล โดยเก็บเมล็ดในถุงตาข่าย         
ภายใต้นํ้าไหลและอากาศถ่ายเทได้ดี เช่น ตะเคียนทอง สามารถเก็บรักษาได้นาน
ถึง 3 สัปดาห์
			(2) การเก็บรักษาเมล็ดในสภาพชื้นและควบคุมอุณหภูมิ
การเก็บรักษาวิธีนี้จะควบคุมอุณหภูมิให้ตํ่า  และควบคุมความชื้นโดยการคลุม
เมล็ดด้วยวัสดุที่มีความสามารถในการอุ้มความชื้น อาจต้องให้ความชื้นเป็น        
ระยะๆ เมล็ดไม้ recalcitrant บางชนิดทีเ่ ก็บรักษาด้วยวิธีนี้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 5˚C สามารถ
มีชีวิตอยู่ได้นานถึง 2 ปี
สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
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นอกจากนีย้ งั มีวธิ เี ก็บเมล็ดโดยวิธอี นื่ ๆ อีก เช่น การเก็บเมล็ดในไนโตรเจน
เหลว (Cryopreservation) หรือก๊าซอื่นๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ การเก็บเมล็ด
ในสุญญากาศ การเคลือบผิวเมล็ดด้วย wax paraffin หรือ latex เพื่อป้องกัน     
การสูญเสียความชื้น แต่วิธีการเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากทำ�ได้ยาก และ              
ค่าใช้จา่ ยสูง

ข้อควรปฏิบัติในการเก็บรักษาเมล็ด
• เก็บเมล็ดในระดับอุณหภูมิตํ่าที่สุดซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อเมล็ด
• เก็บเมล็ดในระดับความชื้นตํ่าที่สุดซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อเมล็ด           
orthodox สามารถลดความชื้นได้ตํ่าสุดถึง 5-10% เมล็ด recalcitrant         
ต้องรักษาความชื้นให้สูงถึง 60-70% และเมล็ด intermediate มีความชื้น
12-14%
• ป้องกันและกำ�จัดโรค-แมลงทั้งก่อนและในระหว่างการเก็บรักษา
• เก็บรักษาเมล็ดในที่มืด
• เก็บเมล็ดไม้ orthodox และ intermediate ในสภาพความชื้นตํ่า              
ในภาชนะที่ปิดสนิท
• ภาชนะที่เก็บเมล็ด orthodox ควรให้มีอากาศอยู่น้อยที่สุด โดย        
ทำ�ให้เป็นสุญญากาศ หรือเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปแทนที่          
ออกซิเจน
• ภาชนะที่ปิดไม่สนิท อาจเก็บเมล็ดไว้ในสารดูดความชื้น   เช่น
silica gel และถ่าน สามารถเก็บรักษาเมล็ดได้ยาวนาน
• เก็บรักษาเมล็ดไม้ recalcitrant ต้องป้องกันไม่ให้เมล็ดแห้ง  ป้องกัน
ไม่ให้เมล็ดงอก และการทำ�ลายจากโรค-แมลง  ภาชนะที่ใช้เก็บต้องทำ�
ด้วยวัสดุที่สามารถมีการถ่ายเทอากาศได้
• เมล็ดไม้ที่ใช้ในปริมาณน้อยควรจัดเก็บในภาชนะเก็บรักษาที่มี
ขนาดเล็กเพื่อสะดวกในการนำ�ไปใช้
26
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