แนวทางการเก็บและการปฏิบตั ติ ่ อเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่า
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รวบรวมโดย
นายจุตเิ ทพ โพธิปักษ์
นักวิชาการป่ าไม้ ชาํ นาญการพิเศษ
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่ าไม้

คํานํา
คูม่ ือแนวทางการเก็บเมล็ดและการปฏิบตั ิตอ่ เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าเล่มนี ้ เป็ นคู่มือที่จดั ทําขึ ้น
เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ปฏิบตั ิงานทางด้ านเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าและด้ านการเพาะชํ ากล้ าไม้ ได้ ร้ ู และเข้ าใจใน
การปฏิบตั ิตอ่ เมล็ดไม้ มากขึ ้น และสามารถนําเอามาใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง
โดยในแต่ละบทได้ อธิ บายขันตอนการปฏิ
้
บตั ิต่างๆ ให้ มีความกระชับและเข้ าใจง่าย เนื ้อหาของคู่มือ
เป็ นการผสมผสานขัน้ ตอนการปฏิ บัติต่างๆ ให้ ถูกต้ องและเหมาะสมกับไม้ แต่ล ะชนิดหรื อเมล็ดไม้
แต่ละประเภท เพื่อให้ ได้ เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงและมีคณ
ุ ภาพทางพันธุ์ดี สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์
เพื่อใช้ ผลิตกล้ าไม้ คณ
ุ ภาพดีในการปลูกสร้ างสวนป่ าให้ ประสบความสําเร็ จในอนาคต
เอกสารเล่ม นี ผ้ ้ ูเขี ยนได้ ปรับปรุ ง จากคู่มื อแนวทางการเก็บเมล็ดและการปฏิ บตั ิต่อ
เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าที่ผ้ ูเขียนได้ เคยรวบรวมและเรี ยบเรี ยงไว้ ทัง้ นี ้เพื่อให้ เนื ้อหาของคู่มือมี ความกระชับ
เข้ าใจง่ายขึ ้น และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี ้จะสามารถใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ที่ประสบ
ปั ญหาทางด้ านการจัดการเมล็ดพันธุ์ในขันตอนต่
้
างๆ ได้ เป็ นอย่างดี พร้ อมทังให้
้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานสามารถคิด
หาแนวทางป้องกันและแก้ ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นในขันตอนต่
้
างๆ ของการเก็บและปฏิบตั ิตอ่ เมล็ดพันธุ์ไม้
ป่ าได้ ด้วยตนเอง ผู้เขี ยนขอขอบคุณนายกฤตภาส จันจินา ผู้ช่วยนักวิจัย และนางสาวพิจิตรา จันทร์ พ่วง
ผู้ชว่ ยนักวิจยั ที่ชว่ ยปรับปรุงและเรี ยบเรี ยงเอกสารเล่มนี ้ให้ สําเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
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บทที่ 1
บทนํา
ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คัญ ยิ่ ง ในการจัด หาเมล็ ด พัน ธุ์ สํ า หรั บ ใช้ ผ ลิ ต กล้ า ไม้ เ พื่ อ
การปลูก สร้ างสวนป่ าให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ นัน้ คื อ การเก็ บ และการปฏิ บัติ ต่อ เมล็ ด พัน ธุ์ ไ ม้ ป่ า
อย่า งถูก ต้ องและเหมาะสม เมล็ด พัน ธุ์ ที่นํ าไปใช้ จํ าเป็ นต้ องคัดเลื อกทัง้ ทางสรี ร ะและพัน ธุก รรม
ควบคู่กัน โดยพิจารณาคัดเลื อกตังแต่
้ แหล่งเก็ บเมล็ดและแม่ไม้ ที่ใช้ เก็ บ ช่วงระยะเวลาในการเก็ บ
ที่ถกู ต้ อง จนกระทัง่ การเก็บและการปฏิบตั ติ อ่ เมล็ดที่เหมาะสม เพื่อให้ ได้ เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง
และมีคณ
ุ ภาพทางพันธุ์ที่ดี จึงจําเป็ นต้ องผสมผสานขันตอนการปฏิ
้
บตั ิตา่ งๆ ให้ ถกู ต้ องและเหมาะสม
กับไม้ แต่ละชนิดหรื อเมล็ดไม้ แต่ละประเภท
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิต่างๆ ในการจัดหาเมล็ดพันธุ์นนั ้ มีความเกี่ยวเนื่องกันทังทางตรง
้
และทางอ้ อม กล่าวคือ การจัดหาเมล็ดให้ มีคณ
ุ ภาพดีในเมล็ดไม้ ชนิดหนึ่งๆ นอกจากการปฏิบตั ิของ
แต่ละขัน้ ตอนที่ต่อเนื่ องเหมาะสมกับชนิดนันๆ
้ แล้ ว ยังต้ องประยุกต์ใช้ หลายๆ ขัน้ ตอนควบคู่กันไป
หากเมล็ดไม้ ชนิดเดียวกันแต่มีคณ
ุ ภาพแตกต่างกัน การปฏิบตั ิตอ่ เมล็ดในขันตอนต่
้
างๆ ก็จะผันแปรไป
ขึ น้ อยู่ กั บ ความแข็ ง แรงของเมล็ ด พัน ธุ์ ใ นขณะนัน้ เป็ นหลัก แนวทางการปฏิ บัติ ข องคู่มื อ นี เ้ ป็ น
การประยุกต์ใช้ วิธีการปฏิ บตั ิต่างๆ ให้ เหมาะสมกับสภาพของเมล็ดในขณะนัน้ และใช้ วิธีการต่างๆ
เพื่ อให้ เมล็ดที่ มีอยู่คงความแข็งแรงสูงสุดหรื อเสื่ อมคุณภาพไปน้ อยที่ สุด ต้ องรู้ และเข้ าใจในสภาพ
ของเมล็ดแต่ละประเภทในขณะนัน้ จึงจะจัดการกับเมล็ดนันได้
้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ที่จะนําเมล็ดชนิดนันๆ
้ ไปใช้ ประโยชน์
การนําเมล็ดไปใช้ ในการเพาะชําเพื่อการปลูกสร้ างสวนป่ า หรื อผลิตเมล็ดเพื่อจําหน่าย
เมล็ ด พันธุ์ แม้ กระทั่ง การเก็ บและรั กษาเมล็ ด เพื่ อ การอนุรัก ษ์ ส ายพัน ธุ์ ฯลฯ ล้ ว นมี ขัน้ ตอนหลัก
ที่คล้ ายคลึงกัน แต่รายละเอียดของการปฏิบตั ิมีความแตกต่างกัน ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องที่เห็นได้ ชดั ได้ แก่
จํานวนแรงงานที่ใช้ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่จะต้ องนํามาใช้ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อแต่ละวัตถุประสงค์
ล้ วนแล้ วแต่ส่งผลต่องบประมาณที่ ต้องใช้ เนื อ้ หาของคู่มือได้ อธิ บายขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิงาน เพื่ อให้
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์แ ต่ละชนิ ดให้ ได้ ปริ มาณและคุณภาพดีที่สุด โดยเสี ยเวลาและค่าใช้ จ่ายใน
การจัดหาเมล็ดน้ อยที่สุด ให้ ผ้ ูที่ปฏิบตั ิงานในด้ านนี ้ได้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิต่อเมล็ดไม้
มากขึ ้นและสามารถนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
การวางแผนเก็บเมล็ดไม้
วิธี การที่ จ ะทํ าให้ ไ ด้ ม าซึ่ง เมล็ดพัน ธุ์ ที่มี คุณ ภาพดีทัง้ ทางด้ านสรี ระและพัน ธุกรรม
สําหรับนําไปใช้ ผลิตกล้ าไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพดีหรื อใช้ ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ได้ กําหนดไว้ จึงจําเป็ นต้ องมีการวางแผนการเก็บเมล็ดไม้ ได้ แก่
1. ชนิดเมล็ดที่ต้องการเก็บ
2. ปริ มาณการเก็บเมล็ด
3. แหล่งของเมล็ดพันธุ์
4. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด
5. การเก็บและการปฏิบตั ติ อ่ เมล็ด
การวางแผนการเก็ บ เมล็ ด จะทํ า ให้ ทราบถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ แ ละเป้ าหมาย
ในการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ การเก็ บ เมล็ ด อย่ า งถู ก ต้ อ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี กํ า หนด อย่ า งไรก็ ต าม
การวางแผน การทํางานในขันตอนต่
้
างๆ นัน้ แรกสุดต้ องทราบศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน และเครื่ องมือ
อุปกรณ์ ต่า งๆ ที่ มี อยู่เ สี ยก่ อ น เพราะจะทํ า ให้ ส ามารถประเมิน แผนการทํ างานให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ
โดยสิ่งที่จะนํามาประกอบการพิจารณาในการวางแผน ได้ แก่
1. ชนิดเมล็ดที่ต้องการเก็บ
เป็ นขันตอนแรกสุ
้
ดที่ จะนํ ามาพิจารณาในการวางแผนการเก็บเมล็ดไม้ โดยจะต้ อง
กํ า หนดชนิ ด ไม้ ใ ห้ แ น่ น อนลงไปว่ า มี่ กี่ ช นิ ด ชนิ ด อะไรบ้ า ง ซึ่ ง การกํ า หนดชนิ ด ไม้ ไ ด้ ม าจากแผน
การปลูกป่ าหรื อแผนเก็บเมล็ดไม้ ว่ามีความต้ องการใช้ เมล็ดชนิดใดบ้ าง ชนิดไม้ ที่จะดําเนินการเก็ บ
จําเป็ นต้ องทราบก่อนล่วงหน้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็ นเมล็ดที่มีอายุสนั ้ (recalcitrant) เช่น เมล็ด
สะเดา เมล็ดไม้ ตระกูลยาง ที่ ไ ม่อาจเก็ บรั กษาเมล็ ดไว้ ได้ นาน เพื่ อให้ ผ้ ูเ ก็บเมล็ดสามารถวางแผน
การทํางานในขันตอนต่
้
างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง เช่น สํารวจแหล่งและคัดเลือกแม่ไม้ ปริ มาณเมล็ดที่ต้องเก็บ
เวลาที่ พร้ อมจะเก็ บ วิธีการเก็ บและปฏิบตั ิต่อเมล็ด เป็ นต้ น การกํ าหนดชนิดไม้ ที่ต้องการจึงจัดเป็ น
ขัน้ ตอนหนึ่ง ของการวางแผนการเก็ บที่ มี ความสํ าคัญ มาก และผู้เ ก็ บเมล็ดไม้ จํ าเป็ นต้ อ งทราบถึ ง
พฤติกรรมของเมล็ดไม้ ชนิดที่จะต้ องเก็บ เพื่อใช้ ในการวางแผนการทํางานในขันตอนต่
้
อไปได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาเมล็ดต้ องทําแผนการเก็บเมล็ดไม้ ประจําปี หัวหน้ าหน่วยงาน
หรื อเจ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิ บัติง านด้ านจัดหาเมล็ ดจํ าเป็ นต้ องคาดการณ์ ห รื อทราบถึง (1) ชนิ ดพัน ธุ์ ไ ม้ ที่
ต้ องการใช้ ในการปลูกสร้ างสวนป่ าในขณะนันหรื
้ อในอนาคตอันใกล้ (2) จากชนิดพันธุ์ไม้ ที่กําลังเป็ น
ที่ต้องการอยูน่ นั ้ มีแหล่งเก็บเมล็ดที่มีคณ
ุ ภาพดีอยู่ที่ไหนบ้ างและไม่ควรอยูห่ ่างจากหน่วยงานฯ เพื่อให้
การปฏิบตั ิงานทําได้ สะดวกและมีประสิทธิภาพ (3) นอกจากทราบว่ามีแม่ไม้ และแหล่งที่จะเข้ าไปเก็บ
อยู่ที่ไหนแล้ ว จะต้ องทราบว่าในช่วงเวลาที่จะเข้ าไปเก็ บหาเมล็ดนัน้ แม่ไม้ ในแหล่งนันๆ
้ จะสามารถ
ให้ ผลผลิตเมล็ดพอเพียงด้ วย เพราะในบางปี ไม้ บางชนิดจะให้ เมล็ดปริ มาณน้ อยกว่าปกติ จนบางครัง้
ไม่อาจเก็บเมล็ดได้ มากพอ โดยปกติแล้ วในไม้ ป่าหลายๆ ชนิดจะให้ ผลผลิตเมล็ดมากและน้ อยเป็ นช่วง
1-3 ปี สลับ กัน ไป ผู้เ ก็ บ หาเมล็ ด ไม้ จึ ง จํ า เป็ นต้ อ งทราบถึ ง ช่ ว งเวลาดัง กล่ า วในไม้ แ ต่ล ะชนิ ด ด้ ว ย
และ(4) หากแหล่ง เมล็ ดไม้ อยู่ใ นพื น้ ที่ รับผิ ดชอบของหน่ว ยงานอื่ น เช่น พื น้ ที่ ของอุท ยานแห่ง ชาติ
จะต้ องมีหนังสือขออนุญาตเข้ าไปเก็บเมล็ดให้ ถูกต้ องตามระเบียบ ที่สําคัญคือการขออนุญาตเข้ าไป
เก็บเมล็ดในเขตพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาตินนั ้ มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการที่ยงุ่ ยากและใช้ เวลานานกว่า 2 เดือน
ผู้ที่ปฏิ บัติง านด้ านจัดหาเมล็ ดจะต้ องทราบถึง ขัน้ ตอนการขออนุญ าต เพื่ อให้ ไ ด้ รับอนุญ าตก่อนที่
เมล็ดไม้ ได้ สุกแก่ไปเสียก่อน การประสานงานกันอย่างใกล้ ชิดกับหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื ้นที่ใกล้ เคียง
หรื อมี แหล่งเมล็ดไม้ ที่ต้องการ จะช่วยให้ การทํ างานมี ความคล่องตัว และบางครั ง้ ยังทํ าให้ ได้ แหล่ง
เมล็ดไม้ ชนิดอื่นๆ เพิ่มมาอีก และเมื่อได้ รับแจ้ งว่ามีแหล่งเมล็ดของชนิดไม้ ที่ต้องการแล้ ว ผู้เก็บเมล็ดไม้
ต้ อ งเข้ า ไปสํ า รวจแหล่ ง เมล็ ด ของชนิ ด ไม้ ที่ ต้ อ งเก็ บ ด้ ว ยตนเองเสมอ เพื่ อ ให้ แ น่ใ จว่ า เป็ นชนิ ด ไม้
ที่ต้องการหรื อไม่ คุณภาพของแหล่งและสภาพของแม่ไม้ ภายในแหล่งเมล็ดเป็ นอย่างไร
2. ปริมาณการเก็บเมล็ด
ปริ ม าณเมล็ ด พัน ธุ์ ใ นการเก็ บ แต่ล ะครั ง้ เป็ นข้ อ มูล ที่ ต้องทราบให้ แน่ชัดเช่น เดีย ว
กับการกํ าหนดชนิ ดเมล็ ด ไม้ ปริ ม าณที่ ต้องการเก็ บสามารถกํ าหนดได้ จ ากความต้ องการใช้ เ มล็ ด
ในแผนการปลูกป่ า หรื อถูกกําหนดโดยแผนเก็บเมล็ดไม้ ประจําปี การกําหนดชนิดไม้ และปริ มาณเมล็ด
ที่ ต้ อ งเก็ บ หาได้ จ ากการคํ า นวณพื น้ ที่ ที่ ต้ อ งการปลู ก และระยะปลู ก ของไม้ ช นิ ด นัน้ ๆ ดัง นัน้ จึ ง
จํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารวางแผนการเก็ บ เมล็ ด ให้ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ตัง้ ไว้ เพราะหากเก็ บ เมล็ ด ไม้
น้ อยเกินไปจะได้ เมล็ ดสํ าหรั บเพาะเป็ นกล้ าไม้ ไ ม่เ พี ยงพอต่อปริ มาณการปลูกป่ ารายปี ทํ าให้ แผน
การปลูกป่ ารายปี ต้ องปรับเปลี่ยนหรื อเลื่อนออกไป หากทําการเก็บเมล็ดไม้ มากเกินไป ทําให้ สิ ้นเปลือง
งบประมาณและสูญเสียเวลาอีกทังยั
้ งต้ องใช้ พื ้นที่เก็บรักษามาก อาจทําให้ ไม่มีพื ้นที่เก็บรักษาเพียงพอ
สําหรับเมล็ดไม้ ชนิดอื่นๆได้ เช่นกัน อย่างไรก็ตามในปี ที่เมล็ดไม้ ให้ ผลผลิตมากเป็ นพิเศษ (seed year)

เมล็ดไม้ บางชนิดที่สามารถเก็บรั กษาได้ มากกว่าหนึ่งปี (orthodox) อาจเก็ บเมล็ดไว้ ใช้ สําหรับแผน
การปลูกป่ าในช่วง 1-3 ปี แต่ถ้าหากเป็ นเมล็ดที่มีอายุสนั ้ (recalcitrant) ที่ไม่อาจเก็บรักษาเมล็ดไว้
นานๆ ได้ ควรเก็บเมล็ดให้ ได้ เพียงพอสําหรั บแผนการปลูกป่ าในปี นัน้ ๆ หรื อให้ มากพอสําหรั บใช้ ทํา
แปลงขยายพันธุ์โดยกิ่งชําเพื่อใช้ ในการปั กชําต่อไป ซึ่งการเก็บเมล็ดในปี ที่มีเมล็ดมากมีข้อดีคือ ราคา
เมล็ดของการจัดหาเมล็ดไม้ ต่อกิโลกรัมจะตํ่าลง และได้ เมล็ดที่มีคณ
ุ ภาพดีอีกด้ วยเนื่องจากการผสม
พันธุ์ที่ดี โรคและแมลงรบกวนน้ อย และก่อนที่จะดําเนินการเก็บเมล็ดไม้ ในแต่ละปี ควรสํารวจปริ มาณ
เมล็ดไม้ ในสต๊ อก และสถานที่เก็บรักษาเมล็ดที่มีอยู่เสียก่อน นอกจากนี ้ผลผลิตเมล็ดในแต่ละปี มีมาก
น้ อยแตกต่างกัน ผู้เก็บเมล็ดต้ องรู้ ช่วงระยะเวลาที่แม่ไม้ ให้ ผลผลิตและปริ มาณของผลผลิต เพื่อทําการ
ประเมินผลผลิตเมล็ดที่คาดว่าจะเก็บได้ และวางแผนการเก็บเมล็ดให้ เพียงพอกับการนําไปใช้
3. แหล่ งของเมล็ดพันธุ์
ภายหลังจากกํ าหนดชนิดเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการ ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องรู้ว่าการเก็บเมล็ดนัน้
สามารถจัดหาแหล่งสําหรั บเก็บเมล็ดได้ ที่ใดในแต่ละแหล่งที่มาของเมล็ด เช่น เก็บจากแม่ไม้ สําหรั บ
เก็ บเมล็ ด หมู่ไม้ สําหรั บเก็ บเมล็ ด แหล่ง ผลิตเมล็ดพันธุ์ หรื อสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็ นต้ น จะเห็นว่า
ในการกํ าหนดชนิดเมล็ดพันธุ์และปริ มาณเมล็ดที่ต้องการนันจะถู
้
กกําหนดจากแผนการปลูกป่ ารายปี
หรื อ แผนเก็ บ เมล็ ด ไม้ ป ระจํ า ปี แต่สํ า หรั บ แหล่ ง เก็ บ เมล็ ด นัน้ ผู้เ ก็ บ เมล็ ด จะต้ อ งทราบว่ า ชนิ ด ไม้
ที่ต้องการเก็ บมี แหล่งอยู่ที่ไหนบ้ าง และควรวางแผนเก็ บเมล็ดจากแหล่งเมล็ดไม้ เหล่านี ใ้ ห้ ได้ เมล็ด
ที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุดทังทางด้
้
านสรี ระและพันธุกรรม และเสียค่าใช้ จา่ ยน้ อยที่สดุ
นอกจากนี ผ้ ้ ู เ ก็ บ เมล็ ด ยัง จะต้ อ งทราบถึ ง ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมในการเก็ บ เมล็ ด
แต่ละชนิดรวมทังวิ
้ ธีการเก็บและการปฏิบตั ิดแู ลเมล็ดอย่างถูกต้ อง ซึ่งเรื่ องแหล่งเก็บเมล็ดไม้ แต่ละชัน้
คุณภาพ และการคัดเลือกแม่ไม้ ที่ใช้ เก็บเมล็ดเพื่อให้ ได้ เมล็ดไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ อธิบายไว้ ในบทที่ 3
4. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด
ในเมล็ ดไม้ ส่วนใหญ่ จ ะพบว่าเมล็ ดมี การพัฒ นาและมี ความงอกสูง สุดที่ จุดสุกแก่
ทางสรี รวิทยา (physiological maturity) อาจมีเมล็ดไม้ บางชนิด ที่ต้นอ่อนยังไม่เจริ ญเต็มที่เมื่อถึง
จุดสุกแก่ทางสรี รวิทยาและจะเจริ ญต่อหลังจากเมล็ดไม้ ถกู เก็บจากต้ นแล้ ว อย่างไรก็ตามการเก็บ เมล็ด
ไม้ ควรดําเนินการในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม การเก็บเมล็ดเร็ วไปจะทําให้ ได้ เมล็ดไม้ ที่ยงั ไม่แก่เต็มที่
หรื อหากเก็บเมล็ดช้ าไป เมล็ดอาจสุกงอมจนร่ วงหล่นไปหมด ในการพิจารณาช่วงระยะเวลา การเก็บ
เมล็ดไม้ จะพิจารณาในระยะที่เมล็ดไม้ สกุ แก่จนถึงระยะเวลาที่เมล็ดหลุดจากผลหรื อฝั ก หรื อเมล็ดที่
หล่นจากต้ นแม่ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละชนิดและในแต่ละปี หรื อเมล็ดชนิดเดียวกันแต่ตา่ งท้ องที่กัน
หรื อแม้ แต่ในท้ องที่เดียวกัน ต้ นเดียวกัน ก็ยงั มีระยะเวลาที่สกุ แก่แตกต่างกันได้ เช่น โคนผลของสนสอง
ใบ (Pinus merkusii) ในต้ นเดียวกัน อาจมีช่วงเวลาที่แก่จดั ต่างกัน 3-6 เดือน ขณะที่เมล็ดตะเคียนหิน

(Hopea ferrea) มีช่วงของการเก็บเมล็ดสันเพี
้ ยง 1-2 สัปดาห์เท่านัน้ ดังนัน้ ผู้เก็บเมล็ดไม้ จึงต้ องมี
ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาลออกดอก ออกผล และการพัฒนาของเมล็ดไม้ แต่ละชนิดเป็ นอย่างดี
ในการเก็บเมล็ดไม้ ผู้เก็บเมล็ดไม้ ต้องเก็ บเมล็ดในขณะที่สามารถเก็ บเมล็ดได้ มาก
ที่สุดโดยมีเมล็ดไม้ ที่ยงั ไม่แก่น้อยที่สดุ เมล็ดไม้ บางชนิดเมื่อแก่จะยังไม่หลุดและหล่นจากต้ นแม่ทนั ที
เปิ ดโอกาสให้ เมล็ ดไม้ ที่กําลัง จะแก่พัฒ นาตามมาได้ จึง ทํ าให้ เ ก็ บเมล็ ดไม้ ได้ ใ นระยะเวลาเดี ยวกัน
ในบางครั ง้ อาจจะเก็ บเมล็ ดไม้ ก่อนที่ จะแก่เ ต็ม ที่รวมไปในการเก็ บเมล็ดไม้ ครั ง้ หนึ่ง ๆด้ วย เพื่ อเก็ บ
เมล็ดไม้ ให้ มากที่ สุด หรื อกับเมล็ดไม้ มีขบวนการแก่ภายหลังเก็ บ เช่น เมล็ดไม้ ตระกูลยางบางชนิด
แล้ วนําเมล็ดไม้ ที่ยงั ไม่แก่ไปทําให้ แก่โดยวิธีเทียม นอกจากนี ้ในการทําให้ แก่โดยวิธีเทียมยังใช้ ในกรณี
ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเมล็ดไม้ โดยแมลงและโรคอื่นๆ เพื่อขยายระยะเวลาในการเก็ บ
เมล็ด หรื อเพื่อช่วยเหลือเมล็ดไม้ ที่ยงั ไม่แก่ แต่ถกู เก็บโดยไม่ตงใจได้
ั้
เนื่ องจากเวลาที่ เ ริ่ ม เก็ บเมล็ ดไม้ ไ ด้ จ ะแตกต่างกัน ไปในแต่ล ะชนิ ด แต่ล ะท้ องถิ่ น
จึงจําเป็ นต้ องมีตวั ชี ้บอกถึงการแก่ของผลหรื อเมล็ดเพื่อให้ ดําเนินการเก็บเมล็ดไม้ ได้ อย่างถูกต้ องและ
ประสบความสํ าเร็ จ ตัวชี ใ้ นการตรวจสอบความแก่ของเมล็ด สามารถสัง เกตได้ จ ากลักษณะทาง
กายภาพ และลัก ษณะทางเคมี โดยปกติแล้ วลักษณะทางกายภาพจะมี ความเหมาะสมมากกว่ า
ซึ่ง สามารถตรวจสอบได้ จ ากงานในภาคสนาม เช่ น การเปลี่ ย นแปลงของสี ผ ลหรื อ ปี กของผลนัน้
สามารถตรวจสอบได้ ด้วยตาเปล่า ในไม้ ส ะเดา เมื่ อสีของผลเปลี่ยนเป็ นสี เขี ยวอมเหลื องสามารถ
บ่ง บอกได้ ว่าเป็ นช่วงเวลาที่ ทําการเก็ บเมล็ดได้ แต่ต้องพิ จารณาถึง ปริ ม าณที่ ต้องการควบคู่กันไป
เช่น เมื่อต้ องการผลิตเมล็ดในปริ มาณน้ อย (ไม่เกิน 50 กิ โลกรัม) ช่วงเวลาการเก็ บเมล็ดก็อาจรอจน
ผลสะเดาเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองและเริ่ มอ่อนนุ่ม การแยกเมล็ดออกจากเนื อ้ ผลอาจใช้ แรงคน โดยการ
ใช้ มือขยี ้เนื ้อออกจากผลทําได้ ง่ายและรวดเร็ ว หากต้ องผลิตเมล็ดสะเดาปริ มาณมาก (มากกว่า 100
กิโลกรัม) ควรเก็บเมื่อสีของผลขณะเปลี่ยนเป็ นสีเขียวอมเหลืองโดยเนื ้อผลยังไม่อ่อนนุ่มมาก เมื่อเก็บ
ผลได้ ในปริ มาณที่มากพอ (โดยทัว่ ไปต้ องใช้ ผลหนัก 6-7 เท่าของนํ ้าหนักเมล็ดที่ต้องการ) นําผลมาบ่ม
ให้ ผลสุกเป็ นสีเหลืองและอ่อนนุ่มพร้ อมๆ กัน โดยบ่มให้ มีการระบายอากาศที่ดีพอประมาณซึ่งไม่ใช่
การหมัก และใช้ เครื่ องจักรปั่ นแยกเอาเนื ้อผลออก การบ่มให้ ผลอ่อนนุ่มเพื่อไม่ให้ เครื่ องจักรใช้ เวลาปั่ น
นานเกิ นไป อาจทําให้ เมล็ดถูกเครื่ องปั่ นตีเมล็ดแตกหักเสี ยหายได้ ซึ่งวิธี นีเ้ หมาะกับการผลิตเมล็ ด
สะเดาในปริ ม าณมาก ทํ า ให้ ค่า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต เมล็ ด ต่อ กิ โ ลกรั ม ตํ่ า ลง จะเห็ น ได้ ว่ า ช่ ว งเวลา
ที่เหมาะสมในการเก็ บเมล็ดโดยการสังเกตสี ผลอาจมี การเปลี่ ยนแปลงไป เพราะต้ องนํ าปั จจัยอื่ นๆ
พิจารณาร่ วมด้ วย เช่น ปริ มาณเมล็ดที่ต้องการ วิธีการคัดแยกเมล็ด ฯลฯ ดังตัวอย่างของสะเดาที่ได้
กล่ า วมาข้ างต้ น ลั ก ษณะดั ง กล่ า วนี ม้ ั ก พ บในเมล็ ด พั น ธุ์ ไม้ ป่ าที่ มี อ ายุ สั น้ (recalcitrant)

พอจะกล่าวได้ ว่า ในการเก็บเมล็ดนอกจากจะเก็บในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์ไม้ แต่ละ
ชนิดแล้ ว ยังต้ องพิจารณาขันตอนการปฏิ
้
บตั ิตา่ งๆ ต่อเมล็ดให้ เหมาะสม
ตัวชี ้บอกถึงการแก่ของผลหรื อเมล็ดอีกข้ อหนึ่ง ได้ แก่ การตรวจสอบนํ ้าหนักแห้ งของ
เมล็ ดเมื่ อถึง จุดสูงสุด แสดงว่าเมล็ดแก่เ ต็มที่ แล้ ว สํ าหรั บความถ่ วงจํ าเพาะนัน้ ได้ มีการใช้ ประเมิ น
การสุกแก่ในไม้ สน ในไม้ สนการจับผล (cone) งอแล้ วทําให้ เกล็ด (scales) เปิ ดได้ แสดงว่าถึงเวลาเก็บ
เมล็ดได้ นอกจากนี ย้ ัง สามารถสัง เกตการพัฒ นาการของต้ นอ่อน โดยเฉพาะในไม้ สน เมื่ อต้ นอ่อน
ภายในเมล็ ด มี การพัฒ นาถึ ง 75% ของช่องว่างในเมล็ด ลัก ษณะเหล่านี เ้ ป็ นตัวชี ท้ ี่ ใ ช้ พิจ ารณา
ความสุกแก่ของเมล็ ดไม้ ได้ เป็ นอย่างดี สํ าหรั บวิธีการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ของเมล็ดนัน้
เป็ นเรื่ องที่ ปฏิ บัติไ ด้ ค่อนข้ างยาก ต้ องทํ าในห้ องปฏิ บัติการ แต่เ ป็ นวิ ธี การที่ ใ ห้ ความถูก ต้ องสูง ใน
เมล็ ดไม้ หลายชนิด เช่น การตรวจสอบอาหารสะสม การวิ เคราะห์ ธ าตุอาหาร จํ าพวกแมกนี เ ซี ยม
แคลเซี ยม ฟอสฟอรั ส และการตรวจวัดระดับออกซิน จิบเบอเรลลิน รายละเอี ยดในเรื่ องการสุกแก่
ของเมล็ดได้ กล่าวเพิ่มเติมในบทที่ 4
จึงสรุปได้ วา่ ในการพิจารณาการวางแผนเก็บเมล็ดไม้ จะพบว่าช่วงระยะเวลาการสุกแก่
ของเมล็ดไม้ แต่ละชนิดแตกต่างกันไปในแต่ละปี และแต่ละท้ องที่ ทัง้ นี ้อาจเนื่องมาจากความผันแปร
ของสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี และแต่ล ะท้ องที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิ
ความชื น้ และแสง ซึ่ง มี ผลต่อการออกดอกของไม้ ชนิดต่างๆ ปั จจัยดังกล่าวอาจสร้ างความยุ่งยาก
ในการวางแผนการเก็ บ เมล็ ด ผู้เ ก็ บ เมล็ ด จึง ต้ อ งมี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ฤดูก าลออกดอกออกผล และ
พัฒ นาการของดอกและผลของไม้ ใ นแต่ล ะชนิด และข้ อมูล การสุกแก่ของไม้ แต่ล ะชนิดในแต่ล ะปี
ที่ผา่ นมา จะช่วยประกอบการวางแผนการเก็บเมล็ดให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นได้
5. การเก็บและการปฏิบัติต่อเมล็ด
เป็ นการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิสําหรับการเก็บเมล็ดไม้ ที่ต้องการในแหล่งเก็บเมล็ดที่
คัดเลือกและช่วงเวลาที่พร้ อมเก็บเมล็ด มีข้อพิจารณาในการดําเนินงานดังนี ้
วิธีการเก็บเมล็ด
การเก็บเมล็ดไม้ สามารถเก็บได้ หลายวิธี ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับชนิดไม้ ซึ่งมี ลกั ษณะของผล
และเมล็ ดที่ มี ความแตกต่างกันทัง้ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสรี รวิ ทยา และลักษณะทาง
พันธุกรรม ปั จจัยเหล่านี ้เป็ นตัวกํ าหนดวิธีการเก็บและปฏิบตั ิต่อเมล็ด โดยการเลือกใช้ วิธีที่เหมาะสม
ควรพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1. ลักษณะการกระจายร่วงหล่น โดยธรรมชาติของผลและเมล็ด
2. ลักษณะต่างๆ ของผล ได้ แก่ ขนาด จํานวน ตําแหน่งและการกระจายของผลบน
เรื อนยอด
3. ลักษณะของต้ นไม้ ควรคํานึงถึงขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางและความสูงของต้ น รูปทรง
ลําต้ น การแตกกิ่งก้ าน และลักษณะเรื อนยอด
4. การกระจายของหมูไ่ ม้ และพรรณไม้ พื ้นล่าง
5. ลักษณะสภาพพื ้นที่ เช่น ความลาดชัน ความยากง่ายในการเข้ าถึงพื ้นที่
วิธีการเก็บเมล็ดไม้ โดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 วิธีหลัก ตามรายละเอียด
พอสังเขป ดังต่อไปนี ้
1. การเก็บเมล็ดจากพื ้นป่ า พันธุ์ไม้ ที่ผลขนาดใหญ่และร่ วงหล่นเองตามธรรมชาติ
เช่น ผลสัก หรื อ ไม้ ตระกูล ยาง สามารถเก็ บเมล็ ดโดยตรงจากพื น้ ป่ า ซึ่ง เป็ นวิ ธี ก ารที่ ง่ า ย สะดวก
ค่าใช้ จ่ายน้ อย และผู้เ ก็ บเมล็ ดไม้ ไ ม่ต้องมี ความชํ านาญแต่อย่างใด ในกรณี ที่เ มล็ดไม้ มี ขนาดเล็ก
การเก็ บ เมล็ ด อาจต้ อ งใช้ ตะแกรงร่ อ น เพื่ อ ช่ ว ยในการคัด แยกเมล็ ด จากเศษวั ส ดุ ป ะปนอื่ น ๆ
อย่างไรก็ตาม การเก็บเมล็ดไม้ วิธีนี ้ มีข้อเสียอยู่หลายประการ กล่าวคือ (1) เป็ นการเสี่ยงต่อการได้ รับ
เมล็ดที่มีคณ
ุ ภาพตํ่า เช่น เมล็ดที่ยงั ไม่สกุ แก่ เมล็ดลีบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดที่ร่วงหล่นในช่วงแรกๆ
มักมีคณ
ุ ภาพไม่ดี (2) การร่ วงหล่นของผลหรื อเมล็ดอาจมีผลมาจากการทําลายของแมลง เนื่องจาก
เมล็ดที่หล่นลงไปสู่พืน้ ป่ าจะมีจุลินทรี ย์ที่สามารถติดหรื อเข้ าทําลายเมล็ดได้ (3) การเก็บเมล็ดจาก
พื ้นป่ าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม อาจจะทําให้ ได้ เมล็ดที่ไม่สกุ แก่จริ งๆ และควรหลีกเลี่ยงการเก็บเมล็ด
ที่ เ สื่ อ มหรื อ เมล็ ดที่ ส ามารถงอกได้ เ มื่ อ ยัง ไม่ แ ก่ เ ต็ ม ที่ โดยเฉพาะในเมล็ ด ไม้ ต ระกูล ยางบางชนิ ด
จะสูญเสี ยความมี ชีวิตในช่วงเวลาอันสันหลั
้ งจากร่ วงหล่น (4) การเลือกเก็ บแต่ผลที่ คณ
ุ ภาพดีและ
เก็บโดยเร็ วที่สดุ และ (5) ไม่ทราบเป็ นที่แน่ชดั ว่าเมล็ดที่เก็บนันมาจากต้
้
นแม่ต้นใด
เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการเก็บเมล็ดที่ไม่ทราบระยะเวลาร่ วงหล่น ผู้เก็บเมล็ดสามารถ
ใช้ ผ้าใบหรื อผ้ าพลาสติกขนาดใหญ่ ปูท่ีพืน้ โดยรอบโคนต้ นภายใต้ เรื อนยอด วิธีการนี เ้ หมาะสํ าหรั บ
พันธุ์ไม้ ที่เมล็ดมีการสุกแก่และช่วงเวลาการร่วงหล่นสันๆ
้ ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันการร่ วงหล่นของผลหรื อเมล็ด
สูพ่ ื ้นป่ าโดยตรงและง่ายต่อการเก็บเมล็ดอีกด้ วย
เมล็ดที่ เก็บจากพื น้ ป่ าโดยทัว่ ไป อาจทราบที่มาของแหล่งพันธุกรรม แต่ไม่สามารถ
แยกได้ ว่าเมล็ดนันมาจากแม่
้
ไม้ ที่ดีหรื อด้ อย ในกรณีที่หมู่ไม้ นนประกอบไปด้
ั้
วยไม้ ลกั ษณะดีและด้ อย
ปะปนกันไป เมล็ ดไม้ ที่เ ก็ บได้ อาจมี คุณ ภาพไม่ดีพ อสํ าหรั บใช้ ในการปลูกสร้ างสวนป่ าโดยเฉพาะ
แต่อาจนํ ามาใช้ สํ าหรั บการปลูกป่ าเพื่ อการอนุรักษ์ แหล่ง พัน ธุกรรมในแง่ของการเก็บรวบรวมฐาน
พันธุกรรม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เมล็ดเก็บจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed production area) หรื อ

สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ (seed orchard) อาจยอมรับได้ ในแง่ของคุณภาพ เนื่องจากแหล่งผลิตเมล็ดไม้
ดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยไม้ ที่มีลกั ษณะดี
ในกรณีที่ไม้ มีเรื อนยอดไม่สงู มากและผลสุกแก่หลุดร่ วงได้ ง่าย อาจใช้ วิธีเขย่าต้ นหรื อ
กิ่งด้ วยแรงคน โดยใช้ มือหรื อใช้ ตะขอช่วย และเก็บเมล็ดที่ร่วงหล่นบนพื ้นป่ า การใช้ ผ้าพลาสติกหรื อ
ผ้ าใบปูรอบต้ นจะช่วยให้ การเก็บเมล็ดสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น ในไม้ ที่เรื อนยอดสูงอาจใช้ วิธีเขย่ากิ่ง
ด้ วยเชื อก โดยการขว้ างหรื อยิงเชื อกไปคล้ องบนกิ่งที่ ต้องการ เมื่ อเขย่าเชื อก ผลที่สุกแก่จะร่ วงหล่น
ลงบนผ้ าพลาสติกหรื อผ้ าใบที่ปรู องไว้ แล้ วทําการเก็บรวบรวมเมล็ดต่อไป ในบางประเทศอาจมีการใช้
เครื่ องมือกลที่ออกแบบมาเฉพาะช่วยในการเขย่าต้ น แต่วิธีการนี ้จําเป็ นต้ องใช้ ผ้ ูควบคุมเครื่ องมือที่มี
ความชํ านาญและเสียค่าใช้ จ่ายสูง วิธีการนีน้ ําไปใช้ ได้ เฉพาะสภาพที่ พื ้นป่ าค่อนข้ างเรี ยบ และอาจ
ใช้ ได้ ดีกบั แปลงป่ าปลูกมากกว่าป่ าธรรมชาติ
2. การเก็บเมล็ดจากไม้ ที่โค่นลงมา เป็ นวิธีการเก็บเมล็ดไม้ จากต้ นที่โค่นล้ มลงมาจาก
การทําไม้ หรื อจากการตัดสางขยายระยะ เป็ นวิธีการเก็บเมล็ดที่สะดวก ได้ ปริ มาณมาก และเสียค่าใช้ จ่ายน้ อย
แต่ก ารเก็ บ เมล็ ด ควรคํ า นึ ง ถึ ง การคัดเลื อ กแม่ไ ม้ ด้ วย โดยเลื อ กเฉพาะแม่ ไ ม้ ที่ มี ลัก ษณะดี เ ท่ า นัน้
อย่างไรก็ตาม การเก็บเมล็ดโดยวิธีการนี ้ ไม่เป็ นที่นิยมในประเทศไทย เนื่องจากห้ ามมีการตัดหรื อทําไม้
ในสภาพป่ าธรรมชาติ หรื อมีปริ มาณการทําไม้ น้อยมากในสวนป่ า แต่สามารถใช้ ได้ กบั สวนป่ าที่ถึงเวลา
ตัดฟั น เช่น ไม้ ยคู าลิปตัส เป็ นต้ น
3. การเก็บเมล็ดไม้ จากเรื อนยอดของไม้ ยืนต้ นโดยไม่ต้องปี น ใช้ ในกรณี ที่เรื อนยอด
หรื อกิ่ ง อยู่ไ ม่สูง มาก อาจเก็ บเมล็ ดจากกิ่ ง โดยตรงหรื อหักกิ่ ง ลงมา ในเรื อนยอดที่ สูง ขึ น้ ไปอาจใช้
อุป กรณ์ ต่า งๆ ช่ วยในการเก็ บ เมล็ ด เช่ น ไม้ ท่ อนยาวหรื อท่ อ นโลหะขนาดเบาที่ ป รั บ ความยาวได้
ส่วนปลายจะติดตะขอหรื อมีด เพื่อตัดกิ่งขนาดเล็กลงสําหรับเก็บเมล็ด หรื ออาจจะใช้ เลื่อยลิดกิ่งแบบ
ต่าง ๆ สําหรับตัดกิ่งที่มีขนาดใหญ่ ในกรณีที่แม่ไม้ มีกิ่งหรื อเรื อนยอดสูงเกินกว่าที่จะใช้ อปุ กรณ์ดงั กล่าว
ข้ างต้ น อาจใช้ อปุ กรณ์อื่นๆ ช่วยให้ ถึงกิ่งที่ต้องการได้ โดยใช้ บนั ไดหรื อแท่นยืนที่ติดอยู่กบั รถยนต์หรื อ
รถแทรคเตอร์ ในต่ า งประเทศมี ก ารใช้ วิ ธี ก ารต่ า งๆ สํ า หรั บ การเก็ บ เมล็ ด ลงมา หรื อ แม้ แต่ ใ ช้
เฮลิคอปเตอร์ ชว่ ยในการเก็บเมล็ด แต่เป็ นวิธีการที่เสียค่าใช้ จ่ายสูงและใช้ ความชํานาญมาก โดยทัว่ ไป
ใช้ เฉพาะการเก็บเมล็ดจากไม้ ที่มีเรื อนยอดสูงมากและไม่สามารถเข้ าถึงแหล่งเก็บเมล็ดได้ โดยวิธีทาง
ภาคพื ้นดิน แต่วิธีการนี ้มีข้อเสียบางประการคือ ความเสียหายจากการเก็บเมล็ดโดยวิธีตดั ลิดกิ่ง อาจ
ทําให้ แม่ไม้ ถูกทําลายลงถ้ ามีโรคหรื อแมลงเข้ าทําลายในส่วนที่ถกู ตัดออกไป หรื อถ้ าเป็ นไม้ ที่มีการติด
ดอกออกผลยาก อาจทําให้ ผลผลิตเมล็ดลดลงในปี ถัดไป

4. การเก็บเมล็ดไม้ จากเรื อนยอดของไม้ ยืนต้ นโดยการปี นเก็บบนเรื อนยอด การเก็บ
เมล็ดจากแม่ไม้ ท่ีมีเรื อนยอดสูงและไม่สามารถใช้ วิธีการดังที่กล่าวมาข้ างต้ นได้ การเก็บเมล็ดสามารถ
ทําได้ โดยการปี นขึ ้นไปถึงเรื อนยอดโดยตรง อาจใช้ บนั ไดชนิดแบบขาเดียวหรื อสองขา ซึง่ อาจจะทํามา
จากไม้ ไม้ ไผ่ หรื อโลหะชนิดเบา บันไดแบบขาเดียวที่ แยกออกเป็ นส่วนๆ ได้ นนั ้ สามารถติดตัง้ และ
เคลื่อนย้ ายได้ ง่ายนํามาต่อขึน้ ไปได้ สูงแต่ขึน้ อยู่กับจํ านวนของบันไดที่มี การปี นโดยใช้ บนั ไดนัน้ ต้ อง
เสี ย เวลาในการติ ด ตัง้ การเลื อ กใช้ ช นิ ดของบันไดขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย หลายด้ านเพื่ อ ความเหมาะสม
ในการปี นต้ นไม้ เช่น ขนาดความยาว นํ ้าหนัก วัสดุ และราคารวมถึงลักษณะรู ปทรงของลําต้ นเช่นกัน
การปี นต้ นไม้ โดยใช้ spurs ร่ วมกับอุปกรณ์นิรภัยอื่ น เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ กันโดยทัว่ ไป แต่ผ้ ูปีน
ต้ นไม้ จําเป็ นต้ องได้ รับการฝึ กฝนการปี นมาเป็ นอย่างดี การใช้ spurs ควรคํานึงถึงความเสียหายที่เกิด
กับเปลือกและเนื ้อไม้ ไม่ควรใช้ กับไม้ เนื ้ออ่อนที่มีเปลือกบาง แต่กรณี ไม้ ที่มีเปลือกหนาและแข็ง เช่น
ไม้ ตระกูลสนเขา การใช้ spurs อาจไม่ก่อความเสียหายต่อลําต้ นมากนัก
ปั จจุบนั ได้ มีการปี นต้ นไม้ โดยใช้ วิธีแบบต่างๆ ซึ่งปลอดภัยและไม่ก่อความเสียหาย
แก่ลําต้ น เช่น การยิงเชือกขึ ้นไปคล้ องกับกิ่งขนาดใหญ่ควบคูก่ บั ชุดอุปกรณ์นิรภัย ยึดติดกับลําตัวผู้ปีน
ต้ นไม้ ผู้ปีนสามารถดึงลําตัวขึ ้นไปตามเชือกถึงเรื อนยอดไม้ ได้ โดยไม่ทําลายในส่วนลําต้ นแต่อย่างใด
เป็ นวิธีการปี นที่รวดเร็ วและปลอดภัย แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้ปีนควรได้ รับการฝึ กฝนและมีความชํานาญในการปี น
มาเป็ นอย่างดี รายละเอียดของการปี นเก็บเมล็ดไม้ ได้ อธิบายไว้ ในบทที่ 6 เรื่ องอุปกรณ์และวิธีการปี น
เก็บเมล็ดไม้
การปฏิบัตติ ่ อเมล็ดหลังการเก็บเกี่ยว
การปฏิบตั ิต่อเมล็ดหลังจากเก็บเมล็ดมานัน้ มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงานหลายขันตอน
้
และต้ องพิจารณาพร้ อมกันหลายๆ ด้ าน ทังชนิ
้ ดไม้ ประเภทของผลและเมล็ด สภาพการสุกแก่ อีกทัง้
สภาพแวดล้ อมในขณะทําการเก็บและระหว่างขนส่ง จนอาจกล่าวได้ ว่าทุกขันตอนที
้
่กล่าวมาข้ างต้ น
เป็ นปั จ จัยที่ ต้องพิจ ารณาให้ ถี่ถ้วนไม่ควรละเลยขัน้ ตอนหนึ่งขัน้ ตอนใด ในขัน้ ตอนการผึ่ง และการ
คัดแยกเมล็ดมี สิ่งที่ ต้องพึงระมัดระวังในการปฏิ บตั ิงาน เช่น การใช้ อุณหภูมิที่เหมาะสมในระหว่าง
การผึง่ และการตากเมล็ด เพื่อลดความความชื ้นในเมล็ดแต่ละชนิดหรื อเมล็ดแต่ละประเภท หรื อการใช้
เครื่ องมือที่เหมาะสมการคัดแยกเมล็ดออกจากผลแต่ละประเภท เป็ นต้ น ขันตอนต่
้
างๆ เหล่านี ้ล้ วนมี
ความสําคัญในการปฏิบตั งิ านและจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาทุกครัง้ สําหรับรายละเอียดของการปฏิบตั ิ
ต่อเมล็ดไม้ หลังเก็บเกี่ยวได้ อธิบายไว้ ในบทที่ 7
ดังนัน้ ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องเอาใจใส่ตอ่ เมล็ดไม้ ที่เก็บมาอย่างดี และต้ องระมัดระวังมิให้
ขันตอนหนึ
้
่งขัน้ ตอนใดในการเก็ บเมล็ดและการปฏิ บตั ิต่อเมล็ดหลังเก็บเกี่ ยวเป็ นอันตรายต่อความมี ชีวิต
ของเมล็ดไม้ มิฉะนันจะทํ
้ าให้ การเก็บเมล็ดไม้ ต้องล้ มเหลวลงได้
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บทที่ 3
แหล่ งเมล็ดและการคัดเลือกแม่ ไม้ เพื่อการเก็บเมล็ด
ภายหลังจากทราบชนิดไม้ ที่ต้องการเก็บเมล็ดแล้ ว ผู้เก็บหาเมล็ดต้ องรู้ ว่าไม้ ชนิดนันๆ
้
มีแหล่งเก็บเมล็ดอยูท่ ี่ไหน ในสภาพอย่างไร มีกําลังผลิตปี ละประมาณเท่าไร โดยทัว่ ไปแหล่งเมล็ดพันธุ์
ไม้ ป่าที่ดี เป็ นแหล่งเมล็ดที่เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานทางด้ านเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าและด้ านการเพาะชํากล้ าไม้
จําเป็ นต้ องทราบ เพราะเมล็ดที่ได้ มาจากแม่ไม้ ที่มีลกั ษณะดี และมาจากแหล่งเมล็ดที่มีคณ
ุ ภาพดี จะมี
คุณภาพทางพันธุ์ที่ดีด้วย (สุวรรณ, 2548) ได้ กล่าวถึงลักษณะแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าที่ดีในแนวทางการ
พัฒนาแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าไว้ ดังนี ้
ลักษณะแหล่ งเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าที่ดี
แหล่งเมล็ดมีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามแต่ที่มาของแหล่ง แต่หากมีความจําเป็ นต้ อง
กําหนดเป็ นแหล่งเมล็ดไม้ หรื อจําเป็ นต้ องเก็บเมล็ดไม้ แล้ ว ควรพิจารณาความเหมาะสมว่าแหล่งนันๆ
้
เข้ าข่ายเป็ นแหล่งที่มีลกั ษณะดีหรื อไม่ อันได้ แก่ (1) ลักษณะภายนอกที่ปรากฏ (2) จํานวนต้ นและ
ขนาดของแหล่งเมล็ดพันธุ์ (3) ความสะดวกในการเข้ าถึงแหล่งเมล็ดพันธุ์ และ (4) สถานภาพของแหล่ง
เมล็ดพันธุ์ ซึง่ ลักษณะแหล่งเมล็ดที่ดี ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1. ต้ นไม้ มีลกั ษณะดีตามความต้ องการ เมล็ดที่เก็บได้ จากต้ นไม้ ลกั ษณะดี มีศกั ยภาพ
ที่จะผลิตต้ นลูกและมีลกั ษณะดีกว่าเมล็ดที่เก็บจากต้ นไม้ ลกั ษณะไม่ดีหรื อไม่ผ่านการคัดเลือก แหล่ง
เมล็ดที่ดีควรมีต้นไม้ ที่มีลกั ษณะเด่นเฉพาะ ซึ่งอาจเป็ นลักษณะที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกแหล่ง
เมล็ดที่ดที วั่ ไปตามความต้ องการใช้ ประโยชน์ โดยทัว่ ไปมักหมายถึง ต้ นไม้ ที่มีรูปทรงดี ลําต้ นเปลาตรง
มีช่วงลําต้ นถึงกิ่งสดกิ่ งแรกสูง มีการเจริ ญเติบโตดี ดังที่กล่าวมานี ส้ ามารถใช้ เป็ นบรรทัดฐานในการ
คัดเลื อกอย่างกว้ างๆ ได้ แต่สําหรั บชนิดไม้ ที่โดยปกติใช้ ประโยชน์ อย่างอื่นที่ ไม่ใช่เนื อ้ ไม้ ความเด่น
ที่ ต้องการอาจเป็ นลักษณะอื่ นใดก็ ได้ ตามแต่วัตถุประสงค์เฉพาะนัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น ไม้ มะขามป้อม
ต้ องการผลที่มีขนาดใหญ่ เนื ้อหนาและเมล็ดเล็ก เป็ นต้ น
เกณฑ์ ในการคัดเลื อกควรจํ ากัดเพี ยง 2-3 ลักษณะเท่านัน้ เพื่ อไม่ให้ การคัดเลื อก
มีความยุ่งยากและซับซ้ อนมากเกินไป และควรเป็ นลักษณะที่มีค่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (heritability)
ค่อนข้ างสูง ได้ แก่ ความตรงของลําต้ น การแตกง่ามของลําต้ น และลักษณะการแตกกิ่ง สําหรับอัตรา
การเจริ ญเติบโตเป็ นลักษณะที่ มีค่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมตํ่า เนื่องจากมี ปัจจัยทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
มาเกี่ยวข้ องอยูม่ าก

2. ต้ นไม้ มีจํานวนมากพอหรื อแหล่งพื ้นที่มีขนาดใหญ่พอประมาณ จํานวนต้ นไม้ และ
ขนาดของแหล่งเมล็ดมีความสัมพันธ์กนั โดยตรง เมื่อเปรี ยบเทียบกับชนิดไม้ และแหล่งประเภทเดียวกัน
แหล่งเมล็ดขนาดใหญ่จะมีจํานวนต้ นไม้ มากกว่าแหล่งขนาดเล็ก โดยมีหลักเกณฑ์ว่า แหล่งเมล็ดควรมี
ต้ นไม้ ที่ไม่เป็ นเครื อญาติกนั อย่างน้ อย 25 ต้ น หรื อมีพื ้นที่มากกว่า 600 ไร่ แต่ในทางปฏิบตั ิขนาดของ
แหล่งควรพิจารณาให้ สอดคล้ องกับปริ มาณความต้ องการเมล็ดที่แท้ จริ งของชนิดไม้ นนๆ
ั ้ การมีจํานวน
ต้ นไม้ ที่พอเหมาะที่ให้ หมู่ไม้ มีองค์ประกอบโครงสร้ างทางพันธุกรรมที่ ดี ลดโอกาสการเกิดผสมพันธุ์
ในสายพันธุ์เดียวกันหรื อเป็ นเครื อญาติกัน ซึ่งจะก่อให้ เกิดการเสื่อมถอยทางพันธุกรรม (inbreeding
depression) ได้ สํ าหรับสวนผลิตเมล็ดพันธุ์นนจะมี
ั้
การออกแบบผังการปลูกแบบสุ่มคละให้ ต้นไม้
ที่อยู่ติดกันเป็ นต้ นต่างสายพันธุ์กันเพื่อป้องกันการเกิดผสมพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกัน เนื่องจากหมู่ไม้
ที่ เกิ ดการผสมพันธุ์ใ นสายพันธุ์ เดี ยวกัน มีโอกาสได้ เ มล็ดหรื อกล้ าไม้ ที่มีลักษณะไม่ดี เช่น ผลเปล่า
หรื อไม่มีเมล็ดบรรจุอยู่ภายใน เมล็ดมีลกั ษณะผิดปกติ กล้ าไม้ ไม่แข็งแรง ต้ นไม้ เติบโตช้ าหรื ออ่อนแอ
ต่อสภาพแวดล้ อม เป็ นต้ น
โดยทั่วไปกล่าวได้ ว่า แหล่ง เมล็ ดขนาดใหญ่ ดีกว่าขนาดเล็ก แต่ใ นทางปฏิ บตั ิเ ป็ น
การยากที่จะกําหนดแหล่งเมล็ดขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่ าธรรมชาติ เนื่องจากข้ อจํากัด บาง
ประการ เช่น ชนิ ดไม้ ท่ี กําหนดเป็ นชนิดไม้ ห ายากหรื อพื น้ ที่ ป่าเดิม ถูกบุกรุ กทํ าลาย จึง จํ าเป็ นต้ อง
ยอมรับและบันทึกข้ อมูลหมู่ไม้ จากแหล่งขนาดเล็กที่อาจประกอบด้ วยต้ นไม้ เพียงไม่กี่ต้น แต่ยงั ไม่ควร
ถือเป็ นแหล่งเมล็ดที่แท้ จริ ง เพราะเป็ นเพียงการรักษาสายพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์ ในอนาคต ซึ่งเป็ น การ
อนุรักษ์ แบบในถิ่นหรื อนอกถิ่นกําเนิดก็ได้
3. การเข้ าถึงแหล่งไม่ยากลําบากจนเกินไป แหล่งเมล็ดควรเป็ นบริ เวณที่ไม่ยากลําบาก
ในการเดินทางไปถึง มากนัก เพื่ อความสะดวกในการจัดการ การปฏิ บัติที่อาจต้ องเข้ าไปเก็ บเมล็ ด
ซํ ้าหลายครั ง้ การขนย้ ายเมล็ด หรื อการตรวจสอบการทํางาน อย่างไรก็ตามสํ าหรับชนิดไม้ ที่หายาก
มากหรื อเป็ นแหล่งที่ดีจริ งๆ แม้ จะอยู่ห่างไกลหรื อยากลําบากในการเดินทาง ก็จําเป็ นต้ องกําหนดเป็ น
แหล่งเมล็ดเช่นกัน ทัง้ นีค้ วรใช้ แหล่งเมล็ดนีเ้ ป็ นการชั่วคราว โดยเก็บเมล็ดไปปลูกใหม่เพื่ อจัดสร้ าง
แหล่งเมล็ดแบบเริ่ มปลูกใหม่
4. ต้ นไม้ มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่ออกดอกออกผลแล้ ว ต้ นไม้ ควรมีอายุพอสมควร หรื ออยู่
ในวัยเจริ ญพันธุ์ ไม่อ่อนหรื อแก่จนเกินไป อายุของต้ นไม้ อาจมีผลต่อความสมบูรณ์ แข็งแรงของเมล็ด
สําหรับสวนป่ าที่สร้ างเพื่อการผลิตเมล็ด โดยเฉพาะแหล่งเมล็ดพิสจู น์ถิ่นกํ าเนิด (provenance seed
stand) และสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed orchard) นัน้ ต้ องได้ รับความสนใจเป็ นพิเศษ เนื่ องจาก
ความแปรผัน ในการออกดอกของสายพัน ธุ์ ต่ า งๆ ที่ ทํ า ให้ มี ก ารออกดอกไม่ พ ร้ อมกั น ก่ อ ให้ เกิ ด
การผสมเกสร ในลัก ษณะที่ ไ ม่ ต้ อ งการ ซึ่ ง จะเป็ นผลเสี ย ต่ อ ปริ ม าณและคุณ ภาพของเมล็ ด ได้

โดยทัว่ ไปไม่ควรใช้ สวนป่ านันเป็
้ นแหล่งเมล็ดเมื่อออกดอกในปี แรก โดยควรรอให้ หมู่ไม้ เหล่านันมี
้ อายุ
มากขึ ้นและออกดอกสมํ่าเสมอทัว่ ทังแปลงในปี
้
ถัดไป
5. พืน้ ที่ แหล่งเมล็ดควรมีความปลอดภัยหรื อไม่ควรถูกรบกวน แหล่งเมล็ดควรมี
ความปลอดภัย หรื อ อยู่ใ นวิ สัย ที่ ส ามารถควบคุม หรื อ ดูแ ลได้ ไม่ ค วรเป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ
การถูกทํ าลายจากไฟป่ า การลักลอบตัดไม้ และการบุกรุ กพื ้นที่ หรื อมีสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่จะมี ผลต่อ
สุขภาพหรื อการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของต้ นไม้ ในการคัดเลือกพื ้นที่เพื่อจัดสร้ างเป็ นแหล่งเมล็ดพันธุ์
ไม้ ป่า ควรเลี่ยงพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว ในทางปฏิบตั ินนั ้ พบว่าแหล่งเมล็ดที่อยู่ในพื ้นที่
ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทําลายนันสามารถเข้
้
าไปทําการเก็บเมล็ดได้ อีกเพียง 1 – 2 ปี เท่านัน้ หลังจาก
นันพื
้ น้ ที่ดงั กล่าวมักถูกบุกรุ กหรื อไม่ก็เหลื อแม่ไม้ ลกั ษณะดีอยู่ไม่เพียงพอที่จะเป็ นตัวแทนของแหล่ง
นันๆ
้ แล้ ว
การจําแนกชัน้ แหล่ งเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่า
แหล่ง เมล็ดมี อิทธิ พ ลต่อคุณ ภาพเมล็ดไม้ เมล็ดจากแหล่งต่างกัน จะมี พัน ธุกรรมที่
ควบคุมลักษณะต่างกันอย่างมี นัยสํ าคัญ ความแตกต่างดังกล่าวเกิ ดจากปั จ จัยหลายประการ เช่น
ถิ่ น กํ า เนิ ด สายพัน ธุ์ การปรั บ ปรุ ง สายพัน ธุ์ รวมทัง้ การพัฒ นาและองค์ ป ระกอบของแหล่ ง เมล็ ด
การจําแนกชันแหล่
้
งเมล็ดเพื่อจัดลําดับชันคุ
้ ณภาพเมล็ดนอกจากจะช่วยให้ สามารถเลือกใช้ เมล็ดจาก
แหล่งที่ต้องการแล้ ว ยังช่วยให้ ได้ เมล็ดเหมาะสมกับพื ้นที่ปลูก และได้ เมล็ดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ของการปลูกได้ อย่างถูกต้ อง
การจําแนกชันแหล่
้
งเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่า สามารถจําแนกได้ ตามลักษณะของต้ นไม้ หรื อ
หมูไ่ ม้ เป็ น 6 ชันคุ
้ ณภาพ โดยจัดเรี ยงจากคุณภาพตํ่าสุดไปสูงสุด ตามลําดับ ดังนี ้
1. เขตเก็บเมล็ด (seed collection zone หรื อ ecozone - SCZ) หมายถึง แหล่งเมล็ด
ที่ ห มู่ไ ม้ อ ยู่ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ คล้ า ยคลึ ง กัน มักมี ลัก ษณะภายนอกหรื อ พัน ธุ ก รรมคล้ า ยกัน
ลักษณะของหมู่ไม้ อยู่ในเกณฑ์ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับค่าเฉลี่ ย และเป็ นแหล่งเมล็ดไม้ ที่ไม่สามารถระบุ
ขอบเขตและพื ้นที่ของแหล่งเมล็ดที่ชดั เจนได้ และยังไม่มีการสํารวจ โดยสามารถให้ เพียงข้ อมูลคร่ าวๆ
เช่น ระบุได้ เพียงเขตเมล็ดหรื อจังหวัดที่เก็บเมล็ด และต้ องการการตรวจสอบหรื อสํารวจในภาคสนาม
อี กครั ง้ หนึ่ง ในทางปฏิ บตั ิแหล่งเมล็ ดประเภทนี ้ คือแหล่งที่ ไ ด้ รับรายงานจากหน่วยงานต่างๆ ของ
กรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ ป่ าและพันธุ์ พื ช รวมทัง้ แหล่ง เมล็ ดที่ ร วบรวมได้ จ ากผลการ
ปฏิ บัติง าน บัน ทึก รายงานของหน่ว ยงานหรื อโครงการต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องกับ การสํ า รวจ คัดเลื อ ก
พรรณไม้ ชนิดต่างๆ

แหล่งเมล็ ดประเภทนี แ้ ม้ จัดว่ามีความสํ าคัญ น้ อย เนื่ องจากเป็ นแหล่ง ที่ มี คุณ ภาพ
ตํ่าสุด และข้ อมูล รายละเอี ยดมี น้อย แต่จ ะเป็ นข้ อมูลพื น้ ฐานในการสํ ารวจหาข้ อมูล เพิ่มเติม และ
นํ าไปสู่การคัดเลื อกแหล่งที่ มี คุณภาพที่ดีกว่าต่อไป ที่มาของแหล่งประเภทนี ไ้ ด้ แก่ ต้ น ไม้ ข้างถนน
เรื อกสวนไร่นา ที่สาธารณะ หมูไ่ ม้ ของป่ าธรรมชาติ หรื อป่ าปลูกทัว่ ไป
2. แหล่งเมล็ดตรวจพิสจู น์ (identified stand - IS) หมายถึง แหล่งเมล็ดที่หมู่ไม้
มีลกั ษณะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย หรื อมีลกั ษณะพอใช้ และเป็ นแหล่งที่มีขอบเขตพื ้นที่แน่ชดั เป็ นแหล่งที่ได้
มีการสํารวจ ประเมินและลงทะเบียนเป็ นแหล่งเมล็ดไม้ แหล่งเมล็ดประเภทนี ้ยังคงเป็ นแหล่งเก็บเมล็ด
ไม้ หลักของหน่วยเก็บเมล็ดไม้ ตงแต่
ั ้ อดีตจนปั จจุบนั และสามารถปรับเปลี่ยนเป็ นแหล่งที่มีคณ
ุ ภาพสูง
กว่าคือเป็ น แหล่งเมล็ดคัดเลือก หลังจากได้ มีการประเมิน ตรวจสอบและเปรี ยบเทียบภาพรวมของ
แหล่งเมล็ดไม้ อีกครัง้ แหล่งเมล็ดประเภทนี ้มีที่มาเช่นเดียวกับเขตเก็บเมล็ด คือเป็ นหมู่ไม้ ที่พบทัว่ ไป
ทังที
้ ่ขึ ้นเองตามธรรมชาติ หรื อที่ปลูกขึ ้นตามสถานที่ตา่ งๆ
้ ่เป็ นป่ าปลูก
3. แหล่งเมล็ดคัดเลือก (selected stand - SS) หมายถึง แหล่งเมล็ดทังที
และป่ าธรรมชาติที่หมู่ไม้ มีลกั ษณะดี มีความเด่นเป็ นพิเศษของลักษณะต้ นไม้ ตามที่ต้องการ หรื อเป็ น
หมูไ่ ม้ ในป่ าที่มีคณ
ุ ภาพเหนือกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อตัดสินโดยเงื่อนไขต่างๆ สําหรับการคัดเลือก แหล่งเมล็ด
ประเภทนี จ้ ัดว่ามี ความสํ าคัญมากต่อการปลูกป่ า โดยเฉพาะการปลูกป่ าเชิง เศรษฐกิ จ ในอนาคต
เพราะเป็ นพื ้นฐานของพันธุกรรมที่ดี โดยการเสียค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สุดในการจัดสร้ าง และควรจะได้ รับ
ดูแลรักษาเป็ นพิเศษไม่ให้ ต้นไม้ ถูกทําลายไป อย่างไรก็ ตาม การนํ าเมล็ดจากแหล่งเมล็ดคัดเลื อกนี ้
ไปปลูก ควรคํานึงถึงความคล้ ายคลึงกันของพื ้นที่ กล่าวคือ สถานที่ปลูกควรมีสภาพท้ องที่เหมือนหรื อ
ใกล้ เคียงกับแหล่งเมล็ดมากที่สดุ
4. แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed production area - SPA) หมายถึง หมู่ไม้ ที่มีลกั ษณะ
ดีเด่นตามต้ องการหรื อที่เป็ นแหล่งเมล็ดคัดเลือก ทังที
้ ่เป็ นป่ าปลูกและป่ าธรรมชาติที่ได้ รับการจัดการ
ด้ วยวิธีต่างๆ เช่น การตัดสางขยายระยะ ฯลฯ เพื่อให้ ได้ ผลผลิตเมล็ดเร็ วและมากขึน้ ทังปริ
้ มาณและ
คุณภาพ เพื่อให้ เข้ าถึงหมู่ไม้ ได้ ง่าย มีความสะดวกในการเก็บเมล็ด และเพื่อป้องกันรักษาหมู่ไม้ หรื อ
อาจเป็ นสวนป่ าที่ปลูกขึ ้นจากเมล็ดแม่ไม้ ที่ได้ คดั เลือกแล้ วที่มีจํานวนมากพอ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งสําหรับ
การเก็บเมล็ดอย่างเร่งด่วน
แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดว่าเป็ นแหล่งประเภทแรก ที่เริ่ มมีการปฏิบตั ติ อ่ หมู่ไม้ เพื่อให้ ได้
เมล็ ดพันธุ์ที่มี คุณ ภาพทางสายพันธุ์ที่ดีขึน้ กว่าการเก็ บจากแหล่งทัง้ สามประเภทที่ กล่าวไว้ ข้างต้ น
และถื อเป็ นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เมื่อจําเป็ นต้ องใช้ เมล็ดอย่างเร่งด่วน ในขณะที่การปรับปรุ งพันธุ์
ของไม้ ชนิดนันยั
้ งไม่เริ่ มดําเนินการ หรื อยังไม่มีความก้ าวหน้ ามาก

5. แหล่งเมล็ดพิสจู น์ถิ่นกําเนิด (provenance seed stand - PSS) หมายถึง แหล่งเมล็ด
ที่เป็ นป่ าปลูกและทราบแหล่งกํ าเนิด การปลูกนัน้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการผลิตเมล็ด แหล่งเมล็ด
ประเภทนี ้เกิดจากเมล็ดที่ได้ จากแหล่งที่ดี อย่างน้ อย 25 ต้ น เพาะเป็ นกล้ าไม้ ให้ มีจํานวนกล้ าไม้ จาก
แม่ไม้ แต่ละต้ นเท่าๆ กัน แล้ วปลูกแบบสุ่มให้ คละกันในแปลง ต้ นไม้ ในแหล่งเมล็ดพิสจู น์ถิ่นกําเนิดนัน้
คาดว่าจะมี ลกั ษณะภายนอก (phenotype) ดีตามลักษณะของหมู่ไม้ ที่เก็บเมล็ดมา ทัง้ นี พ้ ื ้นที่ ปลูก
ควรจะอยู่ใ กล้ หรื อ มี ส ภาพทางนิ เ วศวิ ท ยาใกล้ เ คี ยงกับ หมู่ไ ม้ ที่เ ก็ บ เมล็ ด มากที่ สุด นอกจากนี ย้ ัง
สามารถใช้ ประโยชน์ทางด้ านการอนุรักษ์ พนั ธุ์แบบนอกถิ่นได้ ซึง่ แตกต่างจากแหล่งเมล็ดคัดเลือก และ
แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์
แหล่งเมล็ ดพิสูจน์ ถิ่นกํ าเนิดนี ม้ ี การกํ าหนดไว้ ล่วงหน้ าแล้ วว่าจะปลูกเพื่ อการผลิต
เมล็ด จึงทําให้ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการจัดการต่างๆ ที่จะทําให้ การเก็บเมล็ด มีความสะดวก มีประสิทธิ ภาพ
มากยิ่ ง ขึ น้ เช่ น การปลูก ในพื น้ ที่ ที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย และห่ า งไกลจากหมู่ไ ม้ ที่ ไ ม่ ต้ อ งการเพื่ อ ป้ องกัน
การปนเปื อ้ นของเรณู หรื อการเตรี ยมปั จจัยต่างๆ เพื่อทําให้ ได้ ผลผลิตเมล็ดมากขึ ้นในอนาคต
6. สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed orchard - SO) หมายถึง แหล่งเมล็ดที่เป็ นป่ าปลูก
ที่ ปลูก ขึน้ จากการใช้ วัส ดุพันธุ กรรมของสายพัน ธุ์ ที่ดีซึ่ง คัดเลื อกไว้ ได้ รับการจัดการด้ ว ยวิ ธี ต่าง ๆ
เพื่อให้ ผลิตเมล็ดเร็ วขึ ้นและเป็ นปริ มาณมาก ทังนี
้ ้การปลูกมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
คุณ ภาพดี เ ช่นเดี ยวกับแหล่ง เมล็ ดพิ สูจ น์ ถิ่ น กํ าเนิ ด แต่แ ตกต่า งกัน ที่ ส วนผลิต เมล็ด พันธุ์ เป็ นการ
รวบรวมสายพันธุ์จากหลายๆ แหล่ง และมีการกํ าหนดแผนผังการปลูกที่ชดั เจนให้ กับกล้ าไม้ ทุกต้ น
ตามหลักวิชาการปรับปรุงพันธุ์ไม้ ป่า ต้ นไม้ ในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์นนั ้ เป็ นต้ นไม้ ที่คาดว่าจะมีลกั ษณะ
ทางสายพันธุ์ดี และผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคณ
ุ ภาพดี
สวนผลิตเมล็ดพันธุ์สามารถจําแนกได้ ตามลักษณะการขยายพันธุ์เป็ น 2 ประเภท คือ
(1) seed orchard ที่สร้ างจาก clone เรี ยกว่า clonal seed orchard (CSO) เป็ นสวนป่ าที่สร้ างจาก
การขยายพันธุ์สายพันธุ์ที่คดั เลื อกแล้ วโดยไม่อาศัยเพศ เช่น การปั กชํ าหรื อการติดตา ในแต่ละกลุ่ม
ของต้ น กล้ า ที่ ป ลูก มาจากต้ น แม่ เ ดี ย วกัน จึ ง มี ลัก ษณะทางสายพัน ธุ์ เ หมื อ นกัน กล้ า ไม้ ที่ เ กิ ด จาก
การขยายพันธุ์ลกั ษณะนี ้เรี ยกว่า clone (2) seed orchard ที่สร้ างจากกล้ าไม้ ที่มาจากเมล็ด
เรี ยกว่า seedling seed orchard (SSO) เป็ นสวนป่ าที่สร้ างจากการขยายพันธุ์โดยใช้ เมล็ดที่ได้
มาจากสายพันธุ์ท่ีผา่ นการคัดเลือกแล้ ว กล้ าไม้ ที่เกิดจากเมล็ดของแม่เดียวกันเรี ยกว่า family
สามารถสรุ ปให้ เ ห็น ถึง ความหมาย ที่ม าและลักษณะที่ สําคัญ ของหมู่ไม้ ของแหล่ง
เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าทัง้ 6 ชันคุ
้ ณภาพ ดังตาราง 1

ตาราง 1 สรุปลักษณะที่สําคัญบางประการของแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าชันคุ
้ ณภาพต่าง ๆ
ชั ้นคุณภาพแหล่ง

เขตเก็บเมล็ด
แหล่งเมล็ดตรวจพิสจู น์
แหล่งเมล็ดคัดเลือก
แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์
แหล่งเมล็ดพิสจู น์ถิ่นกําเนิด
สวนผลิตเมล็ดพันธุ์

มีขอบเขต

หมูไ่ ม้ มีลกั ษณะดี

แน่นอน และ
สํารวจแล้ ว

ยังไม่ทดสอบ
ทางสายพันธุ์

อยูร่ ะหว่าง หรื อ
ทดสอบแล้ ว
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แต่ในทางปฏิบตั ินนั ้ เจ้ าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่ในการเก็บหาเมล็ดพันธุ์ไม้ ของหน่วยเก็บเมล็ด
หรื อของศูนย์เพาะชํ าต่างๆ ต้ องทําการสํารวจหาแหล่งเมล็ดพันธุ์ของไม้ แต่ละชนิดที่คาดว่าจะอยู่ใน
แผนการเก็บเมล็ดของหน่วยงานนันๆ
้ เพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมล็ดพันธุ์ที่มีแหล่ง
เก็บเมล็ดอยูใ่ นพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุ กทําลาย พบว่าแม่ไม้ ที่ดีมกั ถูกตัดออกไปจนเหลือแต่
ไม้ ที่มี ลักษณะไม่ดี หรื อมี จํ านวนแม่ไ ม้ อยู่ไ ม่เ พี ยงพอที่ จ ะเป็ นตัวแทนของแหล่ง นัน้ ในเพี ยงไม่กี่ ปี
นอกจากนี ผ้ ้ ูที่ เ ก็ บหาเมล็ ด ต้ อ งใช้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับการคัด เลื อ กแหล่ ง และคุณ ภาพของแหล่ ง เมล็ ด
สําหรับใช้ ผลิตเมล็ดพันธุ์คณ
ุ ภาพดี โดยต้ องระลึกไว้ เสมอว่าจะต้ องเก็บเมล็ดหรื อได้ เมล็ดมาในสภาพ
หรื อ มี สิ่ ง ที่ แ ฝงอยู่ เ มล็ ด นั น้ (ในที่ นี ห้ มายถึ ง คุณ ภาพทางพัน ธุ์ ) ดี ก ว่ า เมล็ ด ที่ เ ก็ บ มาแบบทั่ว ไป
นัน่ หมายความว่านอกจากคุณภาพทางกายภาพหรื อคุณภาพทางสรี รวิทยาซึ่งหมายถึงความแข็งแรง
ของเมล็ดที่ต้องใส่ใจแล้ ว คุณภาพทางพันธุ์ที่ผ้ เู ก็บหาเมล็ดต้ องให้ ความสําคัญจะต้ องได้ มาจากแหล่ง
และแม่ไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพดีด้วยเช่นกัน
อีกกรณี หนึ่งที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปคือ หน่วยงานเพาะชํ าซึ่งมีหน้ าที่ผลิตกล้ าไม้ เพื่อการ
ปลูกสร้ างสวนป่ า ใช้ วิธีการสัง่ ซื ้อเมล็ดพันธุ์จากชาวบ้ านหรื อผู้เก็บเมล็ดขายโดยมิได้ ใส่ใจถึงคุณภาพ
ทางพันธุ์แต่อย่างใด โดยหวังเพียงราคาเมล็ดพันธุ์ที่ตํ่ากว่าซื ้อจากแหล่งผลิตเมล็ดที่เก็บเมล็ดมาจาก
แหล่งเมล็ดที่ดี ทําให้ กล้ าไม้ ที่ผลิตได้ ไม่มีคณ
ุ ภาพทางพันธุ์ที่ดีพอ และในส่วนของผู้จดั หาเมล็ดพันธุ์
ที่มีหน้ าที่เก็บหาเมล็ดพันธุ์ให้ กบั ศูนย์เมล็ดไม้ นนั ้ แม้ ว่าได้ เก็บเมล็ดมาจากแหล่งที่ได้ มีการสํารวจไว้
แล้ วก็ตาม แต่กลับละเลยในการพิจารณาถึงการคัดเลื อกแม่ไม้ ที่จะต้ องเก็บ โดยเลือกเก็บแต่เฉพาะ
ต้ นที่เก็บได้ สะดวกและมีกิ่งก้ านมาก เพื่อให้ การปี นเก็บแต่ละครัง้ สามารถเก็บเมล็ดได้ คราวละมากๆ
โดยไม่ได้ คํานึงถึงการเลือกลักษณะที่ดีของแม่ไม้ และการกระจายของพันธุ์ไม้ ชนิดนันๆ
้ ในแหล่งที่เก็บ

ทําให้ เมล็ดพันธุ์ที่เก็บหามาได้ ไม่มีคณ
ุ ภาพทางพันธุ์ที่ดีพอ ดังนันนอกจากผู
้
้ เก็บหาเมล็ดไม้ จะต้ องเก็บ
เมล็ดมาจากแหล่งที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีดงั ที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ยังจะต้ องคํานึงถึงการเลือกเก็บเมล็ดจากแม่ไม้
ที่มีลกั ษณะที่ดีด้วย
การพิจารณาเก็บเมล็ดไม้ จากแม่ ไม้
การเก็บเมล็ดโดยทัว่ ไปจะพิจารณาการเลือกเก็บและคัดเลือกแม่ไม้ ที่มีลกั ษณะ ดังนี ้
1. เก็บเมล็ดจากแม่ไม้ จํานวน 15-25 ต้ น ซึง่ ขึ ้นอยูห่ า่ งกันอย่างน้ อย 100 เมตร
2. เลือกเฉพาะต้ นที่มีลกั ษณะแข็งแรงปราศจากโรคหรื อแมลงทําลาย ขึ ้นอยูใ่ น
สภาพแวดล้ อมที่ดี
3. เลือกต้ นที่มีรูปทรงที่ดี มีเรื อนยอดเด่นในหมูไ่ ม้ นนั ้
4. หลีกเลี่ยงต้ นที่ขึ ้นอยูโ่ ดดเดี่ยวห่างจากต้ นอื่นที่เป็ นพันธุ์ไม้ ชนิดเดียวกัน ทังนี
้ ้เพื่อ
ป้องกันการผสมพันธุ์ภายในต้ นเดียวกัน
5. เลือกเก็บเฉพาะเมล็ดที่แก่เต็มที่ แต่ยกเว้ นสําหรับพันธุ์ไม้ บางชนิดซึง่ เมล็ดขนาด
เล็กมากและร่วงหล่นเมื่อแก่เต็มที่
6. เพื่อให้ ได้ ความหลากหลายทางสายพันธุ์ ควรเลือกเก็บเมล็ดจากทุกส่วนของเรื อน
ยอด เนื่องจากการผสมเกสรของดอกในส่วนต่างๆ ของเรื อนยอดนันอาจได้
้
รับเรณู
จากต้ นพ่อต่างกัน
7. เก็บเมล็ดจากต้ นแม่ให้ เป็ นตัวแทนของพื ้นที่ ที่มีการกระจายของพันธุ์ไม้ ชนิดนัน้
ทังนี
้ ้ ต้ องพิจารณาความเหมาะสมในหลายๆ ด้ านแล้ วนํามาประกอบการคัดเลือก โดยพิจารณา
จากลักษณะของแหล่ง เมล็ ด พันธุ์ ไ ม้ ป่าที่ ดี ที่ ไ ด้ ก ล่าวมาแล้ วก่อนหน้ า นี ้ และผู้เ ก็ บหาเมล็ด ไม้ ที่ มี
ประสบการณ์ นอกจากปฏิบตั ิงานทุกขันตอนอย่
้
างถูกต้ องแล้ ว ยังต้ องสามารถวางแผนและพิจารณา
ให้ ได้ ว่าเมล็ดที่ เก็ บหาได้ มานัน้ ต้ องมี คุณภาพสูงสุดในทุกๆ ด้ าน ในขณะเดียวกันต้ องเสี ยเวลาและ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดหาเมล็ ดน้ อยที่ สุด ทัง้ นี เ้ พราะในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ชนิ ดหนึ่ง ๆ นัน้ ค่าใช้ จ่าย
ส่วนใหญ่ได้ ถกู ใช้ ไปในขันตอนการสํ
้
ารวจแหล่งและคัดเลือกแม่ไม้ หากมีการวางแผนการทํางานอย่าง
ถูกต้ องและรั ดกุมแล้ ว จะทํ าให้ สามารถลดงบประมาณในการจัดหาเมล็ดลงได้ มาก ส่งผลให้ ราคา
เมล็ดไม้ ตอ่ กิโลกรัมมีราคาถูกลง
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บทที่ 4
การสุกแก่ ของเมล็ดไม้
หลังจากได้ สํารวจแหล่งเมล็ดและคัดเลือกแม่ไม้ เพื่อทําการเก็บเมล็ดตามที่ได้ กําหนด
ไว้ ในแผนเก็บเมล็ดไม้ ประจําปี เรี ยบร้ อยแล้ ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้ า
ไปเก็บผลหรื อเมล็ดของไม้ แต่ละชนิด ผู้เก็บหาเมล็ดไม้ จําเป็ นต้ องทราบถึงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการ
เก็บผลหรื อเมล็ดของไม้ ชนิดนันๆ
้ จากแหล่งที่ได้ กําหนดไว้ หน่วยเก็บเมล็ดแต่ละแห่งควรมีข้อมูลการ
สุกแก่ของเมล็ดไม้ ในท้ องที่นนๆ
ั ้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางประกอบการวางแผนการเก็บเมล็ดอย่างคร่ าวๆ
แต่เนื่องจากช่วงระยะเวลาการสุกแก่ของเมล็ดไม้ มีความผันแปรแตกต่างกันไปในแต่ละปี แต่ละท้ องที่
ดังนันผู
้ ้ เก็บเมล็ดควรจะต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับฤดูกาลออกดอกออกผล พัฒนาการของดอกและผลของ
ไม้ ในแต่ละชนิดเป็ นอย่างดี เพื่อนํามาใช้ ประเมินหาระยะเวลาที่เหมาะสมของการเก็บเมล็ดในไม้ แต่ละ
ชนิดในท้ องที่นนๆ
ั้
นอกจากนี ้ผู้เก็บเมล็ดไม้ จําเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับขบวนการสุกแก่ของ
เมล็ดไม้ แต่ละชนิด เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการเก็บเมล็ดไม้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการ
สุกแก่ของเมล็ดเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของเมล็ดที่จะดําเนินการเก็บ การเก็บเมล็ดที่
สุกแก่เต็มที่นนเมล็
ั ้ ดที่เก็บมาได้ จะมีความสามารถในการงอกและความแข็งแรงสูงสุด และยังสามารถ
เก็ บรั กษาไว้ ได้ นานกว่าการเก็ บเมล็ดที่ยังอ่อนอยู่ห รื อแก่ เกิ นไป โดยทั่วไปแล้ วเมล็ ดสุกแก่เ ต็ม ที่
หมายถึง เมล็ดที่ถึงจุดสุกแก่ทางสรี รวิทยา (physiological maturity) เมล็ดจะมีองค์ประกอบทุกอย่าง
สมบูรณ์ ครบถ้ วน ฉะนันในการสุ
้
กแก่ของเมล็ดจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านรู ปร่ างลักษณะ
(morphological changes) ทางด้ านสรี รวิทยา (physiological changes) หน้ าที่และองค์ประกอบอื่น ๆ
ซึ่งเกิดขึ ้นตังแต่
้ เริ่ มปฏิสนธิ (fertilization) ไปจนถึงระยะที่เมล็ดเจริ ญเติบโตเต็มที่ ซึ่งจะแตกต่างกันไป
ในแต่ละชนิดไม้
การทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการสุกแก่และการพัฒนาของเมล็ดจะทําให้
ผู้ที่ทํางานด้ านการเก็บหาเมล็ดพันธุ์ได้ เข้ าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในขันตอนการสุ
้
กแก่ของ
เมล็ด สามารถวางแผนการปฏิ บตั ิงานในขัน้ ตอนต่างๆ ของการเก็บและการปฏิบตั ิต่อเมล็ดได้ อย่าง
ถูกต้ อง เหมาะสมกับไม้ แต่ละชนิดหรื อเมล็ดไม้ แต่ละประเภท

การสุกแก่ ทางสรีรวิทยา
ในระหว่างการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาของเมล็ดนัน้ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เกิดขึ ้น ทังทางด้
้
านรูปร่างลักษณะต่างๆของเมล็ด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสรี รวิทยา จนกระทัง่
เมล็ดถึงจุดสุกแก่ทางสรี รวิทยา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ดังกล่าวนี ้สามารถอธิ บายได้ ดงั ภาพ 1
โดยลักษณะต่างๆของเมล็ดที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการสุกแก่และการพัฒนาของเมล็ดเหล่านี ้
ได้ แก่
สุกแก่ทางสรี รวิทยา (physiological maturity)

ระยะที่เก็บเกี่ยว (field maturity หรื อ harvesting maturity)

100

50

การเก็บ
เมล็ดไว้
ในแปลง
(field
storage)

จุดเริ่ มต้ นการเสื่อมของเมล็ด
ความชื ้นของเมล็ด
ขนาดของเมล็ด
นํ ้าหนักแห้ งของเมล็ด
ความแข็งแรงของเมล็ด
ความงอกของเมล็ด
การเสื่อมคุณภาพของ
เมล็ด

0
ดอกบาน (blooming)

จํานวนวันหลังดอกบาน

ตาย (Dead)

ที่มา: จวงจันทร์ , 2523

ภาพ 1 รูปแบบทัว่ ไปของการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการสุกแก่และการพัฒนาของเมล็ด
1. ความชื น้ ของเมล็ ด หลัง การถ่ ายละอองเรณูเมื่ อเริ่ ม มี การปฏิ ส นธิ รั งไข่จ ะมี
ความชื น้ เพิ่ ม ขึ น้ ในช่ ว งสัน้ ๆ ความชื น้ จะเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งรวดเร็ ว หลัง การปฏิ ส นธิ ห ลัง จากต้ น อ่ อ น
(embryo) เริ่ มพัฒนา ความชื ้นจะค่อยๆ ลดลงอย่างสมํ่าเสมอ จนกระทัง่ เมล็ดมีนํ ้าหนักแห้ งสูงสุด และ
เมื่อเมล็ด มีขนาดโตเต็มที่และต้ นอ่อน (embryo) ใกล้ จะสุกแก่ ความชืน้ ของเมล็ดจะลดลงอย่าง
รวดเร็ ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของความชื ้นในระยะนี ้เป็ นเครื่ องชี ้ว่าเมล็ดมีความสุกแก่ทางสรี รวิทยา ใน
ผลแห้ งการลดความชื ้นของเมล็ดเกิดขึ ้นพร้ อมกับการลดความชื ้นของผล ส่วนในผลสดการลดความชื ้น
มีผลมาจากการเพิ่มแรงดันออสโมซิสเนื่องจากขบวนการสะสมนํ า้ ตาลในเนื อ้ ผล ซึ่งระดับความชื น้
ภายในเมล็ ด ในขณะที่ เ มล็ ด สุ ก แก่ ขึ น้ อยู่ กั บ ชนิ ด ของเมล็ ด เมล็ ด ที่ มี อ ายุ ย าว (orthodox)

อาจมีความชื ้นเมื่อเมล็ดสุกแก่คอ่ นข้ างสูงประมาณ 40 % หลังจากนันความชื
้
้นจะลดลงอย่างรวดเร็ ว
เหลือความชื ้นประมาณ 14 – 20 % ในขณะเก็บเกี่ยว แต่สําหรับเมล็ดที่มีอายุสนั ้ (recalcitrant)
ความชื ้นในเมล็ดยังคงอยูค่ อ่ นข้ างสูงประมาณ 25 - 30 %
2. ขนาดของเมล็ด หลังจากปฏิสนธิ แล้ วมีอาหารที่ส่งมาจากส่วนต่างๆ ของต้ นแม่
มาสะสมไว้ มากขึ ้นเรื่ อยๆ ทําให้ เมล็ดมีขนาดใหญ่ขึ ้นจนมีขนาดใหญ่ที่สดุ เมื่อเมล็ดสุกแก่ทางสรี รวิทยา
ซึ่งเป็ นขณะที่ เมล็ดยังมี ความชื น้ สูง หลังจากการสุกแก่ทางสรี รวิทยาแล้ ว ความชื ้นของเมล็ดลดลง
อย่างรวดเร็ วมีผลทําให้ เมล็ดมีขนาดเล็กลง
3. นํ ้าหนักแห้ งของเมล็ด หลังจากการปฏิสนธิ ในเมล็ดจะมีอาหารชนิดต่างๆ สะสม
ไว้ ในส่วนของเนื ้อเยื่อที่ทําหน้ าที่เก็บสะสมอาหารมากขึ ้นเรื่ อยๆ ในขณะเดียวกันเมล็ดมีการใช้ อาหารที่
เก็บสะสมไว้ แต่ปริ มาณอาหารที่ส่งมาเก็บไว้ ในเมล็ดมี มากกว่าปริ มาณอาหารที่ถูกใช้ ไป เมล็ดจึงมี
นํ ้าหนักแห้ งเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ เมล็ดเจริ ญเติบโตเต็มที่เข้ าสู่ระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยา เมล็ดจะมี
นํ ้าหนักแห้ งสูงสุด ระยะที่เมล็ดมีนํ ้าหนักแห้ งสูงสุดเป็ นระยะที่การขนย้ ายถ่ายเทอาหารจากส่วนต่างๆ
ของต้ นแม่มาให้ แก่เมล็ดหยุดชะงัก ที่ระยะนี ้อัตราการสร้ างอาหารเท่ากับอัตราการใช้ ระยะที่เมล็ดมี
นํ ้าหนักแห้ งสูงสุดนี ้จึงเป็ นระยะที่เมล็ดสุกแก่ทางสรี รวิทยา หลังจากระยะนี ้ไปแล้ วนํ ้าหนักแห้ งจะเริ่ ม
ลดลง เนื่องจากไม่มีการส่งอาหารไปสะสม แต่ขณะเดียวกันเมล็ดยังมี การใช้ อาหารไปเพื่อกิจกรรม
ทางชีวเคมีภายในเมล็ด
4. ความงอกของเมล็ ด เมล็ด ทุก ชนิด สามารถงอกได้ ก่ อนที่ เ มล็ด จะสุก แก่ ท าง
สรี รวิทยา ความสามารถในการงอกจะเพิ่มขึน้ เรื่ อยๆ จนกระทั่งเมล็ดมี ความงอกสูงสุดก่อนที่เมล็ด
จะสุกแก่ทางสรี รวิทยาจนถึงจุดที่เมล็ดสุกแก่ทางสรี รวิทยา ความงอกสูงสุดนี ้จะคงอยู่ชวั่ ระยะเวลาหนึ่ง
แล้ วค่อยๆ ลดลง เนื่องจากมีการเสื่อมคุณภาพ (deterioration) เกิดขึ ้นในเมล็ดหลังจากที่เมล็ดสุกแก่
ทางสรี รวิทยาแล้ ว ปกติระยะเวลาเก็บเกี่ยวเมล็ดโดยทัว่ ไปเมล็ดยังคงมีความงอกสูงสุดอยู่
5. ความแข็งแรงของเมล็ด ถึงแม้ ว่าเมล็ดจะสามารถงอกได้ สงู สุดก่อนที่เมล็ดจะเข้ าสู่
ระยะสุกแก่ท างสรี รวิท ยาหรื อก่ อนที่ เ มล็ดจะมีนํา้ หนักแห้ งสูง สุดก็ตาม แต่ความแข็งแรงของเมล็ด
เพิ่มขึ ้นช้ ากว่าความงอกของเมล็ด และสูงสุดเฉพาะขณะที่เมล็ดสุกแก่ทางสรี รวิทยาเท่านัน้ หลังจาก
เมล็ดสุกแก่ทางสรี รวิทยาไปแล้ ว ความแข็งแรงของเมล็ดจะค่อยๆ ลดลงในอัตราที่ เร็ วกว่าการลดลง
ของความงอก
6. การเปลี่ ยนแปลงลักษณะอื่ นๆ ในระหว่างที่เมล็ดพัฒนาไปจนถึงจุดสุกแก่ทาง
สรี รวิทยา เมล็ดจะเกิ ดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโครงสร้ างของต้ นอ่อน การเปลี่ยนแปลง
ชนิ ด ของอาหารที่ เ ก็ บ สะสมไว้ ใ นเมล็ ด การเปลี่ ย นแปลงรู ป ชนิ ด และปริ ม าณของสารควบคุม
การเจริ ญเติบโตของพืช การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และสีของเมล็ด เป็ นต้ น

7. การเสื่อมคุณภาพของเมล็ด ในขณะที่เมล็ดสุกแก่ทางสรี รวิทยานัน้ เป็ นระยะที่เมล็ด
มีลกั ษณะต่าง ๆ ของเมล็ดอยูใ่ นระดับสูงสุด อาจกล่าวได้ ว่าเมล็ดมีการเสื่อมคุณภาพน้ อยที่สดุ แต่เมื่อ
พ้ นระยะนี ้ไปแล้ วเมล็ดจะเริ่ มเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ ้น เนื่องจากไม่มีอาหารมาสะสมเพิ่มขึ ้น ในขณะเดียวกัน
เมล็ดยังมีการหายใจจึงมีการเผาผลาญอาหารที่เก็บสะสมไว้ อัตราการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจะเร็ ว
หรื อช้ า ขึ ้นอยู่กับปั จจัยสภาพแวดล้ อมของแหล่งนัน้ ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื ้น โรคและแมลง เป็ นต้ น
ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด ได้ แก่ สภาพอากาศที่ร้อนชื ้นส่งผลให้ เมล็ดเสื่อม
คุณภาพอย่างรวดเร็ ว การที่เมล็ดเข้ าสู่ระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยา แต่ถกู ทิ ้งไว้ บนต้ นแม่โดยไม่ได้ เก็บเกี่ยว
จะทําให้ การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดยิ่งมีมากขึ ้น ดังนันหากสามารถเก็
้
บเกี่ยวเมล็ดได้ ในช่วงที่เมล็ดสุก
แก่ ทางสรี รวิทยาแม้ ขณะในนัน้ เมล็ดจะยัง มีความชืน้ สูง แต่ห ากมีวิธีการลดความชื น้ อย่างถูกต้ อง
จนเมล็ดมีความชื ้นอยูใ่ นระดับที่จะเก็บรักษาไว้ ได้ อย่างปลอดภัย จะได้ เมล็ดพันธุ์ที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสรีระในระยะสุกแก่
ในช่วงระยะการสุกแก่ ผลและเมล็ดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสรี ระ ดังต่อไปนี ้
1. การเปลี่ ยนแปลงของอัตราการหายใจ ในช่วงที่ผลมี การพัฒนาการสุกแก่ อัตรา
การหายใจของเซลล์ เ นื อ้ เยื่ อของผลจะมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างเด่นชัดเมื่ อเทียบกับช่วงการพัฒนา
ของผลระยะแรก โดยเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วและสูงสุดเมื่อผลสุกแก่เต็มที่ และลดลงอย่างรวดเร็ วเช่นกัน
เมื่อผลร่วงหล่น แต่ในไม้ บางชนิดถึงแม้ ผลจะร่วงหล่นแล้ วอัตราการหายใจยังคงอยูใ่ นระดับสูงสุด
2. การเปลี่ ยนแปลงของสารเอทธิ ลีน ปริ มาณและความเข้ มข้ นของสารเอทธิลีนใน
เนื ้อเยื่อผล จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ ชดั ในช่วงระยะการสุกแก่ ปริ มาณของสารดังกล่าวจะ
เพิ่มขึ ้นอย่างเด่นชัดและมีผลต่อการชักนําการสุกแก่และการร่วงหล่นของผล ปริ มาณของสารเอทธิลีน
ในผลจะแตกต่างกันออกไปในไม้ แต่ละชนิด
3. การเปลี่ ยนแปลงของสารประกอบอื่นๆ ในช่วงระยะการพัฒนาการสุกแก่ของผล
มี การเปลี่ ยนแปลงของสารประกอบอื่ น ๆ นอกเหนื อไปจากสารเอทธิ ลี น แต่ส ารประกอบดัง กล่า ว
อาจมีผลโดยตรงหรื อทางอ้ อมต่อการสุกแก่ของผล ตัวอย่างเช่น สาร ABA พบว่า มีปริ มาณเพิ่มขึน้
ในช่วงระยะการสุกแก่ แต่ไม่ทราบบทบาทที่แน่ชดั หรื อสาร IAA ซึง่ มีผลยับยังขบวนการสุ
้
กแก่
4. การเปลี่ยนแปลงความชื ้นของผลและเมล็ด โดยทัว่ ไปความชื ้นในผลและเมล็ดจะ
เพิ่มขึ ้นในช่วงระยะแรกของการพัฒนา หลังจากที่ส่วนต้ นอ่อน (embryo) และเนื ้อเมล็ด (endosperm)
มีการพัฒนาสมบูรณ์เต็มที่ ผลและเมล็ดเริ่ มมีการสูญเสียนํ ้า (desiccation) ในช่วงการพัฒนาสุกแก่
และลดลงจนถึ ง ระดับค่อนข้ างคงที่ ซึ่ง เป็ นช่วงระยะที่ ผ ลและเมล็ดสุกแก่เ ต็ม ที่ พบได้ ใ นเมล็ดไม้
ที่มีอายุยาว (orthodox) ที่มีเปลือกแข็งเป็ นส่วนใหญ่ เช่น Acacia spp., Cassia spp. เป็ นต้ น

ส่วนเมล็ดไม้ ที่มีอายุสนั ้ (recalcitrant) ปริ มาณนํ ้าหรื อความชี ้นของผลที่สกุ แก่เต็มที่จะสูงกว่าเมล็ดไม้
ที่มีอายุยาว เช่น เมล็ดไม้ ในตระกูลยาง (Dipterocarpaceae) เป็ นต้ น
5. การเปลี่ ยนแปลงของเม็ ดสี โดยทั่วไปการสุกแก่ ของผลมี ความสัมพันธ์ กับการ
เปลี่ ยนแปลงของสี ผลอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของเม็ดสี (pigments) ในเนื อ้ เยื่ อโดยตรง
องค์ประกอบของเซลล์ ส่วนที่เรี ยกว่า คลอโรพลาส (chloroplast) จะประกอบด้ วยเม็ดสีสําคัญชนิด
ต่างๆ ที่ ทําให้ สีผลเปลี่ ยนแปลงไป ได้ แก่ คลอโรฟิ ล (chlorophyll) แคโรทีนอย (carotenoid) และ
แอนโธไซยานิน (anthocyanins) ผลของไม้ ป่าเกือบทุกชนิด เมื่ออยู่ในระยะช่วงพัฒนาหรื อยังอ่อนอยู่
(immature) จะมีสีเขียวเนื่องจากคลอโรพลาสประกอบด้ วยเม็ดสีคลอโรฟิ ลเป็ นส่วนใหญ่ เมื่อผลเริ่ ม
สุกแก่มากขึ ้นจะมีการสังเคราะห์เม็ดสีชนิดอื่นๆ ขึ ้นมาแทนที่ ในขณะที่เม็ดสีคลอโรฟิ ลจะสลายตัวไป
ชนิดและปริ มาณของเม็ดสีที่เกิดขึ ้นในช่วงสุกแก่จะแตกต่างกันไปในไม้ แต่ละชนิด ทําให้ ผลมีสีในขณะ
สุกแก่แตกต่างกันออกไป โดยทัว่ ไปเม็ดสีแคโรทีนอยจะทําให้ ผลมีสีเหลืองหรื อส้ ม ส่วนเม็ดสีแอนโธไซยานิน
ทําให้ เกิดสีแดงหรื อนํ ้าตาล ขึ ้นอยูก่ บั ความเข้ มข้ นกับเม็ดสีดงั กล่าว
6. การสะสมของธาตุอาหารในเมล็ ด ส่วนของต้ นอ่อนจะมีการเจริ ญพัฒนาสร้ าง
เนื อ้ เยื่ อ ควบคู่กันไปกับ การสะสมของธาตุอาหารต่างๆ ในช่วงระยะการพัฒ นาของผลและเมล็ ด
จนกระทั่ง เมล็ดสุกแก่ เ ต็ม ที่ จ ะมี การสะสมธาตุอาหารสูง สุดในส่วนของต้ นอ่อนหรื อส่วนที่ มี ห น้ าที่
เก็บสะสมอาหารของเมล็ด เพื่อใช้ เป็ นอาหารสํารองสําหรับการงอกของเมล็ด ธาตุอาหารภายในเมล็ดที่
สําคัญได้ แก่ โปรตีน ไขมัน และแป้ง
การพิจารณาตรวจสอบการสุกแก่ ของผลและเมล็ดไม้
การตรวจสอบการสุ ก แก่ ข องผลและเมล็ ด ไม้ อาจทํ า ได้ หลายวิ ธี ทั ง้ ในภาคสนามและ
ห้ องปฏิบตั กิ าร ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ เป็ นลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ลักษณะทางกายภาพ
1. สี ของผลและเมล็ ด โดยทั่วไปผลและเมล็ ดไม้ ป่าส่วนใหญ่ เมื่ อสุกแก่เ ต็มที่ จ ะ
เปลี่ยนเป็ นสีนํ ้าตาลหรื อเหลือง ซึง่ สามารถนํามาใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ในการกําหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
สําหรับการเก็บเมล็ดของไม้ ป่าบางชนิดได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับประสบการณ์ ของผู้เก็บเมล็ดใน
การวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงของสีผลดังกล่าว ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสีของผลหรื อฝั กที่สุกแก่ของ
เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าบางชนิดดังแสดงไว้ ใน ตาราง 2

ตาราง 2 การประเมินการสุกแก่ของเมล็ดไม้ ป่าบางชนิดโดยใช้ ลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงของสีผล
ชนิดพันธุ์
ไม้ สะเดา (Azadirachta spp.)
เลี่ยน (Melia azedarach)
ไม้ ตระกูลสนเขา (Pinus spp.)
ซ้ อ (Gmelina arborea)
ไม้ ตระกูลยาง (Dipterocarpaceae)
มะยมป่ า (Ailanthus triphysa)
ไม้ ตระกูลกระถิน (Acacia spp.)
ไม้ ตระกูลก่อ (Quercus spp.)
ไม้ สกั (Tectona grandis)
ไม้ ประดูป่ ่ า (Pterocarpus macrocarpus)
ไม้ แดง (Xylia xylocarpa)
ไม้ มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa)
ไม้ ตระกูล Lagerstroemia
ไม้ ตระกูล Dalbergia
ไม้ ตระกูล Cassia
ที่มา: ประเสริ ฐ, 2541

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสีผลที่สุกแก่
ผลสีเขียวอมเหลือง
ผลสีเหลือง
ผล (cone) เปลี่ยนเป็ นสีนํ ้าตาล
ผลสีเขียวอมเหลืองหรื อเหลือง
ปี กของผลเปลี่ยนเป็ นสีนํ ้าตาล
สีปีกเปลี่ยนจากแดงเป็ นสีซีดหรื อสีนํ ้าตาลแดง
ฝั กเปลี่ยนเป็ นสีนํ ้าตาล
ผลเปลี่ยนแปลงเป็ นสีนํ ้าตาล
ผลเปลี่ยนเป็ นสีนํ ้าตาล
ปี กผลเปลี่ยนเป็ นสีนํ ้าตาล
ฝั กเปลี่ยนเป็ นสีเขียวแก่
ฝั กแตกเปลี่ยนเป็ นสีดํา
ผลเปลี่ยนเป็ นสีนํ ้าตาล
ฝั กเปลี่ยนเป็ นสีนํ ้าตาลแดงเข้ ม
ฝั กเปลี่ยนเป็ นสีนํ ้าตาลเข้ ม

2. ความถ่วงจําเพาะของเมล็ด ความถ่วงจําเพาะของเมล็ด คํานวณจากอัตราส่วน
ระหว่างนํ ้าหนักและปริ มาตรของเมล็ด โดยนํ าเมล็ดที่ ต้องการทดสอบใส่ลงในสารละลายมาตรฐาน
ที่ ท ราบค่า ความถ่ วงจํ า เพาะแล้ ว เช่ น นํ า้ กลั่น นํ า้ มัน เมล็ ด ฝ้ าย เป็ นต้ น ค่าความถ่ ว งจํ า เพาะ
ของเมล็ ดจะลดลง เมื่ อเมล็ดมี การพัฒ นาเข้ าสู่ระยะสุกแก่เ ต็มที่ เนื่ องจากเมล็ดสูญเสียนํ า้ มากขึน้
ค่าความถ่วงจําเพาะสามารถใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ความแก่ของเมล็ดบางชนิดได้ เป็ นอย่างดี เช่น ในไม้ ตระกูล
สนเขา (Pinus spp.)
3. ความชื ้นของเมล็ด เมล็ดเมื่อมี การพัฒนาจนเกื อบสุกแก่เต็มที่ ปริ มาณนํ า้ หรื อ
ความชื ้นจะลดลงตามลําดับ ซึ่งสามารถใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงการสุกแก่ของเมล็ดได้ แต่จะมีคา่ แตกต่างกัน
ออกไปในไม้ แต่ละชนิดและชนิดของเมล็ดไม้ ในเมล็ดไม้ ที่มีอายุยาว (orthodox) ค่าความชื ้นในช่วง
สุกแก่จะตํ่ากว่าเมล็ดไม้ ที่มีอายุสนั ้ (recalcitrant) อย่างไรก็ตามค่าความชื ้นของเมล็ดไม้ ชนิดเดียวกัน
อาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้ องที่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความผันแปรของสภาพภูมิอากาศในแต่ละท้ องที่

4. ขนาดของผลและเมล็ด โดยทั่วไปเมล็ดจะมี ขนาดโตเต็ม ที่ ในระยะสุกแก่ทาง
สรี รวิทยา การใช้ ข นาดของผลและเมล็ ดอาจใช้ เป็ นตัวบ่งชี ก้ ารสุกแก่ของเมล็ดไม้ ป่าบางชนิ ดได้
แต่เนื่องจากมีความผันแปรสูง จึงไม่เป็ นที่นิยมเท่าใดนัก
ลักษณะทางเคมี
การตรวจสอบการสุกแก่ของเมล็ดโดยวิธีชีวเคมี ให้ ความถูกต้ องค่อนข้ างสูง แต่ยาก
ต่อ การปฏิ บัติ เนื่ อ งจากต้ อ งทดสอบในห้ อ งปฏิ บัติ ก าร การตรวจสอบการสุก แก่ ข องเมล็ ด ทํ า ได้
โดยการตรวจวิเคราะห์ สารองค์ประกอบบางประเภทที่ สะสมในเมล็ดในช่วงระยะการพัฒนาได้ แก่
ธาตุอาหารต่างๆ เช่น แป้ง นํ ้าตาล หรื อไขมัน ความเข้ มข้ นของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรื อแคลเซียม
และระดับของออกซิน และจิบเบอเรลิน
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
การสุกแก่ของเมล็ดไม้ อาจใช้ ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด เช่นลักษณะของ
ต้ นอ่อน (embryo) เนื ้อเมล็ด (endosperm) หรื อโครงสร้ างเปลือกเมล็ด (seed coat) เป็ นตัวบ่งชี ้ได้
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างเมล็ดดังกล่าว อาจทําได้ 2 วิธี คือ
1. การผ่าเมล็ด โดยใช้ กรรไกรหรื อมีด ผ่าเมล็ดหรื อผล แล้ วสังเกตดูลกั ษณะการพัฒนา
ของต้ นอ่อน เนื ้อเมล็ด หรื อเปลือกเมล็ด
2. การใช้ วิธีเอกซเรย์ วิธีการนี ้ได้ นํามาใช้ กับไม้ ป่าหลายชนิด เป็ นวิธีการตรวจสอบ
ที่รวดเร็ วและผลเป็ นที่นา่ เชื่อถือได้ แต่เครื่ องมือมีราคาแพง
ลักษณะทางสรี รวิทยา
ในช่วงการพัฒนาของเมล็ด ธาตุอาหารจะมีการไหลเวียนจากต้ นแม่ไปสู่เมล็ด ในกรณี
ที่ เ มล็ ด สุก แก่ เ ต็ม ที่ แ ล้ ว การไหลเวี ย นธาตุอ าหารจะไม่เ กิ ด ขึน้ ต่อไปและเมล็ ดมี นํา้ หนัก คงที่ การ
ตรวจสอบการสุกแก่ของเมล็ด จึงวัดได้ จากนํ ้าหนักแห้ งของเมล็ด ขนาดของเมล็ด แต่วิธีการนี ้มีความ
ผันแปรสูง และอาจตรวจสอบการสุกแก่ของเมล็ดโดยสังเกตจากความสามารถในการงอกและความ
แข็งแรงของเมล็ด
ในการเลื อกใช้ วิธีการตรวจสอบการสุกแก่ของเมล็ดไม้ โดยใช้ พื ้นฐานของลักษณะต่างๆ
ดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมและความพร้ อมของเครื่ องมือ เมล็ดไม้ แต่ละชนิดอาจใช้
วิธีการทดสอบที่แตกต่างกันไป โดยปกติลกั ษณะทางกายภาพจะมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจาก
สามารถตรวจสอบได้ ในภาคสนาม เช่น การเปลี่ยนแปลงของสีผลหรื อปี กของผลสามารถสังเกตได้ ด้วย
ตาเปล่า สามารถใช้ ได้ กบั ไม้ ป่าหลายชนิด ในการวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงของสีผล ลักษณะของสีผล

ที่สกุ แก่จะแตกต่างกันออกไปในไม้ แต่ละชนิดขึ ้นอยู่กับความผันแปรของโครงสร้ างผล ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของผู้เก็บเมล็ด
นอกจากการสุกแก่ของผลหรื อเมล็ดในไม้ แต่ละชนิดที่ผ้ เู ก็บเมล็ดจําเป็ นต้ องทราบแล้ ว
ข้ อมูลที่สําคัญอีกประการ คือ ระยะเวลาในการเก็บที่เหมาะสม ปริ มาณผลสุกแก่มาก-น้ อยในหมู่ไม้ นนั ้
โดยปกติจ ะประเมิ นจากผลที่ สุกแก่ เ ต็ม ที่ ข องทัง้ หมู่ไ ม้ ไ ด้ สัง เกตจากเริ่ ม มี การปลิด ผลหรื อแตกอ้ า
โปรยเมล็ด เช่น หมู่ไม้ มะค่าโมง สังเกตจากฝั กบางฝั กในแต่ละต้ นภายในแหล่งนัน้ เริ่ มแตกอ้ าและ
โปรยเมล็ดไปบ้ างแล้ ว ระยะนี ้จะเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ าไปดําเนินการเก็บเมล็ดกับ
แหล่งนัน้ ในกรณี นี ้จะเห็นได้ ว่าระยะเก็บเกี่ยวได้ ขยายออกไปเพื่อให้ ผลที่ยงั สุกแก่ไม่ทนั ได้ แก่ตามมา
โดยอาศัยช่วงเมล็ดที่ อยู่บนต้ นแม่ก่อนการเก็บเกี่ ยว (field storage) ที่ยืดหยุ่นกว่าของไม้ ชนิดนี ้
จึงทําให้ เก็บเมล็ดที่สกุ แก่พอดีได้ คราวละมากๆ ดังนันผู
้ ้ เก็บเมล็ดจะต้ องรู้ระยะเวลาที่เมล็ดไม้ มะค่าโมง
มีช่วงที่ฝักแก่ค้างบนต้ นแม่จนกว่าจะโปรยเมล็ด ระยะเวลาการพัฒนาของฝั กอ่อนกว่าที่จะสุกแก่ทนั
เมื่ อฝั กแก่ในช่วงแรกมี การโปรยเมล็ดไปได้ เหล่านีเ้ ป็ นประสบการณ์ ที่ผ้ ูเก็ บหาเมล็ดต้ องทราบและ
สามารถประเมินหาช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเก็บเมล็ดชนิดนี ้ กรณีของไม้ แดงก็มีลกั ษณะคล้ ายกับ
ไม้ มะค่าโมงแต่ผ้ เู ก็บเมล็ด ต้ องพิถีพิถันในการเข้ าไปปฏิบตั ิงานมากกว่า เพราะฝั กของไม้ แดงเมื่อแก่
เต็มที่จะแตกออกและดีดเมล็ดกระจาย จะแตกได้ ง่ายในช่วงบ่ายซึ่งมีอากาศแห้ งและร้ อน (ฝั กแดงจะ
สุกแก่ ประมาณเดื อนมี นาคมซึ่ง เป็ นช่วงที่ มีอากาศร้ อน) การพิจ ารณาเก็ บเมล็ดแดงกับหมู่ไ ม้ ที่ไ ด้
คัดเลื อกไว้ จะพบว่ายังมีความยืดหยุ่นของช่วงเก็บเมล็ดไว้ ในแปลงอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจาก
ระยะเวลาการสุกแก่ของเมล็ดในหมู่ไม้ มีความผันแปรแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ฝักมีการโปรยเมล็ดได้ เร็ ว
กว่าไม้ มะค่าโมง และพบว่าฝั กที่ อ่อนกว่าจะพัฒนาจนถึงช่วงเวลาที่เก็ บเมล็ดได้ ก่อนที่ ฝักที่แก่กว่า
จะเริ่ มโปรยเมล็ด ผู้เก็บเมล็ดควรวางแผนเก็บเมล็ดในช่วงที่ฝักส่วนใหญ่แก่เต็มที่ก่อนที่จะโปรยเมล็ด
ผู้เก็บเมล็ดควรทําการเก็บฝั กในช่วงเช้ าในขณะที่อากาศยังไม่ร้อนจัด เพราะฝั กไม้ แดงจะยังไม่แตกอ้ า
และไม่เหน็ดเหนื่อยกับการปี นเก็บมากนัก หากปี นเก็บฝั กไม้ แดงในช่วงบ่าย ฝั กที่เก็บหรื อสอยหล่นลง
มาที่ พืน้ ข้ างล่างจะดี ดเมล็ดกระจายไปเป็ นจํ านวนมาก ทําให้ การเก็ บรวบรวมเมล็ ดทํ าได้ ยากและ
เสี ยเวลา จะเห็นได้ ว่า นอกจากการพิจารณาเก็ บโดยดูจากการสุกแก่ของทัง้ หมู่ไม้ ที่เหมาะสมแล้ ว
ช่วงเวลาของการปลิดผลหรื อโปรยเมล็ดก็เป็ นอีกปั จจัยที่ต้องนํามาพิจารณาด้ วย และหน่วยเก็บเมล็ดที่
มีแผนการเก็บเมล็ดไม้ หลายชนิด ที่มีระยะการสุกแก่ของผลในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น พะยูง ชิงชัน และ
ประดู่ ผู้เก็บเมล็ดต้ องพิจารณาวางแผนการเก็บให้ รอบคอบ เพื่อให้ สามารถเข้ าไปเก็บเมล็ดได้ ครบทุก
ชนิดไม้ และครบทุกแหล่งเมล็ด โดยให้ ได้ เมล็ดที่มีคณ
ุ ภาพดี มีปริ มาณมาก และเป็ นตัวแทนที่ดีของ
แหล่งเมล็ดนันๆ
้ ด้ วย นอกจากพิจารณาจากการสุกแก่ของแต่ละหมู่ไม้ แล้ ว ยังต้ องพิจารณาถึงความ
ยากง่ายในการเก็บและช่วงระยะเวลาที่สามารถเก็บเมล็ดได้ ของชนิดไม้ ทงหมดให้
ั้
ได้ ทนั ก่อนที่เมล็ด

จะร่ วงหล่น ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องวางแผนการทํางานให้ สอดคล้ องกับแรงงานและความสามารถของทีม
เก็บเมล็ด พร้ อมทังเครื
้ ่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
การพิจารณาเก็บเมล็ดไม้ ที่มีอายุสนั ้ (recalcitrant) จากหมู่ไม้ ที่คดั เลือกไว้ มีข้อพึงระมัดระวัง
สําหรับผู้เก็บเมล็ดไม้ ที่จะต้ องให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษกับการสุกแก่ของผลหรื อเมล็ด เพราะเมล็ดไม้
อายุสนจะเสื
ั้
่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ วหลังจากที่เมล็ดสุกแก่ทางสรี รวิทยาแล้ ว การเก็บเมล็ดไม้ ประเภทนี ้
ต้ องเก็ บขณะที่ เมล็ดมีคุณภาพสูงสุด นอกจากนี ย้ งั ต้ องพิจารณาถึงขัน้ ตอนต่างๆ ของการปฏิบตั ิต่อ
เมล็ ดหลัง เก็ บเกี่ ย ว เช่น การขนส่ง การเก็ บรั กษาเมล็ ดชั่วคราว การตากเมล็ ด การคัดแยกเมล็ ด
การทํ าความสะอาดเมล็ ด ตลอดจนปริ ม าณเมล็ ดที่ ต้องเก็ บหาในแต่ล ะครั ง้ ดัง ที่ กล่าวมาข้ างต้ น
ล้ วนมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดประเภทนี ้เป็ นอย่างมาก ความแข็งแรงและการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด
เป็ นอีกหนึ่งเรื่ องที่สําคัญ ผู้ปฏิบตั ิงานในด้ านนี ้ควรตระหนักเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการเก็บและ
ปฏิ บัติ ต่ อ เมล็ ด ไม้ อ ายุ สัน้ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความแข็ ง แรงและการเสื่ อ มคุณ ภาพของเมล็ ด และ
การเปลี่ยนแปลงระหว่างการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด ได้ กล่าวไว้ ในบทที่ 5 เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบ
สําหรับเป็ นแนวทางการเก็บและปฏิบตั ิตอ่ เมล็ดไม้ ได้
การรู้ และเข้ าใจถึงขันตอนการสุ
้
กแก่ของเมล็ด ลักษณะที่ชี ้บอกถึงการแก่ของผลหรื อ
เมล็ด (indices) เป็ นกุญแจสําคัญในการเก็บเมล็ดได้ อย่างถูกต้ องและประสบความสําเร็ จ ทําให้ สามารถ
วางแผนการปฏิบตั ิงานในขันตอนต่
้
างๆ ของการเก็บและการปฏิบตั ิต่อเมล็ดได้ อย่างเหมาะสมกับไม้
แต่ละชนิดหรื อเมล็ดไม้ แต่ละประเภท อย่างไรก็ตามการเก็บและปฏิบตั ิต่อเมล็ดไม้ มีขนตอนปฏิ
ั้
บตั ิ
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกัน ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ผู้เ ก็ บ เมล็ ด จึ ง ต้ อ งใช้ ค วามรู้ และประสบการณ์ ม าประกอบ
การพิจารณาพร้ อมกัน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการวางแผนการเก็บและปฏิบตั ิต่อเมล็ดให้ มีประสิทธิภาพ
ต่อไป
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บทที่ 5
ความแข็งแรงและการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด
ความแข็งแรงของเมล็ดเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะต้ องพิจารณาตลอดระยะเวลาของการเก็บ
และปฏิบตั ติ อ่ เมล็ดหลังเก็บเกี่ยว ในการทดสอบคุณภาพเมล็ด นอกจากความมีชีวิตหรื อความสามารถ
ในการงอกที่ต้องทราบแล้ ว ความแข็งแรงของเมล็ดเป็ นสิ่งจําเป็ นที่งานด้ านจัดการเมล็ดพันธุ์จะต้ องใช้
ควบคู่กันไป เพราะเป็ นสิ่งสําคัญในการกํ าหนดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์กองนันๆ
้ อันจะมีผลถึงการจัดการ
เมล็ดในธนาคารเมล็ดไม้ ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ผู้เก็บเมล็ดไม้ ต้องให้ ความสํ าคัญกับทุกขัน้ ตอนในการเก็บและปฏิ บตั ิต่อเมล็ดหลัง
เก็ บเกี่ ยว ต้ องไม่ใ ห้ เ มล็ดที่ เก็ บมานัน้ เสื่ อมคุณภาพไปมากหรื อมี การเสื่ อมคุณ ภาพไปน้ อยที่ สุด
ความแข็ ง แรงและการเสื่ อ มคุณ ภาพของเมล็ ด เป็ นสิ่ ง ที่ ผ้ ูที่ ป ฏิ บัติ ง านทางด้ า นเมล็ ด พัน ธุ์ ไ ม้ ป่ า
ด้ านการเพาะชํากล้ าไม้ ต้องรู้เพื่อให้ เข้ าใจในการเก็บและปฏิบตั ติ อ่ เมล็ดไม้ มากขึ ้น
ความแข็งแรงของเมล็ดคืออะไร
เมื่อกล่าวถึงความแข็งแรงของเมล็ดมักจะหมายถึง ลักษณะที่ดีเด่นซึ่งตรงกันข้ ามกับ
การเสื่ อ มคุณ ภาพของเมล็ ด ซึ่ ง โดยปกติ ก ารทดสอบความงอกทั่ว ไปอาจจะบอกไม่ ไ ด้ ชัด เจนถึ ง
การเสื่ อมคุณ ภาพของเมล็ ด อย่ างไรก็ ตามหากทํ าการทดสอบอย่างละเอี ยดแล้ วจะพบว่าเมล็ ด มี
การเสื่อมคุณภาพ เมล็ดที่ มีการเสื่อมคุณภาพน้ อยจะเป็ นเมล็ดที่ มีความแข็งแรง ความแข็งแรงของ
เมล็ดจึงเป็ นลักษณะหรื อองค์ประกอบของคุณภาพเมล็ดที่สําคัญ เมล็ดที่มีความแข็งแรงสูงจะงอก
และเจริ ญเติบโตในท้ องที่ปลูกได้ ดีกว่าเมล็ดคุณภาพตํ่า และมีความสามารถในการเก็บรักษา (storability)
ได้ นานกว่าเมล็ดคุณภาพตํ่า อาจกล่าวได้ ว่า ความแข็งแรงของเมล็ดคือผลรวมของคุณสมบัติต่างๆ
ของเมล็ด ซึ่งเมื่อนําไปปลูกแล้ วมีผลทําให้ ได้ ต้นกล้ าที่แข็งแรง สมํ่าเสมอ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมต่างๆ
อย่างกว้ างขวาง ไม่ว่าสภาพแวดล้ อมเหล่านี จ้ ะเหมาะสมต่อความงอกหรื อไม่ ดัง นัน้ ถ้ ากล่าวถึ ง
ความมีชีวิต (viability) ของเมล็ดแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถบอกได้ ว่าเมล็ดจะแสดงออกอย่างไร
หากนําไปปลูกในพื ้นที่ จึงจําเป็ นต้ องคํานึงถึงความแข็งแรงของเมล็ดอีกประการหนึง่ ความแข็งแรงของ
เมล็ดสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ (1) ความแข็งแรงอันเนื่องมาจากลักษณะทางพันธุกรรม
(genetic vigor) คือความแข็งแรงหรื อลักษณะดีเด่นของเมล็ดอันเนื่องมาจากพันธุกรรม เป็ นความแข็งแรง
ที่ ถูกควบคุม โดยลักษณะทางพันธุ กรรม เช่น เมล็ ดต่างสายพัน ธุ์ กัน มี พัน ธุกรรมต่างกัน ส่ง ผลให้
ความแข็งแรงของเมล็ดแตกต่างกัน ลักษณะนี ้จะติดมาประจํากับเมล็ดนันๆ
้ และ (2) ความแข็งแรง
ทางสรี รวิทยา (physiological vigor) คือ ความแข็งแรงของเมล็ดอันเกิดขึ ้นเนื่องมาจากสิ่งแวดล้ อมอื่น

ที่ มีผ ลต่อเมล็ ด สิ่งแวดล้ อมเหล่านี จ้ ะเกี่ ยวข้ องกับเมล็ดตังแต่
้ เ ริ่ มปลูกไปจนถึง เก็ บเกี่ ยว ตลอดจน
การปฏิบตั ติ อ่ เมล็ดหลังเก็บเกี่ยวจนถึงการเก็บรักษา
ความสัมพันธ์ ระหว่ างความมีชีวิต ความแข็งแรง และการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด
จากภาพ 2 จะเห็นได้ วา่ ความมีชีวิตหรื อความงอกจะลดลงช้ ากว่าความแข็งแรง แม้ ว่า
ที่ ระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยา (physiological maturity) เมล็ดจะมี ความงอก ความแข็ง แรงสูงสุด
ความมี ชี วิ ตและความแข็ ง แรงของเมล็ ด จะลดลงถึ ง ศูน ย์ พ ร้ อมกัน ก็ ตาม ขณะเดี ย วกัน การเสื่ อ ม
คุณภาพของเมล็ดจะเป็ นปฏิภาคกลับกันกับการลดลงของความแข็งแรง การเสื่อมคุณภาพของเมล็ด
จะเกิดขึ ้นตังแต่
้ เมล็ดยังคงอยู่บนต้ นแม่ก่อนการเก็บเกี่ยว (field storage) และค่อยๆเพิ่มขึ ้นภายหลัง
การเก็บเกี่ยว แม้ จนกระทัง่ ถึงช่วงของการเก็บรักษาขบวนการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดก็ยงั คงดําเนินต่อไป
อาการเสื่ อ มคุณ ภาพของเมล็ ดในระยะแรกๆ เป็ นอาการทางสรี รวิ ทยาที่ วัดได้ ด้วยวิ ธี ชี วเคมี เช่น
การลดลงของเอนไซม์ การลดลงของการหายใจ หรื อการรั่ วไหลของสารจากภายในเมล็ด เป็ นต้ น
จนกระทั่งเมื่ อเมล็ดมี การเสื่ อมคุณ ภาพมากขึน้ เมล็ ดก็ จะปรากฏอาการอ่อนแอต่อสภาพแวดล้ อม
ที่แปรปรวนในระหว่างการงอก ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ จากการทดสอบความแข็ งแรงของเมล็ดด้ วย
วิธีการต่างๆ
ความมีชีวิต

เปอร์ เซ็นต์

100

การเสือ่ มคุณภาพ
ความแข็งแรง

0
ระยะที่เมล็ด
สุกแก่ทางสรี รวิทยา

การเสื่อมคุณภาพ

ระยะที่เมล็ดตาย

ภาพ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีชีวิต ความแข็งแรง และการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด
ที่มา: จวงจันทร์ , 2523

ปั จจัยที่มีผลต่ อความแข็งแรงของเมล็ด
1. ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชจะเป็ นตัวกํ าหนดให้ เมล็ด
มีระดับความแข็งแรงแตกต่างกัน ดังนันเมล็
้ ดพืชต่างชนิดกันหรื อต่างพันธุ์กนั ก็จะมีความแข็งแรงแตกต่าง
กัน หรื อแม้ แต่พนั ธุ์เดียวกันแต่มีลกั ษณะทางพันธุกรรมต่างกันส่งผลให้ ความแข็งแรงแตกต่างกัน
2. การสุกแก่ของเมล็ด เมล็ดจะมีความสมบูรณ์และลักษณะต่างๆ ดีที่สดุ ที่ระยะสุกแก่
ทางสรี รวิทยา ที่ระยะนี ้เมล็ดก็จะมีความแข็งแรงสูงสุด ความแข็งแรงของเมล็ดจะเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ
เมื่ อเมล็ ดพัฒ นาเข้ าใกล้ ร ะยะสุกแก่ แต่ห ลัง จากการสุกแก่ท างสรี รวิท ยา ความแข็ง แรงของเมล็ด
จะเริ่ มลดลง
3. การเก็บเกี่ยว เมล็ดที่เก็บเกี่ยวหลังจากที่เมล็ดเจริ ญเติบโตเต็มที่ (ระยะสุกแก่ทาง
สรี รวิทยา) แล้ วความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลง ดังนันหากเก็
้
บเกี่ ยวช้ าหรื อปล่อยให้ เมล็ดยังคงอยู่
บนต้ นแม่ก่อนการเก็บเกี่ยว (field storage) นานจนเกินไป ความแข็งแรงของเมล็ดก็จะยิ่งลดลง ไป
เรื่ อยๆ
4. สภาพแวดล้ อมระหว่างการพัฒนาของเมล็ด สภาพแวดล้ อมต่างๆ ในระหว่าง
การสุกแก่ แ ละการพัฒ นาของเมล็ ดมี ผ ลต่อความแข็ง แรงของเมล็ด เช่น อุณ หภูมิ ความชื น้ ในดิน
และความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เหมาะสม เป็ นต้ น
5. ผลเสี ยหายจากการใช้ เครื่ องจักรกล ความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลงหากเมล็ด
ได้ รับความกระทบกระเทื อน เนื่ องมาจากการปฏิบตั ิต่อเมล็ดหลังการเก็บเกี่ ยว เช่น การขนส่งเมล็ด
การตาก การกะเทาะ การแยกเมล็ดออกจากผล การทํ าความสะอาดเมล็ ด รวมถึ งการดําเนิ นการ
กับเมล็ดต่างๆ เช่น การคัดแยกขนาด การบรรจุ หรื อระหว่างการขนย้ าย และผลเสียหายจากการใช้
เครื่ องจักรกลที่มีผลต่อความแข็งแรงของเมล็ด ทําให้ เมล็ดแตกร้ าวหรื ออาจทําความเสียหายกับส่วน
ที่ อยู่ภ ายในเมล็ ดและไม่ส ามารถมองเห็นได้ จ ากภายนอกด้ วยตาเปล่า เมล็ ดอาจงอกได้ ตามปกติ
แต่ความเร็ วในการงอกลดลง กล้ าไม้ ที่ได้ มีคณ
ุ ภาพตํ่าเจริ ญเติบโตช้ า เป็ นต้ น ถ้ าเมล็ดมีความชื ้นตํ่า
ผลเสี ยหายจากการใช้ เ ครื่ องจัก รกลจะมี ม ากขึน้ ดัง นัน้ อาจลดความเสี ยหายที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ได้ โดยที่
เก็บเกี่ยวเมล็ดและปฏิบตั ติ อ่ เมล็ดหลังการเก็บเกี่ยวในขณะที่เมล็ดมีความชื ้นพอเหมาะ
6. ขนาดและนํ ้าหนักของเมล็ด โดยทัว่ ไปในพืชชนิดเดียวกัน เมล็ดที่มีขนาดใหญ่หรื อ
มีนํ ้าหนักมากย่อมมีอาหารสะสมอยู่ในเมล็ดมากกว่าเมล็ดที่มีขนาดเล็กหรื อมี นํ ้าหนักน้ อย จึงทําให้
เมล็ดที่มีนํ ้าหนักมากมีอาหารสะสมอยู่เพื่อให้ เมล็ดใช้ ในการงอกมากกว่า นอกจากเมล็ดที่มีนํ ้าหนักมาก
จะมีอาหารสะสมอยู่ในเมล็ดมากกว่าแล้ วยังผลิตกล้ าไม้ ที่มีนํา้ หนักมากกว่าเมล็ดนํ ้าหนักน้ อย และ
กิจกรรมต่างๆของส่วนที่สร้ างพลังงานภายในเซลล์ (mitochondria) มีมาก มีอตั ราการหายใจที่สงู กว่า

จึงมีพลังงานที่ผลิตได้ (ATP) สูง ทําให้ เมล็ดมีศกั ยภาพในการเจริ ญเติบโต (growth potential) สูงกว่า
เมล็ดนํ ้าหนักน้ อย
7. ความเก่าใหม่และการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด เมล็ดเก่าหรื อเมล็ดที่เก็บรักษามานาน
จะมีการเสื่อมคุณภาพมากขึ ้น มีผลทําให้ ความแข็งแรงของเมล็ดลดลง
8. โรคและแมลง โรคที่ติดมากับเมล็ดหรื อเข้ าทําลายเมล็ดในระหว่างการเก็บรักษา
รวมทังแมลงต่
้
างๆ ที่เข้ าทําลายเมล็ดทังก่
้ อนและหลังการเก็บเกี่ยว มีผลทําให้ ความแข็งแรงของเมล็ด
ลดลง สําหรับโรคส่วนใหญ่ที่เข้ าทําลายเมล็ดเป็ นเชื ้อราซึ่งเข้ าทําลายตอนที่เมล็ดงอก เนื่องจากเมล็ด ที่
เก่าจะมีการเสื่อมสภาพของเมมเบรนมากกว่าทําให้ ปลดปล่อยสารออกมาจากเมล็ดมากกว่าเมล็ดใหม่
สารที่ปลดปล่อยออกมาจะเป็ นอาหารอย่างดีของเชื ้อรา ฉะนันจึ
้ งเป็ นโอกาสที่เชื อ้ ราจะเจริ ญเติบโต
ได้ มากขึน้ สํ าหรั บแมลงที่ เข้ าทํ าลายเมล็ดและทํ าให้ ความแข็งแรงของเมล็ดลดลงนัน้ เนื่ องมาจาก
แมลงเข้ ากัดทํ าลายเมล็ดทังส่
้ วนของเนื ้อเยื่อที่เก็บสะสมอาหารและส่วนของต้ นอ่อน แมลงบางชนิด
ติดมากับเมล็ดตังแต่
้ ตอนเก็ บเกี่ ยว ซึ่งบางครั ง้ อาจจะมองไม่เห็นจากภายนอก แมลงที่พบส่วนใหญ่
จะเป็ นพวกด้ วงชนิดต่างๆ
9. ปั จจัยอื่นๆ เช่น สภาพของอุณหภูมิที่ลดลงตํ่ามากในระหว่างที่เมล็ดที่มีความชื ้นตํ่า
กําลังจะงอก อาจทําให้ เมล็ดมีการงอกผิดปกติหรื อมีอตั ราการรอดตายลดลง (low-temperature injury
หรื อ chilling injury)
การเสื่อมคุณภาพของเมล็ด
เมล็ดมีการเสื่อมคุณภาพเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การเสื่อมคุณภาพและความแข็งแรง
ของเมล็ดมี ความสัมพันธ์ กันดังที่ ไ ด้ กล่าวไว้ ข้างต้ น เมื่ อเมล็ดมี การเสื่ อมคุณ ภาพสูง ความแข็ง แรง
ของเมล็ดจะลดลง โดยเมล็ดจะมีความแข็งแรงสูงสุดและมีการเสื่อมคุณภาพตํ่าที่สดุ ขณะที่เมล็ดสุกแก่
ทางสรี รวิทยา หลังจากระยะนี ้ความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลง ในทางตรงกันข้ ามการเสื่อมคุณภาพ
ของเมล็ดจะเพิ่มขึ ้น จนกระทัง่ เมล็ดมีความแข็งแรงตํ่าสุด การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจะสูงสุด (ภาพ
2) ดังนันการเสื
้
่อมคุณภาพของเมล็ดจึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นกับเมล็ดอันมีผลทําให้
เมล็ดตายในที่สดุ

ลักษณะสําคัญในการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด
การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดมีลกั ษณะที่สําคัญ คือ
1. การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดไม่สามารถยับยังได้
้
2. เมล็ดที่เสื่อมคุณภาพแล้ วไม่สามารถทําให้ กลับมามีคณ
ุ ภาพดีได้ อีก
3. เมล็ดจะมีการเสื่อมคุณภาพน้ อยที่สดุ ที่ระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยา หลังจากระยะนี ้
เมล็ดจะมีการเสื่อมคุณภาพเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ
4. เมล็ดต่างกอง (lot) จะมีอตั ราการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดต่างกัน ดังนันเมล็
้ ดพืช
ชนิดเดียวกันแต่มีที่มาต่างกัน ย่อมมีอตั ราการเสื่อมคุณภาพแตกต่างกัน
5. อัตราการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดต่างชนิดกันจะแตกต่างกัน
6. อัตราการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดแต่ละเมล็ดในกองเดียวกันจะแตกต่างกัน
การเปลี่ยนแปลงระหว่ างการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด
การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดซึ่งเป็ นผลสุดท้ ายทําให้ เมล็ดตายหรื อไม่งอก เป็ นปรากฏการณ์
ขันสุ
้ ดท้ ายที่เป็ นผลของการเสื่อมสภาพ ทังทางด้
้
านชีวภาพและกายภาพของเมล็ด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ ้นกับเมล็ดในระหว่างที่มีการเสื่อมสภาพสามารถลําดับเหตุการณ์ได้ ดงั ภาพ 3
การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดในระยะแรกๆ เป็ นอาการเสื่อมทางสรี รวิทยา เริ่ มต้ นจาก
การรั่ วไหลของสารจากภายในเซลล์ ของเมล็ดที่เสื่ อมคุณ ภาพ อันเนื่ องมาจากการเสื่ อมสภาพของ
ผนัง เมมเบรน และกิ จ กรรมของเอนไซม์ ล ดลง โดยทั่วไปกิ จ กรรมเอนไซม์ จ ะลดลงเมื่ อเมล็ ดเสื่ อม
คุณภาพมากขึ ้น โดยเฉพาะเอนไซม์ที่เกี่ยวข้ องกับการย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่ที่เก็บสะสมในเมล็ด
และเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์เนื ้อเยื่อใหม่ การหายใจเป็ นขบวนการหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
การเสื่อมคุณภาพซึ่งมีเอนไซม์หลายชนิดเกี่ ยวข้ อง เมล็ดที่มีการเสื่อมคุณภาพจะมีอตั ราการหายใจ
ลดลง นอกจากนี ก้ ารเปลี่ยนแปลงอี กประการหนึ่ง คือ การเพิ่มขึน้ ของกรดไขมันอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็ นผลมาจากการเข้ า ทํ า ลายของเชื อ้ ราโดยจะปล่ อ ยเอนไซม์ เ ข้ า ไปย่ อ ยสลายไขมัน ให้ เ ป็ น
กรดไขมันอิสระ และมักเป็ นอาการที่ปรากฏเมื่อเมล็ดที่เก็บรักษามีความชื ้นสูงกว่า 12 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อเมล็ดเสื่อมคุณภาพมากขึ ้น โดยอาการสังเกตได้ จากการแสดงออกของต้ นกล้ า กล่าวคือ
เมล็ดใช้ เวลาในการงอกนานขึน้ และงอกในสภาพแวดล้ อมที่ แคบและจํ ากัดขึ ้น อัตราการเจริ ญเติบโตของ
ต้ น กล้ า ลดลง เมล็ ด ที่ มี ก ารเสื่ อมคุณ ภาพจะสูญ เสี ย ความทนทานต่อสภาพแวดล้ อมที่ แปรปรวน
เป็ นผลให้ ความสามารถในการงอกในพื ้นที่ลดลง นอกจากนี ้อายุการเก็บรักษาที่สนลงเป็
ั้
นอาการเสื่อม
คุณภาพอย่างหนึง่ ในเมล็ดไม้ หลายชนิดเมื่อเก็บรักษาเมล็ดไว้ นานจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เกิ ดขึน้ ลักษณะทางกายภาพลักษณะหนึ่งที่เด่นชัด คือ การเปลี่ ยนแปลงของสีเปลื อกซึ่งอาจเป็ นสี
ของเพอริ ค าร์ พหรื อ เปลื อ กหุ้ มเมล็ ด ในเมล็ ด ไม้ ป่ าหลายชนิ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมล็ ด ไม้

กลุ่มตระกูลถั่ว เช่น พะยูง ชิงชัน ประดู่ แดง ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกหุ้มเมล็ดในระหว่าง
การเก็ บรั กษา ส่วนใหญ่ สีของเปลือกหุ้มเมล็ดเป็ นสีคลํา้ เข้ มขึน้ เมื่ อเก็บไว้ นาน ซึ่งสามารถใช้ สีของ
เปลื อกหุ้มเมล็ดเป็ นดัช นี บ่งชี ถ้ ึง คุณ ภาพของเมล็ ดได้ เ ป็ นอย่างดี (Bhodthipuks, 1999) พบว่า
เมล็ดพะยูงในต้ นเดียวกันที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดสีนํ ้าตาลอ่อนมีเปอร์ เซ็นต์ความงอกสูงกว่าสีนํ ้าตาลแก่
คุณภาพสูงสุด

กิจกรรมของเอนไซม์ลดลง (2)
กรดไขมันอิสระเพิ่มขึ ้น

(4)

อัตรางอกของเมล็ดลดลง (6)
อัตราการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าลดลง (8)

(1) การเสื่อมสภาพของเมมเบรน
(3) อัตราการหายใจลดลง
(5) เมล็ดงอกได้ ในสภาพแวดล้ อมที่จํากัด
(7) ความสามารถในการเก็บรักษาลดลง

(9) สูญเสียความทนทานต่อสภาพแวดล้ อมที่
ความสมํ่าเสมอของต้ นกล้ าในพื ้นที่ลดลง (10)
แปรปรวน
(11) เมล็ดเปลี่ยนสี
ผลผลิตลดลง (12)
(13) ความงอกในในพื ้นที่ลดลง
ต้ นกล้ าผิดปกติเพิ่มมากขึ ้น (14)

ตาย (ไม่งอก)
ภาพ 3 ลําดับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในเมล็ดที่กําลังเสื่อมสภาพ
ที่มา: จวงจันทร์ , 2523

ผลที่ เกิดขึ ้นจากการเสื่ อมคุณภาพของเมล็ดอี กประการหนึ่งคือ ทําให้ ผลผลิตลดลง
ซึ่งอาจพบได้ แม้ เ มล็ดที่ นําไปปลูกจะยังไม่มีอาการทางต้ นกล้ าที่ชัดเจน โดยทั่วไปจะเห็นได้ ชัดเจน
ในพืชเกษตร และอาการสํ าคัญที่ปรากฏออกมาในขณะที่เมล็ดใกล้ ตาย คือ อาการผิดปกติของต้ นกล้ า
เนื่องจากการเสื่อมที่รุนแรง โดยเกิดเฉพาะบริ เวณใดบริ เวณหนึ่งในเมล็ด ทําให้ ส่วนของเนื ้อเยื่อบริ เวณนัน้
เจริ ญเติบโตและพัฒนาผิดปกติ เช่น อาการรากแก้ วขาดหายไป หรื ออาการเป็ นแผลแตกปริ บริ เวณต่างๆ
และเมื่ออาการผิดปกติลกุ ลามมากและรุนแรงเป็ นบริ เวณกว้ างขึ ้น เมล็ดก็จะตายในที่สดุ
ปั จจัยที่มีผลต่ อการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด
2 ปั จจัยหลัก คือ

การเสื่ อ มคุณ ภาพของเมล็ ดจะช้ าเร็ ว มากน้ อ ยแตกต่างกัน มี ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องอยู่

1. ปั จจัยภายใน ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชจะเป็ นตัวกํ าหนดให้ เมล็ดมีการเสื่อม
คุณภาพแตกต่างกัน ดังนัน้ เมล็ดต่างชนิดหรื อต่างพันธุ์กันจะมีการเสื่ อมคุณภาพแตกต่างกัน หรื อ
แม้ แต่พันธุ์เดียวกันแต่มีลักษณะทางพันธุกรรมต่างกันก็จะมีการเสื่ อมคุณภาพที่ ต่างกัน นอกจากนี ้
องค์ประกอบทางเคมีในเมล็ดแต่ละชนิดก็จะเป็ นตัวกําหนดให้ เมล็ดมีการเสื่อมคุณภาพแตกต่างกัน ใน
เมล็ดที่มีไขมันในเมล็ดสูงจะมีการเสื่อมคุณภาพสูงกว่าเมล็ดที่มีไขมันในเมล็ดตํ่า
2. ปั จจัยภายนอก สภาพแวดล้ อมต่างๆ ตังแต่
้ การออกดอกจนถึ ง ระยะสุกแก่ทาง
สรี รวิ ท ยานัน้ มี ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อการเสื่ อมคุณ ภาพของเมล็ ดได้ แก่ นํ า้ ความอุดมสมบูรณ์ ข องดิน
และแสง เป็ นต้ น หลังจากระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยาไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเมล็ด มีปัจจัยสําคัญที่มีผล
คืออุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ นอกจากนี ้ยังมีโรคและแมลงที่อาจเข้ าทําลายเมล็ดได้ ในขณะที่เมล็ด
ยังอยู่บนต้ นแม่ก่อนการเก็บเกี่ยว ในระหว่างระยะเวลาที่เมล็ดถูกเก็บเกี่ยวหรื อวิธีการเก็บเกี่ยวรวมทัง้
การปฏิ บัติต่อเมล็ ดหลัง การเก็ บเกี่ ยวอาจทํ าความเสี ยหายแก่ เ มล็ ดได้ นอกเหนื อจากปั จ จัยต่างๆ
ที่ กล่าวมาแล้ ว การเก็ บรั กษาเมล็ด ซึ่งรวมถึงระยะเวลาในการเก็ บรั กษา โรคและแมลงในระหว่าง
การเก็บรักษา สภาพการเก็บรักษา และวัสดุที่ใช้ บรรจุเมล็ด ล้ วนมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดทังสิ
้ ้น
การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดและอายุการเก็บรั กษาเมล็ด
การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดซึ่งเป็ นลักษณะที่ตรงข้ ามกับความแข็งแรงของเมล็ดนี ม้ ี
ผลต่อ อายุก ารเก็ บรั กษาเมล็ ด ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่าวมาในตอนต้ นแล้ ว ว่า การเสื่ อมคุณ ภาพของเมล็ ดนัน้
ไม่สามารถยับยังไม่
้ ให้ เกิดขึ ้นได้ แต่สามารถทําให้ การเสื่อมคุณภาพเกิดขึ ้นช้ าๆ โดยวิธีการเก็บรักษา
เมล็ดที่ดี ฉะนัน้ หากต้ องการให้ เมล็ดมีการเสื่อมคุณภาพเกิดขึน้ ช้ า จึงจํ าเป็ นต้ องเก็ บรักษาเมล็ดไว้
ในห้ องเก็บที่มีสภาพที่เหมาะสม และที่สําคัญอายุการเก็บรักษาของเมล็ดจะยาวนานเพียงใดขึ ้นอยู่กบั
คุณภาพของเมล็ดก่อนการเก็บรักษาด้ วย ฉะนันหากต้
้
องการให้ เมล็ดที่เก็บรักษามีอายุยาวนานก็ควร
เก็บรักษาเมล็ดที่มีความแข็งแรงสูงหรื อเมล็ดที่มีการเสื่อมคุณภาพน้ อย ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ผ้ เู ก็บเมล็ดไม้

ต้ องใส่ใจในขันตอนการเก็
้
บและปฏิบตั ติ อ่ เมล็ดหลังเก็บเกี่ยว เพื่อไม่ให้ เมล็ดที่เก็บมานันเสื
้ ่อมคุณภาพ
ไปมากหรื อมีการเสื่อมคุณภาพไปน้ อยที่สดุ
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บทที่ 6
อุปกรณ์ และวิธีการปี นเก็บเมล็ดไม้
เมล็ดพันธุ์คณ
ุ ภาพดี นอกจากจะเป็ นเมล็ดที่มีลกั ษณะทางกายภาพและลักษณะทางสรี ระ
ที่ดีแล้ ว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้ องมีคณ
ุ ภาพทางพันธุ์ที่ดีเช่นกัน ดังนัน้ แหล่งเก็บเมล็ดและแม่ไม้
เป็ นสิ่งที่จะต้ องพิจารณาก่อนเสมอในการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่า เพราะเป็ นที่ทราบกันแล้ วว่า แม่ไม้ ที่
ผ่านการคัดเลื อกจากแหล่งคุณภาพที่ ดี จะผลิตเมล็ดที่มีคุณภาพทางพันธุ์ที่ดีเช่นเดียวกัน ลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีความสามารถในการถ่ายทอดสู่รุ่นลูกได้ สูง เช่น รู ปทรงของลําต้ น ความทนทานต่อ
โรคและแมลง สิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่ได้ ตดิ มาจากต้ นแม่ส่รู ุ่ นลูกโดยเมล็ด จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องเก็บหา
เมล็ดที่มีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าว เพื่อให้ ได้ มาซึง่ เมล็ดพันธุ์ที่มีคณ
ุ ภาพทางพันธุ์ที่ดี
เมล็ ด พัน ธุ์ ที่ ใ ช้ ใ นการปลู ก สร้ างสวนป่ าคุณ ภาพดี ต้ อ งใช้ เ มล็ ด มาจากแม่ ไ ม้ ที่ มี
ลักษณะดี โดยเก็บเมล็ดที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์และคุณภาพดี วิธีการเก็บเมล็ดไม้ โดยทัว่ ไปสามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น 4 วิธีหลัก ตามที่ได้ กล่าวไว้ ในบทที่ 2 แต่โดยส่วนใหญ่ผ้ เู ก็บหาเมล็ดไม้ ที่ต้องการเมล็ด
พันธุ์ที่มีคณ
ุ ภาพดีในทุกๆ ด้ าน จะทําการเก็บเมล็ดโดยการปี นขึ ้นไปเก็บบนเรื อนยอด ดังนันผู
้ ้ ที่ทําการ
เก็ บ เมล็ ดไม้ จํ า เป็ นต้ องมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับ เทคนิ คต่างๆ ในการเก็ บ เมล็ดพัน ธุ์ ไ ม้ ป่ า
การใช้ เ ครื่ องมื อปี นต้ นไม้ เ พื่ อความปลอดภัย และสามารถที่ จ ะทํ างานได้ อย่ างสะดวกในทุกส่ว น
บนเรื อนยอด อันจะทําให้ เก็บเมล็ดไม้ ได้ เป็ นปริ มาณมาก รวดเร็ ว ปลอดภัย และก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่แม่ไม้ น้อยที่สดุ
อุปกรณ์ และวิธีการปี นเก็บเมล็ดไม้ ได้ รวบรวมจากเอกสารการอบรมหลักสูตรการปี น
ต้ นไม้ และการเก็บเมล็ดไม้ โดยความร่ วมมือระหว่างศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าดานิดา ประเทศเดนมาร์ ก
และฝ่ ายวนวัฒนวิจยั กองบํารุ ง กรมป่ าไม้ และรู ปภาพประกอบได้ รวบรวมจาก Safe Tree Climbing
in Forest Management (Yeatman and Nieman, 1984) และ Tree Climbing with Spurs: An
Illustrated Manual for Seed Collectors (Robbins et al., 1987) อย่างไรก็ตาม เนื ้อหาและ
รายละเอี ยดต่างๆ ในบทนี ้ยังไม่ใช่ค่มู ื อวิธีปีนต้ นไม้ แต่ใช้ สําหรับเป็ นเอกสารอ้ างอิงและคําแนะนํ า
สําหรับผู้ที่ทําการปี นต้ นไม้ เพื่อความปลอดภัยเท่านัน้ การฝึ กฝนปี นต้ นไม้ จําเป็ นต้ องอาศัยความรู้และ
ความชํานาญ และต้ องได้ รับคําแนะนําจากผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ จึงจะทําให้ สามารถใช้ อปุ กรณ์
ปี นต้ นไม้ และเก็บเมล็ดไม้ อย่างถูกต้ อง รวมถึงวิธีการปี นต้ นไม้ อย่างปลอดภัย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ภาค
ของกรมป่ าไม้ ได้ มีเจ้ าหน้ าที่ที่ผ่านการอบรมด้ านการปี นเก็บเมล็ดไม้ อย่างปลอดภัย และมีความชํานาญ
ด้ านการปี นเก็บเมล็ดไม้ สามารถฝึ กสอนและให้ คําแนะนําให้ แก่เจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานอื่นที่ต้องการ
ฝึ กปี นเก็บเมล็ดไม้ ได้

อุปกรณ์ และวิธีการปี นต้ นไม้
การปี นต้ นไม้ มีวิธีที่ใช้ กนั โดยทัว่ ไปอยู่ 3 วิธีคือ การใช้ บนั ได การใช้ จกั รยานสําหรับ
ปี นต้ นไม้ และการใช้ สเปอร์ ในการใช้ บนั ไดและการใช้ จกั รยานสําหรับปี นต้ นไม้ จะเหมาะกับการปี น
ต้ นไม้ ที่มีลําต้ นเปลาตรง มีกิ่งก้ านน้ อยและขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะสําหรับไม้ สนเป็ นส่วนใหญ่ ขณะที่
การใช้ สเปอร์ จะมีข้อจํากัดน้ อยกว่า 2 วิธีแรก วิธีนี ้มีข้อดี คือ มีราคาถูก ใช้ ง่าย และขนส่งสะดวก
แต่มีข้อเสียคือ ผู้ใช้ จะต้ องมีความชํานาญในการใช้ และอาจทําให้ ลําต้ นของแม่ไม้ เสียหายได้ ในที่นี ้
จะกล่าวถึงการปี นต้ นไม้ โดยการใช้ สเปอร์ เท่านัน้ ซึ่งเป็ นวิธีที่เหมาะสมและใช้ กันทั่วไปในหน่วยงาน
ที่มีหน้ าที่ต้องจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าทังเพื
้ ่อการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเพาะชํากล้ าไม้ เพื่อการปลูกสร้ าง
สวนป่ า
อุปกรณ์ (รูปประกอบในภาพ 4)
สเปอร์ (climbing spurs) สเปอร์ แบบมาตรฐานประกอบด้ วยตัวก้ าน สายรัดล่างและ
บนแผ่นประกบข้ างสําหรับผูกติดขา นอกจากนันมี
้ แผ่นสําหรับรองเท้ าเพื่อทําให้ ยืนได้ มนั่ คง ซึ่งด้ านข้ าง
จะมีเดือยติดอยู่ บางแบบจะมีตวั ก้ านที่ปรับความยาวให้ เหมาะสมกับขาได้ วัสดุที่ใช้ จะต้ องเป็ นชนิดที่
แข็งแรงทนทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวก้ านและแผ่นรองเท้ า
เข็มขัดนิรภัย (safety belt) เข็มขัดนิรภัยใช้ สําหรับรัดรอบเอวของผู้ปีน ประกอบด้ วย
แหวนรู ปตัว “ดี” 1-2 อัน ส่วนแผ่นรองหลังใช้ ร่วมกับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งเข็มขัดอาจจะเป็ นแบบธรรมดา
แต่ควรเป็ นชนิดที่ออกแบบสําหรับปี นต้ นไม้ เพราะจะมีอุปกรณ์ ประกอบติดตังมาให้
้
ได้ แก่ อานรอง
ที่ปลายทังสองข้
้
างมีแหวนรูปตัว “ดี” ขนาดใหญ่ตดิ อยูใ่ นแนวตัง้
ชุดอานรองนัง่ ขณะทํางาน (saddle) ชุดอานรองนัง่ ขณะทํางานประกอบด้ วยเข็มขัด
นิรภัย และอานรองนัง่ เข็มขัดนิรภัยเป็ นชิ ้นส่วนที่ออกแบบขึ ้นง่ายๆ เพื่อให้ ใช้ งานได้ สะดวก โดยปกติแล้ ว
จะไม่มีอานรอง ถ้ าผู้ปีนต้ นไม้ ต้องการจะนัง่ พักบนต้ นไม้ สกั ระยะหนึ่งจะรู้ สึกเจ็บแผ่นหลัง ดังนัน้
จึงควรใช้ ชดุ สายรองนัง่ ขณะทํางาน
สายคาดนิรภัย (safety strop) หรื อสายคาดเชือกนิรภัยหากทําด้ วยเชือก ซึ่งจะใช้ โอบรอบ
ต้ นไม้ ที่จะปี นแล้ วใช้ ปลายทังสองข้
้
างเกาะเกี่ยวกับแหวนที่เข็มขัดนิรภัย สายคาดนิรภัยมีหลายแบบ เช่น
- ชนิดธรรมดา เป็ นเชือกไนล่อนขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 13 มม. มี 2 ขนาดความยาว
เส้ นสันมี
้ ความยาว 1.2-3 ม. และเส้ นที่ยาวมีความยาว 5-7 ม. ปลายด้ านหนึ่งทําเป็ นห่วงใช้ สอดผ่าน
แหวนรูปตัวดี แล้ วผูกปลายที่เหลือเข้ ากับห่วงของอีกปลายข้ างหนึง่
- ชนิดที่ปลายข้ างหนึง่ ติดขอเกี่ยวที่ปรับความยาวของปลายที่เหลือได้

- ชนิดที่ติดขอเกี่ยวที่ปลายทังสองข้
้
างเพื่อเกาะกับแหวนรู ปตัวดีด้านข้ างทังสองตั
้
ว
ในกรณีนี ้แหวนรูปตัวดีจะต้ องติดแน่นกับเข็มขัดนิรภัยทังสองข้
้
าง
สายคาดนิรภัยจะต้ องเหนียวและแข็งแรงเพื่อใช้ โอบรอบต้ นไม้ หากต้ องปี นผ่านกิ่งไม้
ผู้ปีนต้ องมีสายคาดนิรภัย 2 เส้ น และควรใช้ สีตา่ งกันเพื่อป้องกันความสับสนในระหว่างใช้ งาน ลําตัว
ของผู้ปีนต้ นไม้ จะถูกพยุงอยู่ด้วยเชือกสายคาดหรื อแผ่นสายคาดที่โอบรอบต้ นไม้ และรอบเอวของผู้ปีน
โดยมีเข็มขัดนิรภัยรองอยูเ่ พื่อไม่ให้ เชือกสายคาดสัมผัสกับตัวของผู้ปีนโดยตรง โดยปกติส่วนใหญ่จะใช้
วิธีใช้ แขนโอบต้ นไม้ เพื่อพยุงขึ ้นไป ซึง่ เป็ นวิธีที่ไม่ปลอดภัยจึงไม่ควรนําไปใช้
เชือกนิรภัย (life line) ชุดสายคาดนิรภัยมีขนาดสัน้ (1.2-3 ม.) แต่เชือกนิรภัยยาว
ประมาณสองเท่าความสูงของต้ นไม้ ใช้ ชว่ ยผู้ปีน โดยพันรอบต้ นไม้ หรื อกิ่งไว้ เชือกนิรภัยสามารถใช้ แทน
สายคาดนิรภัยได้ ด้วย ในกรณี ที่ต้องปี นข้ ามกิ่ งไม้ ใหญ่ บนเรื อนยอด ทัง้ เชือกและสายคาดนิรภัย
ควรทําด้ วยไนล่อน
ตัวล็อคสายคาด (carabiner) เป็ นเครื่ องมือที่มีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้ คือ แบบบิดเปิ ด
และแบบหมุนเปิ ด
บ่วงเชือก (prussic loop) บ่วงเชือกต้ องทําด้ วยวัสดุชนิดเดียวกับเชือกนิรภัย และมี
ขนาดเท่าๆ กัน และปลายทังสองข้
้
างควรถักเข้ าหากันแทนที่จะผูกเป็ นปม
เครื่ องแต่ง กาย ผู้ที่ปีนต้ น ไม้ ควรใช้ เ สื อ้ ผ้ าชนิด หนาที่ ไ ม่ถูกกิ่ ง ไม้ เ กาะเกี่ ยวง่า ย
สามารถป้องกันส่วนที่เป็ นกล้ ามเนื ้อและหน้ าอกได้ ดี เช่น เสื ้อผ้ าที่มีขนาดเบา รองเท้ าบูทที่สวมใส่
ไม่ควรเป็ นพื ้นยางที่ลื่นง่าย แต่มีส่วนที่ทําเป็ นส้ นเท้ าเด่นชัด เพื่อป้องกันการลื่นไถลเมื่อเหยียบบนแผ่น
รองเท้ าของสเปอร์ ส่วนบนของรองเท้ าต้ องออกแบบเพื่อป้องกันข้ อเท้ าได้ อย่างดี ควรสวมหมวกกันน๊ อค
เพื่อป้องกันศีรษะ แต่ไม่ควรมีกระบังหมวกอาจจะทําให้ การมองได้ ไม่ดี

เข็มขัดนิรภัย

สเปอร์

ชุดอานรองนัง่ ขณะทํางาน

สายคาดนิรภัย

สายคาดเชือกนิรภัย

ตัวล็อคสายคาด
ภาพ 4 อุปกรณ์ปีนต้ นไม้ ที่สําคัญบางชนิด

เชือกนิรภัย

บ่วงเชือก

เทคนิคการปี น
การตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อนการปี นทุกครัง้ ควรตรวจสอบสเปอร์ ที่จะใช้ สวมใส่ให้ พอดี
กับเท้ าและรู้ สึกสบาย ไม่ลื่นหรื อบิดง่าย ตรวจดูว่าเข็มขัดนิรภัยปรับขนาดเข้ ากับตัวได้ พอเหมาะ
สายคาดผูกติดกับเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้ องและสามารถแยกเส้ นได้ โดยง่าย ถ้ าหากใช้ เชือกนิรภัย
เส้ นที่ มีความยาวมากๆ เพิ่มเติมให้ ตรวจว่าผูกติดไว้ กับอานรองของเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแล้ วและ
สามารถแกะออกมาใช้ ได้ โดยง่ายขณะปี นขึ ้นต้ นไม้
ขัน้ ตอนแรก ผู้ปีนจะต้ องรู้ จักประมาณขนาดของต้ นไม้ และชนิดของเปลื อกไม้
เพื่อปรับอุปกรณ์ที่ใช้ ให้ เข้ ากัน หันหน้ าเข้ าหาต้ นไม้ โดยให้ เท้ าทังสองข้
้
างอยู่ชิดโคนต้ น ใช้ สายคาดเชือก
โอบรอบต้ นแล้ วผูกปลายข้ างที่เหลือเข้ ากับแหวนรูปตัวดี ให้ คํานวณคร่าวๆ เมื่อเอียงลําตัวให้ เชือกคาด
ตึงแล้ วหน้ าอกจะอยู่ห่างจากลําต้ น 25-35 ซม. ใช้ มือจับสายคาดเชือกทังสองด้
้
านไว้ เพื่อป้องกัน
สายคาดเชือกเลื่อนตํ่าลง
เริ่ มปี นโดยยกเท้ าข้ างหนึ่งสูงขึ ้นประมาณ 30 ซม. แล้ วใช้ เดือยเกี่ยวของสเปอร์ แทง
เข้ าไปในเปลือกไม้ มุมของเท้ ากับลําต้ นจะขึ ้นอยู่กบั ขนาดของต้ นไม้ โดยปกติแล้ วจะประมาณ 45 องศา
นัน่ หมายถึงว่าเท้ าทังสองทํ
้
ามุมกันประมาณ 90 องศา ควรขยายเข่าออกจากลําต้ นเล็กน้ อยเพื่อให้
เดือยของสเปอร์ เกาะติดแน่นกับเปลือกไม้ พยายามให้ นํ ้าหนักตัวตกอยู่กบั สายคาดเชือก แล้ วยกขา
อีกข้ างหนึ่งขึ ้นให้ สูงกว่าขาแรก 15-20 ซม.ตรวจดูความปลอดภัยของสเปอร์ และความยาวของสาย
คาดเชือก หากยาวหรื อสันเกิ
้ นไปก็รีบปรับให้ พอดี โดยปกติถ้าสายคาดเชือกยาวเกินไป ลําตัวจะห่าง
จากต้ นไม้ มาก จะทําให้ การปี นเหนื่อยง่าย แต่ถ้าสันเกิ
้ นไปจะทําให้ ลําตัวห่างจากต้ นไม้ น้อยยากแก่
การขยับลํ าตัวขึน้ ลง ควรตรวจดูว่าเดื อยเกี่ ยวทํ างานได้ อย่างดี เ มื่ อรู้ สึกว่าทุกอย่างพร้ อมแล้ ว ก็
ดําเนินการต่อไป (ภาพ 5)
ขันตอนที
้
่สอง วิธีการปี นต้ นไม้ โดยที่มีความปลอดภัยและใช้ แรงน้ อย ขึ ้นอยู่กบั จังหวะ
การเคลื่อนย้ ายตัวซึง่ ประกอบด้ วยสิ่งต่อไปนี ้
1. จับสายคาดเชือกด้ วยมือทังสองข้
้
าง (ไม่จบั ใกล้ เปลือกของต้ นไม้ เกินไป จะทําให้
มือถูกหนีบหรื อถลอกได้ ง่าย) ดึงลําตัวเข้ าหาต้ นไม้ เมื่ อนํ ้าหนักตัวไม่ได้ อยู่ที่
สายคาดเชือก โยนเชื อกขยับให้ สูงขึน้ และทิ ้งนํ า้ หนักตัวลงบนเชือกอีกครั ง้
ด้ วยแขนทังสองข้
้
าง
2. หลังจากนันยกขาข้
้
างหนึ่งให้ สงู ขึ ้นประมาณ 20 ซม. ตามด้ วยขาอีกข้ างหนึ่งทันที
โดยยกขึ ้นมาในระดับเดียวกันหรื อสูงกว่าเพียงเล็กน้ อยตามความถนัด พยายาม
ให้ ขาทํามุมและมีระยะห่างเท่ากันทุกครัง้ ไม่ควรก้ าวขาแต่ละครัง้ ให้ สูงเกินไป
เพราะจะทําให้ กล้ ามเนื ้อเมื่อยล้ าง่าย และการใช้ เดือยเกี่ยวจะเป็ นได้ ไม่ดี

3. การปี นขึ ้นไปโดยวิธีการดังกล่าว ถ้ าหากต้ องการพักเหนื่อยให้ หยุดได้ โดยให้ เท้ า
ทังสองข้
้
างอยู่ในระดับเดียวกัน ขาเหยียดตรง นํ ้าหนักตัวทิ ้งลงบนเข็มขัดนิรภัย
ไม่ใช่แขนทังสองข้
้
าง ผู้ปีนต้ นไม้ ที่มีประสบการณ์จะก้ าวขาได้ 2 ก้ าว ใน 1 วินาที
และจะหยุดครึ่ งวินาที เพื่อโยนเชื อกให้ สูงขึน้ ดังนัน้ จังหวะการปี นจึงเป็ นดังนี ้
คือ ก้ าว-ก้ าว-โยนเชือก, .........ฯลฯ เป็ นจังหวะเวลาเท่าๆ กัน (ภาพ 6)
การปรับความยาวสายคาดเชือก เมื่อปี นต้ นไม้ ขึ ้นไปเรื่ อยๆ ใกล้ ยอดไม้ ลําต้ นจะมี
ขนาดเล็กลงจึงต้ องมีการปรับความยาวของสายคาดเชือก ดังนันการปรั
้
บขนาดความยาวจึงควรทํา
ขณะหยุดพัก โดยการคลายปมเชือกออกแล้ วดึงสายคาดเชือกให้ สนเข้
ั ้ าโดยผ่านห่วงของปลายอีกข้ างหนึ่ง
ในขณะทําการปรับสายคัดเชือกนํ ้าหนักตัวจะต้ องไม่อยู่ที่สายคาดเชือก ถ้ าหากเป็ นเชือกที่ปลายข้ างหนึ่ง
ติดขอเกี่ ยว การปรับความยาวของเชือกให้ ดึงปลายของเชือกอีกด้ านหนึ่ง เพื่อปรับระดับความยาวที่
ต้ องการได้ ทันที แต่ถ้าหากใช้ เ ป็ นเส้ นเข็ม ขัดปรั บที่ หัวเข็ม ขัดควรใช้ มื อทัง้ สองข้ างในการทํ างาน
เพื่ อป้องกันสายคาดเชื อกหลุดลื่ น ถ้ า หากเกิ ดความไม่แน่ใ จควรจะใช้ ส ายคาดเชื อกเส้ นที่ ส อง
ดังที่จะอธิบายต่อไปนี ้
การปี นผ่านกิ่งไม้ ปั ญหาการใช้ สายคาดเชือกเมื่อปี นขึ ้นนัน้ ถ้ าเป็ นกิ่งแห้ งหรื อกิ่ง
เดี่ยวๆ ก็อาจจะหักหรื อตัดออกได้ (ซึ่งจะทําให้ การปี นครัง้ ต่อไปเร็ วขึ ้น) ถ้ าหากไม่เป็ นเช่นนันเก็
้ จะต้ อง
ใช้ สายคาดเชือกเส้ นที่สองโดยทําดังนี ้
ปี นขึ ้นไปให้ สงู ที่สดุ เท่าที่จะปี นได้ โดยให้ กิ่งอยู่ในระดับอก หากจําเป็ นก็ควรขยับตัว
ให้ อยู่ตรงข้ ามกับกิ่งโดยก้ าวสันๆ
้ เพียงประมาณ 10 ซม. โยนเชือกเส้ นที่สองโอบรอบต้ นเหนือกิ่งที่จะผ่าน
ผูกให้ มีความห่างตามต้ องการ เมื่อผูกติดแน่นดีแล้ วก็แก้ ปมเชือกเส้ นแรก แล้ วปล่อยห้ อยทิ ้งไว้ กบั ตัว
เช่นนัน้ ทิ ้งนํ ้าหนักตัวลงบนเชือกเส้ นที่สอง ปี นต่อไปเรื่ อยๆ เมื่อพบกิ่งไม้ อีกจึงกลับมาใช้ เชือกเส้ นที่ 1
แล้ วกระทําเช่นเดียวกับที่ผา่ นมา (ภาพ 6)
การปี นบนเรื อนยอดส่วนล่างของต้ นไม้ เรื อนยอดส่วนล่างของต้ นไม้ มกั มีกิ่งก้ าน
อยู่ในตําแหน่งที่ไม่แน่นอน ทําให้ การเปลี่ยนสายคาดเชือกเป็ นไปได้ ยาก แต่ผ้ ปู ี นมีความจําเป็ นต้ อง
ใช้ สเปอร์ เพื่อปี นจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่ง ในกรณีนี ้ผู้ปีนอาจจะใช้ สายคาดเชือกที่มีความยาวสูงสุด
เป็ นเส้ นเชือกนิรภัยได้ โดยผูกติดกับลําต้ นหรื อกิ่ง หากมีความแข็งแรงพอผู้ปีนก็สามารถปี นต่อไปได้
โดยจับกิ่งไม้ ไว้ เพื่อพยุงตัว ในขณะเดียวกันใช้ สเปอร์ ช่วยในการปี นระหว่างช่วงที่มีกิ่งห่างๆ เมื่อปี นขึ ้น
ไปจนสุดความยาวของเชือกเส้ นแรกแล้ ว ใช้ เชือกเส้ นที่สองต่อโดยการแก้ เส้ นที่หนึ่งออก การใช้ วิธีนี ้
เชือกที่ใช้ ต้องยาวพอ (5-7 ม.) ถ้ าหากใช้ เข็มขัดในการช่วยปี นจะต้ องมีเชือกพิเศษใช้ อีกหนึง่ เส้ น
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ภาพ 5 การตรวจสอบอุปกรณ์และการจัดท่าปี นก่อนปี นขึ ้นตามลําต้ น

1

2

3

ภาพ 6 การปี นขึ ้นตามลําต้ นและการเปลี่ยนสายคาดเชือกนิรภัยเมื่อปี นผ่านกิ่งไม้

การปี นบนเรื อนยอดส่วนบนของต้ นไม้ เมื่อปี นขึ ้นไปถึงส่วนที่มีกิ่งมากๆ โดยไม่ต้อง
ใช้ สเปอร์ แล้ ว ผู้ปีนอาจถอดสเปอร์ แล้ วหย่อนลงมาข้ างล่างได้ โดยใช้ เชือกยาวที่ใช้ สําหรับส่งเครื่ องมือ
ที่นําติดตัวขึ ้นไป แต่ถ้าหากจะต้ องห้ อยสเปอร์ ไว้ กับกิ่งไม้ โดยไม่กีดขวางการปี นแล้ ว ให้ ห้อยทิ ้งไว้ ได้
ในกรณีนี ้เพื่อความปลอดภัยให้ ใช้ สายคาดเชือกเช่นเดียวกับที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
การปี นลงจากต้ นไม้ การปี นลงจากต้ นไม้ โดยใช้ สเปอร์ จะช้ าและงุ่มง่าม ดังนันการปี
้
น
ลงโดยทัว่ ไปจึงใช้ เชือกนิรภัยเส้ นยาวโรยตัวลงมาจากยอดต้ นไม้ โดยตรง (ภาพ 7)

ภาพ 7 การโรยตัวลงจากต้ นไม้ โดยใช้ เชือกนิรภัย

เทคนิคการปี นบนส่ วนเรื อนยอด
การปี นในช่วงแรก ผู้ปีนอาจใช้ บนั ได สเปอร์ หรื อเครื่ องมืออื่นๆ แต่เมื่อปี นถึงเรื อนยอดแล้ ว
ควรใช้ เทคนิค ดังนี ้
ใช้ ปลายข้ างหนึ่งของเชือกนิรภัยเกี่ยวไว้ กบั แหวนรู ปตัว “ดี” ที่เข็มขัดนิรภัยด้ วยตัวล็อค
ส่วนปลายอีกข้ างหนึ่งโอบรอบผ่านกิ่ งใหญ่ที่แข็งแรงกิ่ งสูงสุดที่ทําได้ แล้ วเกี่ ยวกับเข็มขัดนิรภัยด้ วย
ตัวล็อคอี กหนึ่งตัว เมื่ อทํ าตามขัน้ ตอนแล้ วจะสามารถเคลื่ อนไหวบนเรื อนยอดไม้ ได้ อย่างปลอดภัย
และหากมีการเคลื่อนที่ขึ ้น-ลง ให้ ใช้ เชือกนิรภัยสํารองกระทําเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แทนที่จะใช้
เชือกนิรภัยสันๆ
้ สองเส้ น ผู้ปีนอาจจะใช้ เชือกนิรภัยเส้ นยาวที่ปลายมีบว่ งแทนได้ หนึ่งเส้ น เมื่อผู้ปีนใช้
ปลายเชือกนิรภัยพันโอบกิ่งใหญ่ได้ แล้ ว ให้ ใช้ ปลายข้ างหนึ่งที่มีหวั ล็อคเกี่ยวไว้ กบั แหวนรู ปตัวดีที่อยู่
ข้ างเข็มขัดนิรภัย แล้ วใช้ บว่ งเชือกพันรอบเชือกนิรภัย 2 ครัง้ ทําให้ เกิดปมเรี ยกว่า “ปมปรัสซิค” ส่วนของ
บ่วงที่เหลือจะถูกเกี่ยวไว้ ด้วยล็อค เมื่อปมตึงจะทําให้ แน่นขึ ้น (ภาพ 8) นอกจากนันยั
้ งมีอีกวิธีการหนึ่ง
ที่ผ้ ปู ี นอาจไม่ต้องใช้ บว่ งเชือกช่วยได้ โดยผู้ปีนผูกปมคันธนู โดยใช้ ปลายข้ างหนึ่งของเชือกผูกเป็ นปม
แทนห่วง วิธีนี ้ง่ายต่อการผูกและแก้ แต่ไม่สามารถปรับความยาวของเชือกได้ เหมือนการใช้ บว่ งเชือก
(ภาพ 9)
เมื่อผู้ปีนต้ องการจะปี นขึ ้นให้ ดึงปลายเชือกที่ปล่อยขึ ้น แล้ วขยับตัวและปมเคลื่อน
ตามไปเมื่อปล่อยมือจากปมเชือก ปมก็จะรัดเชือกไว้ แน่น ทําให้ รัง้ ตัวผู้ปีนไว้ อย่างหนาแน่น (ภาพ 10)
หากผู้ปีนต้ องการจะโรยตัวลงก็ให้ เลื่อนลงได้ อย่างช้ าๆ นอกจากนี ้ยังใช้ ในขณะเดินตามกิ่ง (ภาพ 11)
หรื อโรยตัวลงมาปฏิบตั ิงานเก็บเมล็ดรอบๆ เรื อนยอดด้ านล่างได้ (ภาพ 12) จุดที่รัง้ ตัวผู้ปีนบนต้ นไม้
จะต้ องโอบอยู่กับกิ่ งใหญ่ ของไม้ นัน้ และจะต้ องเป็ นกิ่ งไม้ ที่ แข็ งแรงเพี ยงพอหากเกิ ดการพลัดตก
หากผู้ปีนต้ องทํางานสูงกว่าจุดที่เชือกนิรภัยรัดกิ่งไม้ ไว้ ตัวของผู้ปีนจะต้ องมีสายคาดนิรภัยอยู่ตลอดเวลา
แต่ไม่ควรปลดสายเชือกนิรภัยเดิมออกจากตัว
การใช้ สเปอร์ อย่ างปลอดภัย
1. ผู้ปีนต้ นไม้ ควรมีนํ ้าหนักเบาและร่างกายแข็งแรง การได้ ฝึกหัดบ่อยครัง้ จะทําให้ กล้ ามเนื ้อ
เคยชินและมีความมัน่ ใจ การใช้ สเปอร์ เริ่ มฝึ กหัดจากพื ้นดินก่อน และทดลองปี นขึ ้น-ลง
จนเกิดความชํานาญ
2. ถ้ าหากเกิดกรณีเดือยเกี่ยวลื่นไถล ควรระวังให้ เท้ าทังสองแยกอยู
้
่ห่างกัน มิฉะนันเดื
้ อยเกี่ยว
จะเกี่ยวขาอีกข้ างหนึง่ ทําให้ บาดเจ็บได้
3. ควรใช้ เสื ้อผ้ าชนิดหนาเพื่อป้องกันกรณี ที่เดือยเกี่ ยวลื่นไถลทังสองข้
้
าง จะทําให้ ตวั ของ
ผู้ปีนพุ่งเข้ าหาต้ นไม้ และลื่นไถลลงไปได้ ระยะหนึ่ง ใบหน้ าและลํ าตัวถูไปกับเปลื อกไม้
ก่อนที่สายคาดเชือกจะตึงและดึงตัวผู้ปีนไว้

4. ไม่ควรปี นต้ นไม้ ที่มี เปลื อกบางและเปราะง่าย ตรวจสอบเปลื อกไม้ ที่โคนต้ นไม้ ใ ห้ ดี
ก่อนการปี นทุกครัง้ เนื่องจากเปลือกไม้ จะบางลงเรื่ อยๆ เมื่อใกล้ เรื อนยอดมากขึ ้น
5. ควรมีอปุ กรณ์ปฐมพยายามเบื ้องต้ นทุกครัง้ ในการปี นเก็บเมล็ดไม้

ภาพ 8 การใช้ บว่ งเชือกทําปมปรัสซิค
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ภาพ 9 การผูกเงื่อนคันธนู
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ภาพ 10 การเดินขึ ้นตามลําต้ นบนส่วนเรื อนยอดที่ไม่มีกิ่งให้ ปีน
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ภาพ 11 การเดินไต่ตามกิ่งบนส่วนเรื อนยอด

ภาพ 12 การปฏิบตั งิ านที่ปลายเรื อนยอดส่วนล่างโดยใช้ เชือกนิรภัยโรยตัวผ่านง่ามกิ่งลงมา

ความเสียหายที่เกิดกับต้ นไม้
ข้ อเสียของการใช้ สเปอร์ ก็คือ ทําบาดแผลให้ เกิดกับเปลือกและเยื่อเจริ ญของต้ นไม้
เป็ นสาเหตุให้ เกิดติดโรคได้ ง่าย โดยทัว่ ไปกับไม้ สนแผลที่เกิดขึ ้นจะมียางออกมาปิ ดโดยเร็ ว แต่ทําให้
การปี นครัง้ ต่อไปยุง่ ยากมากขึ ้น ถ้ าหากจะมีการปี นต้ นไม้ ต้นเดียวกันบ่อยครัง้ ควรใช้ จกั รยานปี นต้ นไม้
หรื อบันไดหรื อเทคนิคที่ก้าวหน้ าอื่นๆ แทนการใช้ สเปอร์
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี ้ผู้ปีนต้ นไม้ ทกุ คนจะต้ องเรี ยนรู้ เพื่อความปลอดภัย

ของตนเอง
1. ผู้ปีนต้ นไม้ จะต้ องมีร่างกายแข็งแรง
2. อุปกรณ์ทกุ ชิ ้นจะต้ องบรรจุเพื่อการขนส่งอย่างถูกต้ อง บันได เสา เครื่ องตัดกิ่งไม้ ต้องมี
ชันวางและผู
้
กยึดแน่น มีกล่องใส่สเปอร์ เชือก เข็มขัดต่างๆ รวมทังเครื
้ ่ องมือจิปาถะอื่นๆ
อย่างเหมาะสม
3. เสื ้อผ้ าที่ใช้ ต้องหนาและแข็งแรง สวมใส่ได้ พอดีและเหมาะสมกับสภาพอากาศในขณะใช้ งาน
4. อุปกรณ์ ทกุ ชิ ้นจะต้ องมีการตรวจสอบก่อนใช้ งาน ถ้ ามีสภาพไม่สมบูรณ์ไม่ควรใช้ จนกว่า
จะได้ รับการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนใหม่
5. ไม่ควรปี นต้ นไม้ หากสภาพอากาศไม่อํานวย ขณะมีลมแรงจัดหรื อแสงสว่างไม่เพียงพอ
เช่น ใกล้ คํ่า ควรระมัดระวังเป็ นพิเศษหากต้ องปี นในฤดูฝนหรื อมีเค้ าฝนตกฟ้าคะนอง
6. ไม่ควรปี นต้ นไม้ ท่ีมีร่องรอยว่าลําต้ นผุ มีปมปมจากเชื
ุ่
้อโรค ลําต้ นแตกแยกมีเรื อนยอด
มากกว่าหนึง่ เรื อนยอด หรื อมีรูปร่างผิดปกติที่แสดงว่าเป็ นต้ นไม้ ที่ไม่แข็งแรง
7. การติดต่อระหว่างผู้อยูบ่ นพื ้นดินและผู้ปีนต้ นไม้ จะต้ องกระทําอย่างสมํ่าเสมอจนกระทัง่
ผู้ปีนกลับลงมาถึ งพืน้ ดินอี กครั ง้ ควรกํ าหนดคํ าหรื อวลี ง่ายๆ ขึน้ มาใช้ กันเพื่ อป้องกัน
การเข้ าใจผิดอันอาจจะเกิดขึ ้นได้ ผู้ที่อยู่บนพื ้นดินจะต้ องรู้ ถึงสถานะของผู้ปีนต้ นไม้ อยู่เสมอ
ว่าเป็ นอย่างไร
8. เชื อกนิรภัยที่ ใช้ โรยตัวลงจากต้ นไม้ ต้องวงเป็ นวางอยู่บนพื น้ ดินให้ เ รี ยบร้ อย ก่อนผู้ปีน
จะโรยตัวลง ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันเชือกพันกันหรื อยึดติดกับกิ่งไม้
9. ผู้ที่อยู่บนพื ้นดินจะต้ องจับเชื อกนิรภัยด้ วยมือข้ างหนึ่ง โดยให้ อยู่เหนือไหล่อีกข้ างหนึ่ง
และหากนํ าเชื อกนิรภัยไปพันกับต้ นไม้ ข้างเคียงครึ่ งรอบ ซึ่งจะทําให้ บงั คับเชื อกได้ ง่าย
และเป็ นการป้องกันไม่ให้ เป็ นการดึงเชือกจากมือโดยตรง เมื่อดึงเชือกเข้ ามาแล้ วหย่อน
ปล่อยออกไปโดยการสลับมือ ถ้ าหากเชือกลื่นหลุดจะบังคับได้ ยากและทําให้ มือบาดเจ็บ
จากการเสียดสีได้ ง่าย

10. ควรทราบวิธีการผูกปมเชื อกได้ หลากหลายวิธี สามารถนําไปปรั บใช้ ได้ ทุกสถานการณ์
ควรตรวจสอบปมเชื อกให้ แน่นดีทุกครัง้ เชือกนิรภัยต้ องผูกติดกับเข็ มขัดเป็ นอย่างดี
(ปมคันธนู) และปุ่ มหัวล็อคจะต้ องล็อคในขณะกําลังใช้
11. ไม่ควรปี นต้ นไม้ ขณะที่มีสิ่งใดสิ่งหนึง่ พันเป็ นบ่วงอยูร่ อบคอ
12. หมวกกันน๊ อคและแว่นตาสํ าหรับป้องกันดวงตาจะต้ องสวมอยู่เสมอ เพื่ อป้องกันศีรษะ
และดวงตา ขณะปี นต้ นไม้ ที่มีกิ่งหนาแน่นมาก
13. ยืนหรื อจับกิ่งไม้ ตรงส่วนที่ใกล้ ลําต้ นให้ มากที่สดุ
14. ไม้ แต่ละชนิดมีการแตกกิ่งก้ านไม่เหมือนกัน เช่น กิ่งไม้ สนมักเปราะและหักง่าย ดังนัน้
จึงควรทดลองก่อนที่จะทิ ้งนํ ้าหนักลงไปทังหมด
้
กิ่งที่แห้ งตายแล้ วจะต้ องใช้ ความระมัดระวัง
เช่นเดียวกัน ผู้ปีนจะต้ องมีจดุ ยึด 3 จุด ในขณะปี นอยู่บนต้ นไม้ คือ มือและสองขา หรื อ
สองมือหนึ่งขาเสมอ ควรเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งส่วนใดเพียงครัง้ ละหนึ่งอย่างนอกจากว่า
เกาะติดอยูก่ บั ต้ นไม้ โดยสายคาดนิรภัยหรื อห้ อยอยูก่ บั เชือกนิรภัย
15. ไม่ควรถื อเครื่ องมืออื่นๆ ไปด้ วยขณะที่ปีนอยู่บนเรื อนยอด ถ้ าหากมีความจําเป็ นต้ องใช้
ไม้ ตะขอสําหรับตัดผลควรใช้ เชือกขนาดเล็ก ห้ อยเครื่ องมือดังกล่าวไว้ ในระดับที่ต้อง
ใช้ งาน ให้ ปลายเชือกข้ างหนึ่งผูกติดไว้ กบั เครื่ องมือใหญ่อื่นๆ ส่งเครื่ องมือกลับลงพื ้นดิน
โดยการหย่อนเชือกลง ไม่ควรทิ ้งหรื อขว้ างลงมา
16. ระวังกิ่งไม้ หกั ที่ปลายแหลมคม เนื่องจากอาจแทงเสื ้อผ้ าขาดหรื อทําให้ เกิดบาดแผลและ
รอยฟกชํ ้าได้
17. การปี นต้ นไม้ ควรปรับสายคาดนิรภัยให้ กระชับ หากเกิดการหลุดตกนํ ้าหนักตัวจะตกอยู่
บนสายคาดนิรภัยซึง่ จะทําให้ ตวั ของผู้ปีนพุง่ เข้ าหาต้ นไม้ และลื่นไถลลงไปได้ ระยะหนึง่
18. เส้ นผ่าศูนย์กลางของต้ นไม้ ที่ปีนเมื่ออยู่ตรงระดับเอวไม่ควรน้ อยกว่า 3 นิ ้ว (8 ซม.) ถ้ าหาก
ไม่มนั่ ในความปลอดภัยให้ ยึดหัวล็อคไว้ กับต้ นไม้ ในระดับที่ปลอดภัยก่อนทําการปี นเพื่ อ
เก็บเมล็ดต่อไป
19. ในการติดสายคาดนิรภัยให้ ใช้ แขนข้ างหนึ่งโอบรอบต้ นไม้ ไว้ จนกว่าขอเกี่ ยวเข้ ากับแหวน
ของเข็มขัดดีแล้ ว ในกรณี ที่ต้นไม้ มีขนาดเล็กอาจต้ องพันสายคาดนิรภัย 2-3 รอบ
ก่อนเกี่ยวขอ แต่ต้องมัน่ ใจว่าสายคาดนันไม่
้ บดิ ขณะพันกับลําต้ นไม้
20. ก่อนปล่อยแขนจากการโอบรอบต้ นไม้ ควรทดสอบโดยทิ ้งนํ ้าหนักลงบนสายคาดนิรภัย
และเท้ าก่อน
21. สายคาดนิ รภัยต้ องติดอยู่กับต้ นไม้ ทุกขณะ ยกเว้ น ในขณะปี นหรื อเปลี่ ยนตําแหน่ง
หรื อห้ อยอยูก่ บั เชือกนิรภัย
22. ก่อนทิ ้งถุงลูกสนหรื อวัสดุอื่นลงมาต้ องแน่ใจว่าไม่มีผ้ ใู ดอยูใ่ ต้ ต้นไม้ หรื อบริ เวณใกล้ เคียง

23. ควรมีเครื่ องช่วยชีวิตเบื ้องต้ นพร้ อมเสมอในขณะเข้ าทําการปี นต้ นไม้
24. ไม่ค วรปี นต้ นไม้ ใ กล้ กับบริ เ วณที่ มี การใช้ กระแสไฟฟ้ า หากมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้
ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ ไม่ควรใช้ บนั ไดโลหะหรื อโยนเชือกเข้ าใกล้ หรื อโยนไปยัง
สายไฟฟ้าแรงสูงเป็ นอันขาด
การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ในการปี นและเก็บเมล็ดไม้
การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ในการปี นและเก็ บเมล็ดไม้ มี จุดมุ่งหมายเพื่ ออบรมให้ ผ้ ูปีน
เก็บเมล็ดไม้ สามารถใช้ อปุ กรณ์ปีนต้ นไม้ และเก็บเมล็ดไม้ อย่างถูกต้ องและปลอดภัย นอกจากนี ้ผู้ที่ผ่าน
การอบรมแล้ วจะต้ องสามารถฝึ กสอนวิธีการปี นให้ แก่ผ้ ูปีนรุ่ นใหม่ได้ ในทางปฏิบตั ิแต่ละหน่วยเก็ บ
เมล็ด ควรมีเจ้ าหน้ าที่ที่มีความชํานาญในการปี นเก็บเมล็ดอย่างน้ อย 2 ท่าน และต้ องสามารถฝึ กสอน
ทักษะในการปี นให้ แก่ผ้ ปู ี นรุ่ นต่อๆ ไปได้ ผู้ปีนเก็บเมล็ดไม้ นอกจากจะมีความชํานาญในการปี นแล้ ว
ยังต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยปกติผ้ ปู ี นเก็บเมล็ดควรมีอายุไม่เกิน 35 ปี จึงต้ องมีการถ่ายทอด
ทักษะและประสบการณ์ให้ กบั ผู้ปีนรุ่นใหม่เพื่อทดแทนกัน ในการอบรมฯ มีสิ่งที่ต้องพิจารณา ดังนี ้
ผู้อบรม ผู้รับการฝึ กอบรมปี นต้ นไม้ ควรมี อายุอยู่ในช่วงที่ ร่างกายมี ความแข็ ง แรง
ประมาณ 18-22 ปี และมีสขุ ภาพดีทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ พร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานในด้ านนี ้ ถ้ าผู้ฝึกอบรม
เคยมี ประสบการณ์ ด้านการปี นเก็ บเมล็ดไม้ มาแล้ วจะทํ าให้ การฝึ กสอนง่ายและรวดเร็ วขึน้ จากการ
ฝึ กอบรมที่ผ่านมา พบว่าผู้รับการอบรมบางท่านยังกลัวความสูงอยู่ เนื่องจากไม่เคยปฏิบตั ิงานอยู่ใน
ที่ สูง แต่เ มื่ อผ่านขัน้ ตอนการฝึ กไประยะหนึ่ง ก็ สามารถปฏิ บตั ิไ ด้ อย่างไรก็ ตาม ควรมี การคัดเลื อก
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่ มีความสามารถในการปี นที่ดีหรื อมีแนวโน้ มที่จะสามารถปี นเก็บเมล็ดได้ เป็ น
อย่างดี เพราะทําให้ การจัดการฝึ กอบรมผ่านขันตอนต่
้
างๆ ได้ อย่างไม่ติดขัด และทําให้ ผ้ ูอบรมได้ รับ
การฝึ กอย่างเต็มที่จนมีความชํานาญมากยิ่งขึ ้น เพื่อเป็ นผู้ฝึกสอนให้ รุ่นต่อไปได้ ในอนาคต
ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนจะต้ องมีความสามารถในการปี นเก็บเมล็ดไม้ สามารถถ่ายทอด
เทคนิคและวิธีการต่างๆ ให้ แก่ผ้ รู ับการอบรมได้ เป็ นอย่างดี ควรเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิงานในด้ านนี ้เป็ นประจํา
ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ควรได้ รับการอบรมการสอนหรื อการถ่ายทอดความรู้ รวมทังต้
้ องทราบถึงอุปกรณ์และ
ระบบการปี นเก็บเมล็ดในแต่ละท้ องที่ นอกจากนี ้ความปลอดภัยระหว่างการฝึ กปี นเป็ นเรื่ องสําคัญมาก
ผู้ฝึ กสอนควรรู้ ภาษาท้ องถิ่ น สํ า หรั บสอนผู้รั บการฝึ กอบรมในท้ อ งที่ เพื่ อ สื่ อ สารกับผู้รับ การฝึ กได้
โดยตรง การใช้ ล่ามแปลภาษาช่วยอาจสับสนในการใช้ ภาษาและทําให้ การสื่อความหมายผิดพลาดไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของความปลอดภัยในระหว่างการฝึ กปี น และเพื่อความปลอดภัยในระหว่าง
การฝึ ก ผู้ฝึกสอนแต่ละท่านไม่ควรรับผิดชอบผู้อบรมมากกว่า 5 ท่าน

กํ าหนดเป้าหมายของการฝึ กอบรม ควรจะกํ าหนดเป้าหมายการฝึ กอบรมให้ แน่ชัด
เช่น ผู้ปีนแต่ละคนสามารถปี นเก็บเมล็ดไม้ ได้ วนั ละประมาณกี่ ต้น หรื อปริ มาณผลที่เก็บได้ เพื่อจะได้
ทราบถึงความสามารถของผู้ปีนแต่ละคน และนําไปใช้ ในการวางแผนการเก็บเมล็ดไม้ ครัง้ ต่อไป
ความปลอดภัย ผู้ฝึกสอนจะต้ องควบคุมดูแลผู้เข้ ารั บการฝึ กอย่างใกล้ ชิดเพื่ อมิให้
เกิ ดอุบตั ิเหตุในระหว่างการฝึ กปี น ที่ สําคัญผู้ปีนต้ นไม้ จะต้ องปี นด้ วยความสมัครใจเท่านัน้ และหาก
ผู้ปีนเกิดความกลัวหรื อไม่กล้ าปี นต่อไป ผู้ฝึกสอนต้ องสัง่ ให้ ลงจากต้ นไม้ โดยทันที มิฉะนันแล้
้ วอาจเกิด
อันตรายแก่ผ้ ูรับการฝึ กได้ นอกจากนี ผ้ ้ ูฝึกสอนต้ องได้ รับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นและ
สามารถทําการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นได้ เป็ นอย่างดี
สถานที่ที่ใช้ ฝึกการปี นต้ นไม้ ควรเลือกป่ าที่มีชนิดไม้ อยู่ในแผนการเก็บเมล็ด และควร
มี แม่ไ ม้ หลากหลาย ขนาดอยู่ใ นพื น้ ที่ นัน้ เพื่ อ ให้ ผ้ ูรั บการฝึ กสามารถปี นต้ นไม้ ไ ด้ หลากหลายและ
ใกล้ เคียงกับแหล่งเก็บเมล็ดไม้ จริ ง ควรเป็ นพื ้นที่การฝึ กที่สามารถเข้ าถึงได้ สะดวก มีที่พกั อยู่ในบริ เวณ
ใกล้ เคียง และควรทําการฝึ กในพื ้นที่ที่ผลหรื อเมล็ดกํ าลังสุกแก่หรื ออยู่ในช่วงระยะเวลาการเก็บพอดี
จะทําให้ ผ้ ฝู ึ กได้ ฝึกการเก็บผลที่ถึงระยะเก็บเมล็ดในคราวเดียวกัน
ระยะเวลาของการฝึ กอบรม การจัดฝึ กอบรมควรจัดในช่วงฤดูแล้ ง ถ้ าเป็ นไปได้ ควร
เป็ นช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ ผลและเมล็ดสุกแก่พอดี เพื่อที่จะได้ เหมือนกับการปี นและเก็ บเมล็ดไม้
ในสภาพจริ ง การอบรมในแต่ละครัง้ ควรจะใช้ เวลาในการฝึ กประมาณ 10 วัน
แผนการฝึ กอบรมการปี นเก็บเมล็ดไม้ อย่างปลอดภัย เป็ นตัวอย่างสําหรับการอบรม
ในช่วงเวลาการฝึ ก 10 วัน นอกจากนี ใ้ นระหว่างการฝึ กอบรม ควรให้ ความรู้ เกี่ ยวกับชี ววิ ทยาเมล็ ดพันธุ์
การสุกแก่และการประเมินผลผลิตเมล็ดควบคูก่ นั ไป สําหรับตัวอย่างแผนการฝึ กปี นเก็บเมล็ดไม้ มีดงั ต่อไปนี ้
วันที่ 1 แนะนําการฝึ ก
- แสดงภาพสไลด์ แสดงขันตอนต่
้
างๆ ของการปี นและการเก็บเมล็ดไม้
- การสาธิตเทคนิคการปี นต้ นไม้
- แนะนําการใช้ อปุ กรณ์การปี นเก็บเมล็ด
- ฝึ กทําบ่วงเชือก (prussic splice) ห่วงปลาย (eye splice)
- ฝึ กผูกเงื่อนคันธนู (bowline knot) การใช้ บว่ งเชือก (prussic loop)

วันที่ 2 สาธิต และฝึ กปี นด้ วยสเปอร์ เข็มขัดนิรภัย และสายคาดนิรภัย
ภาคเช้ า - ฝึ กปี นด้ วยสเปอร์ เข็มขัดนิรภัย และใช้ สายคาดนิรภัย 1 เส้ น
ภาคบ่าย - ฝึ กปี นด้ วยสเปอร์ เข็มขัดนิรภัย และใช้ สายคาดนิรภัย 2 เส้ น
- ฝึ กปี นข้ ามผ่านกิ่งตํ่าๆ
วันที่ 3 ฝึ กปี นให้ สงู มากขึ ้น
ภาคเช้ า - ฝึ กปี นต่อด้ วยสเปอร์ เข็มขัดนิรภัย และใช้ สายคาดนิรภัย 2 เส้ น
- ฝึ กปี นข้ ามผ่านกิ่งที่สงู มากขึ ้น
ภาคบ่าย - สาธิตการใช้ เชือกนิรภัยและบ่วงเชือก
- ฝึ กการโรยตัวลงมาจากต้ นไม้ ที่ความสูงประมาณ 4 - 5 เมตร
วันที่ 4 ฝึ กปี นต่อไปให้ สงู มากขึ ้นอีก
ภาคเช้ า - ฝึ กปี นให้ สงู ขึ ้นอีกและให้ ใช้ อปุ กรณ์ทงหมดได้
ั้
ด้วยความชํานาญ
ภาคบ่าย - สาธิตการใช้ เชือกนิรภัยและบ่วงเชือก ทํางานบนส่วนเรื อนยอด
- ฝึ กการทํางานบนเรื อนยอดส่วนล่าง และเรื อนยอดส่วนบน
วันที่ 5
ภาคเช้ า - ฝึ กปี นโดยใช้ เทคนิคการปี นทังหมดที
้
่ได้ รับการฝึ กมา
ภาคบ่าย - สาธิตการเดินเข้ า-ออกบนกิ่ง และการเก็บผล/ฝั ก
- ฝึ กการเดินเข้ า-ออกบนกิ่ง และการเก็บผล/ฝั ก
วันที่ 6 - 9

- ฝึ กปี นและเก็บผล/ฝั กกับแม่ไม้ ชนิดขนาดต่างๆ ให้ ชํานาญ
- ดูแลรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์การปี น

วันที่ 10

ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

ในการจัดอบรมให้ กับเจ้ าหน้ าที่ เก็ บหาเมล็ดของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมป่ าไม้
พบว่า หากผู้เข้ ารับการอบรมเป็ นผู้ที่ปีนเก็บเมล็ดให้ กับหน่วยงานของตนเองอยู่ก่อนแล้ ว อาจใช้ เวลา
การอบรมเพี ยงแค่ 5 วัน เท่า นัน้ เพราะสามารถฝึ กปี นและเข้ า ใจในทักษะการปี นได้ อย่า งรวดเร็ ว
เพียงแต่ต้องทําความคุ้นเคยกับอุปกรณ์การปี นในช่วงแรกของการฝึ กเท่านัน้
จากแผนการเก็ บ เมล็ ด ไม้ จะเห็ น ได้ ว่ า การปี นเก็ บ เมล็ ด ไม้ เ ป็ นการปฏิ บัติ ง านที่
ไม่อาจจะละเลยได้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งเมล็ดไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพดี จากแหล่งแม่ไม้ ที่ดีและอยู่ในช่วงระยะเวลา
สุกแก่ที่เ หมาะสม เพราะการปฏิ บัติต่อเมล็ดทุกขัน้ ตอนล้ วนมี ความสําคัญและมี ความสัม พันธ์ กัน
หากมีขนตอนหนึ
ั้
่งขันตอนใดผิ
้
ดพลาดไปจะทําให้ การปฏิบตั ิในขันตอนอื
้
่นๆ ต้ องปรับหรื อเปลี่ยนแปลงไป
และอาจส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของเมล็ดพันธุ์ด้อยลงไปซึ่งไม่อาจแก้ ไขให้ กลับคืนมาได้ และอีกประการหนึ่ง

ที่สําคัญมาก คือ หัวหน้ าหน่วยงานที่มีหน้ าที่เก็บหาเมล็ดไม้ ต้ องให้ ความสําคัญกับทีมปี นเก็บเมล็ด
และพึงระลึกไว้ เสมอว่าเจ้ าหน้ าที่ปีนเก็บเมล็ดไม้ ที่มีประสบการณ์ มีความชํานาญ และมีความสามารถ
เฉพาะตัวนัน้ มีอยูไ่ ม่มากนัก เมื่อได้ รับการฝึ กมาและเชี่ยวชาญในด้ านนี ้ จึงควรได้ รับการเอาใจใส่หรื อ
ได้ รับการสนับสนุน เช่น ได้ รับค่าตอบแทนที่ มากกว่าปกติเพราะเป็ นการปฏิบตั ิงานที่ใช้ ทกั ษะความ
ชํ า นาญเฉพาะตัว หรื อ มี ก ารประกัน ชี วิ ต ให้ กับ ผู้ปี นเนื่ อ งจากเป็ นการปฏิ บัติ ง านที่ เ สี่ ย งอัน ตราย
มากกว่างานอื่นทัว่ ไป
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บทที่ 7
การปฏิบัตติ ่ อเมล็ดไม้ หลังเก็บเกี่ยว
เมล็ดไม้ ท่ีเก็บมาจากต้ นต้ องได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมโดยทันที ซึ่งการจัดเก็บ
เมล็ดไว้ ในที่ที่เหมาะสม ก่อนนําไปทําการแยกเอาเมล็ดออกจากฝั กหรื อผล และการคัดเอาสิ่งที่ปลอมปน
ออกไป ในเมล็ดไม้ หลายชนิ ดโดยเฉพาะพวกผลสดหรื อมี ความชื น้ สูง เช่น สะเดา และซ้ อ เมื่ อเก็ บ
รวบรวมผลแล้ วจะต้ องไม่กองสุมไว้ กลางแดดหรื อแม้ แ ต่กองไว้ ในร่ ม เป็ นเวลานาน เพราะจะทํ าให้
เกิดความร้ อนและทําให้ เมล็ดสูญเสี ยความมีชีวิตไปอย่างรวดเร็ ว ทัง้ ยังเป็ นการเร่ งให้ เกิ ดเชื ้อราเข้ า
ทําลายเมล็ดอีกด้ วย การควบคุมไม่ให้ เกิดความร้ อนสูงเกินไปนันมี
้ ความจําเป็ นอย่างยิ่ง ควรเก็บเมล็ด
หรื อผลไว้ ในถุงผ้ าหรื อวัสดุที่ให้ อากาศถ่ายเทได้ สะดวก แล้ ววางไว้ ในที่อากาศแห้ ง หรื ออาจกองไว้ บน
ตะแกรง โดยกองไว้ เป็ นชันบางๆ
้
ในร่ มที่มีอากาศถ่ายเทได้ ดี แต่เมล็ดไม้ หลายชนิดสามารถนําไปผึ่ง
กลางแดดได้ โ ดยไม่ มี ผ ลต่ อ การงอกของเมล็ ด การปฏิ บัติ ต่อ เมล็ ด หลัง การเก็ บ เกี่ ย วนี จ้ ะต้ อ งมี
ความระมัดระวังไปจนถึงขบวนการจัดเตรี ยมเมล็ด (seed processing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็ น
เมล็ ดที่ มี อายุสัน้ (recalcitrant) ที่ ไ ม่อาจเก็ บรั กษาเมล็ ดไว้ นานๆ ได้ การพิ จ ารณาวิ ธี การปฏิ บัติ
ต่อ เมล็ ด ไม้ แ ต่ล ะชนิ ด นัน้ จะแตกต่า งกั น ซึ่ ง จะต้ อ งทํ า การศึก ษาวิ จัย เป็ นรายชนิ ด ไป เริ่ ม ตัง้ แต่
การคัดแยกเมล็ด การผึ่งและการทํ าความสะอาดเมล็ด ซึ่งการปฏิ บตั ิหลังการเก็ บเกี่ ยว (handling)
ขบวนการเตรี ยมเมล็ด (processing) ตลอดจนการเก็บรักษาเมล็ด (storage) ล้ วนเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่มีผลต่อคุณสมบัตขิ องเมล็ดทังสิ
้ ้น ดังนัน้ ผู้เก็บหาเมล็ดไม้ จึงต้ องทราบและเข้ าใจถึงลักษณะของผล
และเมล็ดของไม้ แต่ละชนิดเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้แล้ วการสุกแก่ของผลหรื อเมล็ดที่แตกต่างกันในขณะ
ทําการเก็บเกี่ยวยังส่งผลให้ การปฏิบตั ติ อ่ เมล็ดหลังเก็บเกี่ยวในแต่ละขันตอนต้
้
องปรับหรื อเปลี่ยนแปลง
ไป เพราะเมล็ดเหล่านันมี
้ ความแข็งแรงที่แตกต่างกัน ผู้เก็บหาเมล็ดจึงต้ องประสานขันตอนปฏิ
้
บตั ิตา่ งๆ
ให้ สอดคล้ องกับเมล็ดแต่ละชนิด แต่ละประเภท และพิจารณาสภาพของเมล็ดในขณะนันควบคู
้
ไ่ ปด้ วย
นอกจากนี ้ สภาพแวดล้ อมในขณะเก็บเกี่ ยว เช่น อุณหภูมิ และความชื ้น ก็เป็ นปั จจัยเกี่ ยวข้ องที่ต้อง
นํามาพิจารณาด้ วย การอธิบายขันตอนการปฏิ
้
บตั ิจึงเป็ นเพียงการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิอย่างคร่ าวๆ
เพื่ อให้ ผ้ ูปฏิ บัติงานสามารถดัดแปลงและปรั บเปลี่ ยนเพื่ อความเหมาะสมกับคุณ ภาพของเมล็ดใน
ขณะนันได้
้ พอจะแบ่งขันตอนการปฏิ
้
บตั ติ อ่ เมล็ดหลังเก็บเกี่ยวได้ ดงั นี ้
การปฏิบัตติ ่ อผลหรื อเมล็ดในช่ วงเวลาระหว่ างการเก็บและการแยกเอาเมล็ดออกจากผล
ในการเก็ บเมล็ดไม้ นัน้ โดยทั่วไปเป็ นการเก็ บผลหรื อฝั กของไม้ ที่มีเ มล็ ดอยู่ข้างใน
ไม่ได้ เป็ นการเก็บเมล็ดโดยตรง การปฏิบตั ติ อ่ ผลหรื อฝั กในช่วงเวลาระหว่างการเก็บเมล็ดจนถึงการแยก
เอาเมล็ดออกจากผลหรื อฝั ก จึง นับได้ ว่าเป็ นขัน้ ตอนหนึ่งที่มีความสํ าคัญต้ องระมัดระวังมิให้ เมล็ ด
ที่ เ ก็ บ มานั น้ เสื่ อ มคุณ ภาพหรื อ สู ญ เสี ย ความมี ชี วิ ต เนื่ อ งจากเมล็ ด หรื อ ผลที่ เ ก็ บ มาใหม่ ๆ นั น้

ยังคงมีความชื น้ ในเมล็ดสูงอยู่ จะทําให้ เมล็ดมีการอัตราการหายใจสูงและง่ายต่อการเสื่อมคุณภาพ
อย่างรวดเร็ ว และในระหว่างการขนย้ ายเมล็ดหรื อผลนันยั
้ งเป็ นการง่ายต่อการเข้ าทําลายของเชื ้อรา
อีกด้ วย เนื่องจากขบวนการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดนันเกิ
้ ดขึ ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและไม่สามารถ
ทําให้ เมล็ดที่ เสื่อมคุณภาพแล้ วมี คณ
ุ ภาพกลับมาดีดงั เดิมได้ ดังนัน้ ผู้ปฏิบตั ิงานจําเป็ นต้ องทราบถึง
ความสําคัญของขันตอนนี
้
้ ทําให้ เกิดความเสียหายต่อความมีชีวิตของเมล็ดน้ อย หรื อบัน่ ทอนอายุขยั
ของเมล็ดลงมาน้ อยที่ สุด และต้ องวางแผนปฏิ บตั ิง านด้ วยความรอบคอบกับเมล็ดที่ เก็ บมาจนกว่า
จะได้ รับการแยกเอาเมล็ดออกจากผล มีการปฏิบตั ใิ นแต่ละขันตอนพอสรุ
้
ปได้ ดงั นี ้
การแยกเมล็ดออกจากผลในพืน้ ที่ใกล้ เคียงหรื อในพืน้ ที่เก็บเมล็ด
เมื่อเก็บผลหรื อเมล็ดแล้ วจะต้ องคํานึงถึงการขนส่ง (transportation) และการปฏิบตั ิ
หลังการเก็บ (handling) เช่น การผึ่ง (drying) การแยกเยื่อหรื อปี ก (extraction) หรื อการปฏิบตั ิอื่นๆ
การเก็บรักษาเมล็ดชัว่ คราว (temporary storage) ซึ่งควรต้ องมีการเตรี ยมไว้ ล่วงหน้ าและต้ องมีการปฏิบตั ิ
อย่างรวดเร็ วที่สดุ มีอีกทางเลือกหนึ่งคือการเตรี ยมสถานที่สําหรับการแยกเมล็ดใกล้ กบั พื ้นที่เก็บเมล็ด
แต่ที่สําคัญต้ องคํานึงถึงความสามารถในการขนส่งและการปฏิ บตั ิต้องมีเพี ยงพอที่จะดําเนินการได้
อย่างพอเหมาะกับปริ มาณเมล็ดที่เก็บ เพราะถ้ าเก็บเมล็ดมากเกินกว่าความสามารถที่จะทําการขนส่ง
และปฏิบตั หิ ลังการเก็บ ก็จะทําให้ เมล็ดต้ องเสื่อมไปหรื อมีผลทําให้ คณ
ุ ภาพของเมล็ดตํ่าลงอีกด้ วย เช่น
เมล็ดไม้ มะค่าโมง ควรต้ องแยกเมล็ดออกจากฝั กในพื ้นที่เก็บเมล็ดเสียทันที เพราะจะทําให้ การขนส่ง
เมล็ดทําได้ สะดวกและได้ จํานวนมากขึ ้น ขณะที่เมล็ดไม้ แดงจะไม่สามารถแยกเมล็ดในพื ้นที่เก็บเมล็ดได้
เพราะเมล็ดจะดีดออกจากฝั กและกระเด็นไปไกลทําให้ เก็บรวบรวมเมล็ดได้ ยาก และยังต้ องใช้ พื ้นที่เพื่อ
ตากฝั กให้ แตกอ้ าอีกด้ วย ดังนันเมื
้ ่อถึงฤดูเก็บเมล็ดไม้ แดง นอกจากผู้เก็บหาเมล็ดจะต้ องทราบแหล่ง
และแม่ไม้ จะต้ องเก็บแล้ ว หากแหล่งเก็บอยู่ไกลจากหน่วยคัดแยกเมล็ด ผู้เก็บควรสํารวจและเตรี ยม
สถานที่สําหรับการแยกเมล็ดใกล้ กบั พื ้นที่ทําการเก็บเมล็ด เพื่อลดภาระการขนส่งและคงความแข็งแรง
ของเมล็ดได้ ดีกว่านํากลับไปแยกเมล็ดที่หน่วยงานคัดแยกเมล็ด ในเมล็ดไม้ ที่มีอายุสนั ้ (recalcitrant)
ทุกชนิ ด ต้ องบรรจุใ นภาชนะที่ เ หมาะสมที่ มี การระบายอากาศดี แต่ต้องไม่ม ากเกิ นไปจนสูญ เสี ย
ความชื ้นทําให้ เมล็ดต้ องสูญเสียความมีชีวิตไปโดยเฉพาะในเมล็ดไม้ พวกตระกูลยาง เช่น เต็ง รัง และ
ตะเคียนทอง และต้ องจัดส่งให้ หน่วยคัดแยกเมล็ดหรื อเตรี ยมเพาะโดยทันที ทังนี
้ ้ขึ ้นกับเมล็ดไม้ แต่ละ
ชนิด แต่ละประเภท และแต่ละระยะสุกแก่ด้วย โดยพิจารณาดูจากความชื ้นของผลและเมล็ด และอัตรา
การหายใจของเมล็ดไม้ ในขณะนันว่
้ าเป็ นชนิดและประเภทของเมล็ดที่มีอตั ราการหายใจสูงในขณะเก็บ
เกี่ยวหรื อไม่ ผู้เก็บเมล็ดต้ องระมัดระวังเป็ นพิเศษในการขนส่งและการปฏิบตั ิตอ่ เมล็ดที่เป็ นผลสดและ
เมล็ดที่มีอายุสนเพื
ั ้ ่อให้ เมล็ดที่เก็บมาเสื่อมสภาพไปน้ อยที่สดุ สําหรับภาชนะที่ใช้ บรรจุเมล็ดหรื อผลที่
เก็บทัว่ ๆ ไปนันควรเป็
้
นวัสดุที่มีนํ ้าหนักเบา สามารถให้ อากาศถ่ายเทได้ ดี การใช้ ภาชนะที่ ทําให้ เกิด

การอับชื ้นจะทําให้ เกิดความร้ อน โดยเฉพาะถ้ าต้ องเดินทางไกลหรื อต้ องค้ างแรม ความร้ อนของเมล็ด
โดยเฉพาะผลสดนันจะเป็
้
นอันตรายอย่างยิ่งต่อความมีชีวิตของเมล็ดถึงแม้ จะเป็ นช่วงเวลาสันๆ
้ ก็ตาม
ดังได้ กล่าวแล้ วว่า หากทําได้ ควรแยกเมล็ดออกจากผลในพื ้นที่ใกล้ เคียง หรื อในพื ้นที่
เก็บผลหรื อฝั กนันๆ
้ เพื่อลดภาระในการขนส่งและลดการใช้ แรงงานเมื่อนํากลับไปยังหน่วยงานคัดแยก
เมล็ด และยังรักษาความมีชีวิตของเมล็ดได้ ดีกว่าการนําผลหรื อฝั กกลับไปคัดแยกเมล็ดในภายหลัง มี
ข้ อควรพิจารณาบางประการ สําหรับการแยกเมล็ดออกจากผลในพื ้นที่ใกล้ เคียงหรื อในพื ้นที่เก็บเมล็ด
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้เก็ บเมล็ดต้ องพิจารณาถึงระยะทางจากแหล่งเก็บเมล็ดไปยังหน่วยงานคัดแยก
เมล็ดว่าใกล้ -ไกลแค่ไหน และการขนส่งมีประสิทธิ ภาพเพี ยงใด โดยดูความเหมาะสมจากชนิดและ
ประเภทของผล ร่วมกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ปฏิบตั งิ านและเครื่ องมือที่มีอยู่
2. เมล็ดของผลสดเกือบทุกชนิดหากเก็บไว้ นานโดยที่ยงั ไม่แยกเนื ้อผลออกจากเมล็ด
จะเกิดการหมักจนผลเน่า ควรคัดแยกเมล็ดออกจากเนื ้อผลใกล้ ๆ ที่เก็บเมล็ดนัน้ และหากเป็ นเมล็ดที่มี
อายุสัน้ ที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ น านไม่ ไ ด้ ควรส่ ง ไปทํ า การเพาะทัน ที ห ลัง จากเอาเนื อ้ ผลหรื อ ปี กออกแล้ ว
ส่วนเมล็ดที่ มีอายุยาวที่ สามารถเก็ บรั กษาไว้ ได้ นานและเมล็ดยังไม่ดีดออกจากฝั กหรื อผลทันที หลัง
การเก็บ และไม่ใช้ เนื ้อที่ เก็บมากในระหว่างการขนส่งเช่น สน ประดู่ พะยูง ชิงชัน หรื อนนทรี อาจไม่จําเป็ น
ต้ องรี บแยกเมล็ดในพื ้นที่เก็บ
3. หากสามารถผึ่งแดดให้ ผลหรื อฝั กแตกอ้ าออกให้ เมล็ดหลุดออกมาได้ เอง เช่น แดง
มะค่าโมง ขะเจ๊ าะ หรื อแคฝรั่ ง หรื อบางชนิดอาจช่วยขยี ผ้ ลเพื่ อให้ เ มล็ ดหลุดออกมาโดยง่ าย เช่น
ขี ้เหล็กบ้ าน กระถินณรงค์ หรื อกระถินเทพา ก็ควรทําในระหว่างที่ดําเนินการเก็บเมล็ดอยู่อย่างต่อเนื่อง
จะช่วยลดภาระการขนส่งและลดจํานวนภาชนะที่ใส่
4. สภาพอากาศในขณะเก็บเมล็ดพันธุ์ เช่น อุณหภูมิ และความชื ้น มีผลต่อการแยก
เมล็ดออกจากผลเช่นกัน หากเป็ นการเก็บเมล็ดในช่วงฤดูฝน จะไม่สามารถตากผลหรื อฝั กเพื่อให้ เมล็ด
หลุดออกมาเองได้ เพราะอากาศยังมี ความชื ้นอยู่มากและอาจทําให้ เมล็ดเปี ยกชืน้ ได้ ง่าย แต่ถ้าเป็ น
การเก็ บเมล็ดในช่วงฤดูหนาวหรื อฤดูร้อนที่มีอากาศแห้ งและแดดจัด จะสามารถใช้ วิธีผึ่งแดดให้ ผล
หรื อฝั กแตกอ้ าออกให้ เมล็ดหลุดออกมาได้ ง่าย
อย่ า งไรก็ ต าม การแยกเอาเมล็ ด ออกจากผลหรื อ ฝั ก ควรทํ า เมื่ อ มี อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ปฏิ บตั ิงานอย่างเพี ยงพอ อย่าตัดสินใจทํ าโดยที่ยังไม่มีอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมื อใดๆ เพราะจะสูญเสี ย
เมล็ดพันธุ์ไปเป็ นจํานวนมาก อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่จําเป็ นควรนําไปด้ วยเพื่อแยกเมล็ดออกจากผล
ได้ แก่ ผ้ าใบหรื อผ้ าพลาสติกขนาดใหญ่ สํ าหรั บตากผลและเมล็ด แผ่นตาข่ายพลาสติกหรื อไนล่อน

สําหรับคลุมฝั กที่ตากเพื่อไม่ให้ เมล็ดที่กระเด็นหลุดออกจากฝั กกระจัดกระจายไปไกล ตะกร้ าตาข่าย
สําหรับเขย่าเมล็ดให้ ร่วงออกจากผลหรื อฝั กที่แห้ งแล้ ว ถุงผ้ าสําหรับนวดเมล็ด กระด้ งสําหรับฝั ดแยก
เมล็ดออกจากปี ก เป็ นต้ น
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องปฏิบตั ิคือ การบันทึกข้ อมูลของแหล่งที่เก็บเมล็ดอย่าง
ถูกต้ อง ข้ อมูลที่ สําคัญ เช่น สถานที่ หมู่ไม้ และวิธีการเก็ บเมล็ด นอกจากนี ย้ งั ต้ องทํ าสลาก (label)
ใส่ลงในภาชนะและติดภาชนะที่บรรจุเมล็ดอย่างชัดเจน เพื่อนําไปใช้ ในการแยกเมล็ดแต่ละกองหรื อชุด
เมล็ด (seed lot) ดังนันจึ
้ งต้ องมีการเตรี ยมแบบสําหรับบันทึกข้ อมูลที่ดีเพี่อให้ ได้ รายละเอียดให้ มากที่สุด
นอกจากนี ถ้ ้ า เป็ นไปได้ ค วรถ่ า ยภาพของต้ น ไม้ ห รื อ หมู่ไ ม้ ที่ ทํ า การเก็ บ เมล็ ด ไว้ ด้ ว ยเพื่ อ ประกอบ
การบันทึกข้ อมูล
แบบบันทึกของแต่ละหน่วยงานที่ดําเนินการจัดหาเมล็ด จะต้ องประกอบด้ วยข้ อมูล
ที่สํ าคัญๆ ดังที่ ไ ด้ กล่าวมาแล้ ว โดยแต่ล ะหน่วยงานอาจกํ าหนดรู ปแบบบันทึกขึน้ มาเอง หรื อเป็ น
แบบบันทึกที่ร่วมกันกําหนดขึ ้นมาโดยหลายหน่วยงานที่ปฏิบตั งิ านร่วมกัน เอกสารข้ อมูลกํากับเมล็ดไม้
จัดเป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ เพราะหากไม่มีหลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเมล็ดไม้ นนๆ
ั ้ แนบมาด้ วยแล้ ว
เมล็ ด ที่ เ ก็ บ มานัน้ ก็ แ ทบจะไม่ มี คุณ ค่า อะไรเลย ดัง นัน้ การบัน ทึ ก ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ เมล็ ด พัน ธุ์ จึ ง มี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่า เพราะจะทําให้ ทราบว่า เป็ นเมล็ดอะไร เก็บมาจาก
แหล่งไหน กี่ต้น เป็ นปริ มาณเท่าไร แหล่งเก็บมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็ นอย่างไร นอกจากนี ้
เมื่ อเมล็ดที่ เ ก็ บมาได้ ผ่านขบวนการคัดแยกเมล็ดและขบวนการเตรี ยมเมล็ด จนกระทั่ง ได้ ท ดสอบ
คุณภาพเมล็ดและเก็บรักษาไว้ ในธนาคารเมล็ดแล้ ว ในแบบบันทึกยังบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
คัดแยกเมล็ด สภาพการเก็บรักษา เปอร์ เซ็นต์การงอก และอาจรวมถึงบันทึกการแจกจ่ายเมล็ดของ
แต่ละชุดอีกด้ วย
ข้ อมูลในแบบบันทึกข้ อมูลเมล็ดไม้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามผล เช่น
หลังจากนํ าเมล็ดพันธุ์เหล่านี ไ้ ปใช้ ปลูกแล้ ว พบว่ามีการเจริ ญเติบโตดี หรื อให้ กล้ าไม้ ที่มีคุณภาพดี
เมื่อมีความต้ องการใช้ เมล็ดชุดนี ้อีก ก็อาจตรวจสอบจากบันทึกเอกสารเหล่านันได้
้ และสามารถออกไป
เก็ บหาหรื อติดต่อสั่งซื อ้ เมล็ดชุดที่ ต้องการได้ อีก นอกจากนี ข้ ้ อมูลที่แนบมายังสามารถแสดงให้ ผ้ ูใ ช้
เมล็ดพันธุ์ตดั สินใจได้ ว่าควรใช้ เมล็ดพันธุ์จํานวนเท่าไร เพื่ อให้ ได้ กล้ าไม้ เพียงพอสําหรับการปลูกป่ า
ในแต่ละปี ได้
มีตวั อย่างแบบบันทึกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าอาเซียน-แคนาดา ที่อาจนํามาใช้ เป็ น
แนวทางการบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับเมล็ดไม้ ได้ เป็ นอย่างดี มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั พิ อสังเขป ดังนี ้
1. เมื่อหน่วยงานได้ รับแผนการเก็ บเมล็ดไม้ ประจําปี ที่ได้ กําหนดชนิดและปริ มาณที่
จะต้ องดําเนินการเก็ บในปี นัน้ ๆ แล้ ว หากยังไม่เคยมี ประวัติของแหล่ง เก็บเมล็ดชนิดนัน้ ๆ มาก่อน

ผู้เก็บเมล็ดจะต้ องวางแผนเก็บเมล็ดโดยทําการสํารวจหาแหล่งเมล็ดและประเมินผลผลิต เพื่อจะได้
ทราบถึงแหล่งที่เก็บ จํานวนและสภาพของแม่ไม้ ปริ มาณเมล็ดและช่วงเวลาเหมาะสมที่เก็บเมล็ดได้
โดยบัน ทึ ก ข้ อ มูล ของแหล่ ง ที่ เ ก็ บเมล็ ด ชนิ ด นัน้ ลงในแบบสํ า รวจและประเมิ น ผลผลิ ต (ภาพ 13)
ในขณะเดียวกันก็ จะต้ องบันทึกข้ อมูล เกี่ ยวกับ แหล่ง ที่มาของเมล็ด (location) สภาพพื น้ ที่ (site)
ดิน (soil) ภูมิอากาศ (climate) พร้ อมด้ วยแผนที่ของแหล่งเมล็ดชนิดนันๆ
้ อย่างคร่าวๆ (sketch map)
ลงในแบบบันทึกข้ อมูลเมล็ดไม้ ของศูนย์ ฯ (ภาพ 14) ในขณะที่ไปสํ ารวจแหล่งและประเมินผลผลิ ต
เช่นเดียวกัน
2. เมื่อถึงเวลาเก็บเมล็ดชนิดนัน้ ผู้เก็บจะต้ องบันทึกข้ อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการเก็บ
เมล็ด (collection) ในแบบบันทึก (ภาพ 14) นันอี
้ กครัง้ ได้ แก่ วิธีการเก็บ วันที่เก็บ จํานวนต้ นที่เก็บ
ปริ มาณและสภาพของผลในขณะไปทําการเก็บ และลงรายละเอียดแต่ละต้ น ได้ แก่ ชนิดไม้ หมายเลข
แม่ไม้ แหล่งที่เก็บ วันที่เก็บ และผู้เก็บเมล็ด เขียนในสลากติดภาชนะที่ใช้ เก็บเมล็ด (ภาพ 15) จํานวน 2 แผ่น
โดยแผ่นแรกผูกติดไว้ ด้านนอกกับภาชนะหรื อถุงบรรจุเมล็ด และอีกแผ่นใส่ไว้ ข้างในถุง หากแผ่นใดแผ่นหนึ่ง
หลุดหรื อสูญ หายไป ก็ จ ะยัง คงมี ส ลากอี ก แผ่น หนึ่ง ที่ มี รายละเอี ยดเกี่ ยวกับเมล็ดติดอยู่ สลากติ ด
ภาชนะนี ้จะมีขนาดกะทัดรัด ไม่เล็กหรื อใหญ่เกินไป ไม่เปื่ อยยุ่ยเมื่อถูกความชื น้ หรื อนํา้ ทังแผ่
้ นป้าย
และปากกาที่ใช้ เขียนต้ องเป็ นชนิดที่กนั นํ ้าเท่านัน้
สํ าหรั บหน่วยงานที่ มี แหล่งเมล็ด และทราบระยะสุกแก่ ของผลชนิ ดนัน้ อยู่แล้ วสามารถ
ปฏิบตั งิ านทังสองขั
้
นตอนนี
้
้ไปในคราวเดียวกันได้
การปฏิบัตแิ ละการเก็บรั กษาในระหว่ างการขนส่ ง
การรักษาความมีชีวิตของผลหรื อเมล็ดหลังจากเก็บเกี่ ยวมานัน้ พบว่าผลหรื อเมล็ด
ส่วนใหญ่จะเก็บมาขณะที่มนั ยังไม่แห้ งดีพอสําหรับเก็บรักษา และความชื ้นในเมล็ดก็ยงั ไม่ลดลงจนถึง
ระดับตํ่าพอหรื อประมาณ 8 % จนกว่าจะได้ ทําการคัดแยกออกและผึ่งให้ แห้ ง โดยทัว่ ไปแล้ วความชื ้น
ของเมล็ดจะประมาณ 15 % ความสามารถของเมล็ดที่จะทนทานต่อสภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื ้ออํานวยได้
จะแตกต่างกัน ไป ขึน้ อยู่กับชนิ ดไม้ แ ละความชื น้ ภายในเมล็ด โดยทั่วไปแล้ วเมล็ดที่ มี ความชื น้ สูง
จะเสียหายได้ ง่ายถ้ าอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มีอณ
ุ หภูมิสงู หรื อจากโรคและแมลง ดังนันผลหรื
้
อเมล็ดไม้
ควรจะเก็ บรั กษาในสภาพแห้ งและในที่ เย็นที่สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ ในช่วงการเก็ บรักษาชั่วคราวและ
ระหว่างขนส่ง (แต่ไ ม่ร วมถึ งเมล็ดที่ มีอายุสัน้ ) และช่วงเวลาระหว่างการเก็บเมล็ ดจนถึง การแยก
เอาเมล็ดออกควรให้ สนที
ั ้ ่สดุ

ภาพ 13 แบบสํารวจและประเมินผลผลิตของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าอาเซียน-แคนาดา

ภาพ 14 แบบบันทึกข้ อมูลแหล่งเมล็ด การเก็บ การปฏิบตั ิ การเก็บรักษา และทดสอบเมล็ด
ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าอาเซียน-แคนาดา (ด้ านหน้ า)

ภาพ 15 สลากติดภาชนะบรรจุเมล็ดของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าอาเซียน-แคนาดา
ช่วงเวลาในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดชัว่ คราว (temporary storage) หลังการเก็บ
ผลหรื อเมล็ด แบ่งออกได้ เป็ น 3 ระยะตามลําดับ คือ (1) การเก็บรักษาชัว่ คราวในสนามจนกว่าจะทํา
การขนส่ง (2) ขณะขนส่ง และ (3) การเก็ บรั กษาชั่วคราวที่หน่วยงานจนกว่าจะทํ าการแยกเมล็ด
ออกจากผลหรื อฝั ก อย่างไรก็ตามช่วงเวลาในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดชัว่ คราวอาจเปลี่ยนแปลงได้
เช่น ในกรณีที่ต้องการลดช่วงเวลาการเก็บเข้ ามา หรื อเพื่อเลี่ยงความเสียหายจาก โรค แมลง และนก
หรื อการกํ าหนดช่วงเวลาการเก็บไม่เหมาะสม จึงต้ องทําการเก็บเมล็ดที่ยงั ไม่แก่หรื อสุกเต็มที่ ดังนัน้
จึงจําเป็ นต้ องบ่มเมล็ดให้ สุกภายหลังการเก็บ (pre-curing) หรื อในเมล็ดที่ มีอายุสนั ้ หรื อการขนส่ง

เมล็ดครั ง้ ละมากๆ ไม่อาจทํ าได้ หรื อสภาพความชื น้ ของอากาศที่ หน่วยงานคัดแยกเมล็ดสูงเกิ นไป
ที่จะตากเมล็ดให้ แห้ งได้ การคัดแยกเมล็ดก็จําเป็ นต้ องกระทําที่สถานที่เก็บเมล็ด
สภาพอากาศภายในภาชนะที่บรรจุเมล็ดก็มีความสํ าคัญมากในช่วงการเก็ บรั กษา
ชั่วคราวและช่วงการขนส่ง ภาชนะบรรจุต้องมี การถ่ายเทอากาศได้ ดีเ พื่ อลดความชื น้ และอุณหภูมิ
ที่ ส ะสมขึน้ ภายในภาชนะนัน้ ขณะเดียวกัน ก็ ต้อ งมี ช่องเล็กพอที่ จ ะกัน เมล็ดที่ ห ลุดออกมาจากฝั ก
ไม่ใ ห้ ร่ วงหล่น ออกไปจากภาชนะหรื อถุง นัน้ ด้ วย โดยทั่วไปกระสอบป่ าน หรื อถุง ฟางที่ ทอหลวมๆ
ขนาดจุ 100 ลิตร มีความเหมาะสมนํามาใช้ เป็ นภาชนะบรรจุได้ ภาชนะจักสานแบบเปิ ดปากก็นํามา
ใช้ ได้ ซึ่งอาจจะทําจากลวด ไม้ ไผ่ หรื อหวาย ซึ่งหาได้ ง่ายในท้ องถิ่น ถุงผ้ าก็เหมาะสมสําหรับใส่เมล็ด
ขนาดเล็ ก ถุง ที่ ใ ช้ บ รรจุเ มล็ ดควรเป็ นถุง ใหม่ห รื อ อย่างน้ อ ยต้ องสะอาดพอ เพราะถุง เก่า ที่ ใ ช้ แ ล้ ว
มักจะมีราขึ ้น ซึง่ อาจจะลามไปสูเ่ มล็ดได้ ส่วนถุงพลาสติกจะใช้ ไม่ได้ จนกว่าเมล็ดจะแห้ งดีแล้ วเท่านัน้
การเก็บรักษาผลหรื อเมล็ดจํานวนมากต้ องได้ รับการเอาใจใส่มากเป็ นพิเศษ ในกรณี
ที่กองผลหรื อเมล็ดไว้ บนพื ้น บริ เวณที่อยู่ด้านนอกอาจจะแห้ งเร็ ว แต่อณ
ุ หภูมิและความชื ้นภายในกอง
อาจขึ ้นสูงจากการที่เมล็ดมีการหายใจ ดังนันต้
้ องกองให้ กระจายเป็ นชันบาง
้
ๆ สมํ่าเสมอและทําการคน
และพลิกกลับไปมาเป็ นประจําจนกระทัง่ เมล็ดแห้ งดี อยู่ในระดับที่การหายใจของเมล็ดตํ่าสุด ซึ่งผล
หรื อเมล็ดที่ อยู่ในกองหรื อในถุงจะไม่เกิ ดความร้ อนได้ อีก นั่นก็ คือความชื น้ ของเมล็ดจะอยู่ในระดับ
ประมาณ 15 % อันจะเป็ นการทํ าให้ ไม่เกิดเชือ้ ราขึน้ ได้ อีกด้ วย และไม่ควรใส่ผลหรื อฝั กให้ เต็มถุง
จนเกินไปควรใส่เพียงครึ่ งถุงเท่านัน้ เช่นโคนของไม้ สนจะอ้ าและขยายตัวออกเมื่อแห้ ง นอกจากนี ้ต้ อง
ระวังไม่คลุกเคล้ าผลที่เป็ นเนื ้อเยื่อเข้ าด้ วยกันก่อนทําการแยกเอาเมล็ดออก เนื่องจากจะเป็ นการหมัก
และทําให้ เกิดการเน่าเสียขึ ้นได้ อีกกรณีหนึ่งคือผลหรื อฝั กที่เก็บมาไม่ควรกองไว้ บนพื ้นดิน การติดเชื ้อรา
ในผลหรื อเมล็ดมักจะเกิดจากการสัมผัสกับเชื ้อจุลินทรี ย์ที่มีอยู่ในดินบริ เวณป่ าที่ทําการเก็บเมล็ด และ
บริ เวณที่ทําการแยกเอาเมล็ดออก
การเก็บรักษาชัว่ คราวในสนาม มีความจําเป็ นในกรณีที่การขนส่งเมล็ดยังไม่พร้ อมจะทําได้
หรื อหน่วยงานรับผิดชอบในการแยกเมล็ดออกไม่พร้ อมที่จะเก็บรักษาได้ ทังนี
้ ้ก็เพื่อลดความเสียหายแก่
เมล็ด โดยการเก็บผลหรื อฝั กของไม้ ให้ แห้ งและเย็นมากที่สุด ทังนี
้ ้สามารถกระทําได้ โดยวางเรี ยงถุงหรื อ
กระสอบ หรื อภาชนะอื่น ที่ระบายอากาศได้ ดีในที่ร่มและอากาศถ่ายเทได้ สะดวก ไม่ควรวางกองกระสอบ
ทับกัน ถ้ าหากมีโอกาสเกิดนํ ้าขังหรื ออาจได้ รับอันตรายจากหนูและแมลง ก็ควรแขวนถุงหรื อกระสอบไว้
บนกิ่งไม้ บนชันเก็
้ บ หรื อขอเกี่ ยว หากเป็ นช่วงหน้ าฝน ก็ควรหาที่อยู่ใต้ ร่มเงา หรื อสร้ างที่เก็บชัว่ คราวซึ่ง
คลุมหลังคาด้ วยผ้ าใบ ถ้ าเป็ นไปได้ ควรทําการตากเมล็ดให้ แห้ งล่วงหน้ าระหว่างการเก็บรักษาชัว่ คราว
ซึ่งจะช่วยลดนํ ้าหนัก สะดวกต่อการขนส่ง และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นด้ วย การตาก
เมล็ดและการเก็บรักษาชัว่ คราวควรทําบนผืนผ้ าใบที่มีความทนทานและไม่ฉีกขาดง่าย

การขนส่ ง
การขนส่งเมล็ดพันธุ์ที่จดั หามาได้ ไปยังหน่วยคัดแยกหรื อหน่วยจัดเก็บเมล็ด เป็ นอีก
ขันตอนหนึ
้
ง่ ที่ต้องพิจารณาให้ รอบคอบ เพื่อให้ การจัดหาเมล็ดได้ เมล็ดพันธุ์ที่มีคณ
ุ ภาพดี จะต้ องจัดหา
ยานพาหนะที่ ดีแ ละเหมาะสมกับการขนส่งเมล็ดพัน ธุ์ไม้ ป่า โดยยานพาหนะที่ ใช้ ต้องมี ขนาดใหญ่
เพียงพอที่จะบรรทุกผลหรื อเมล็ดพันธุ์ พร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์ เครื่ องมือการเก็บและปฏิบตั ิตอ่ เมล็ดในสนาม
และผู้ปฏิบตั ิงาน สําหรับเดินทางไปยังแหล่งเมล็ดจนกระทั่งขนส่งเมล็ดกลับไปยังหน่วยงานคัดแยก
เมล็ดหรื อหน่วยจัดเก็บเมล็ดด้ วย
พนักงานขับรถควรได้ รับการอบรมการใช้ ยานพาหนะมาแล้ วเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
ควรจะทราบถึงความสําคัญในการขนส่งเมล็ดพันธุ์ว่าต้ องดูแลและปฏิบตั ิต่อเมล็ดแต่ละชนิด แต่ละ
ประเภทอย่างไร เช่น ไม่ให้ ภาชนะที่บรรจุเมล็ดทับถมกันมากเกินไปจนเกิดความร้ อนขึ ้นได้ หรื อไม่ควร
จอดรถตากแดดหรื อในที่ร้อนและขาดการระบายอากาศที่ดีนานจนเกินไป ต้ องดูแลไม่ให้ ผลหรื อเมล็ด
แห้ งเกินไปหรื อหมักเกินไป เหล่านี ้เป็ นต้ น
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการขนส่ง ก็เป็ นปั จจัยที่มีความสํ าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ผลสดและเมล็ดที่ มีอายุสนั ้ การขนส่งที่ช้าไปเพียง 1 วัน อาจกลายเป็ นการหมักจนเมล็ดไม้ ที่เก็บมา
สูญเสียความมีชีวิตไปเป็ นจํานวนมากได้ ในระยะทางสัน้ ๆ ที่ใช้ เวลาในการเก็บและขนส่งกลับไปยัง
หน่ ว ยงานคัด แยกเมล็ ด ภายในวัน เดี ย วเป็ นวิ ธี ที่ เ หมาะสมที่ สุด กั บ เมล็ ด ไม้ ป ระเภทนี ้ ดัง นัน้ ใน
การคัดเลื อกแหล่งเก็บเมล็ดไม้ กับชนิดพันธุ์ที่เมล็ดมีอายุสนั ้ ผลสด หรื อประเภทของผลที่ ต้องได้ รับ
การเอาใจใส่เป็ นพิเศษ และจะต้ องพิจารณาถึงระยะทางระหว่างหน่วยงานไปยังแหล่งเมล็ดชนิดนันๆ
้
ไม่ให้ หา่ งไกลเกินไปหรื อต้ องใช้ เวลาขนส่งนานหลายวัน จนทําให้ เมล็ดที่เก็บมาต้ องเสื่อมคุณภาพลงไป
การขนส่งเมล็ดพันธุ์ทกุ ชนิด กลับไปยังหน่วยงานคัดแยก ศูนย์เมล็ดไม้ หรื อศูนย์เพาะชํา
ผู้ส่งต้ องแจ้ งให้ หน่วยงานปลายทางทราบล่วงหน้ าทุกครัง้ โดยแจ้ งให้ หน่วยงานปลายทางได้ ทราบถึง
ชนิด ปริ ม าณ และเวลาที่ ผลหรื อเมล็ ดชนิดนัน้ ๆ จะส่งไปถึง เพื่ อให้ ห น่วยงานที่ ได้ รับผลหรื อเมล็ด
ได้ จัดเตรี ยมเจ้ าหน้ าที่ แ ละอุปกรณ์ ปฏิ บตั ิต่อเมล็ ดให้ พ ร้ อมสํ าหรั บการจัดการต่อผลหรื อเมล็ ดนัน้
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การปฏิบัตติ ่ อผลหรื อเมล็ดที่มีอายุสัน้
เมล็ดไม้ ในเขตร้ อนบางชนิดจัดเป็ นพวกเมล็ดที่มีอายุสนั ้ (recalcitrant) คือเป็ นเมล็ด
ที่มีความมีชีวิตเพียงระยะสันๆ
้ และจะเสื่อมความงอกลงอย่างรวดเร็ ว และถ้ าเก็บไว้ นานเกินไปก็จะ
สูญเสียความมีชีวิตไปทังหมด
้
เมล็ดไม้ พวกนี ้ไม่อาจเก็บรักษาไว้ ได้ นานๆ และหากเก็บไว้ ในที่อณ
ุ หภูมิ
ตํ่าเกินไป หรื อถูกลดความชื ้นลงมากเกินไป ก็จะเป็ นอันตรายต่อความมีชีวิตของเมล็ดพวกนี ้เช่นกัน
เมล็ดไม้ พ วกนี ไ้ ด้ แ ก่ เมล็ ดไม้ ส ะเดา เมล็ด พวกไม้ ยาง เต็ง รั ง ตะเคี ยนทอง เมล็ ด ไม้ ใ นวงศ์ไ ม้ ก่ อ

และเมล็ดในวงศ์ปาล์ม เช่น หวายบางชนิด เป็ นต้ น มีข้อพิจารณาสําหรับการปฏิบตั ิตอ่ ผลและเมล็ดพันธุ์
เหล่านี ้อย่างกว้ างๆ ได้ แก่
1. การระบายอากาศ เมล็ดไม้ ในกลุ่มนี ม้ ีอัตราการหายใจสูงอยู่ตลอดเวลา จึงต้ องการ
การระบายอากาศที่ดี ถ้ าบรรจุผลหรื อเมล็ดจํ านวนมากๆ ลงในถุงหรื อภาชนะบรรจุ จะเกิ ดการหมัก
ตัวเองมีความร้ อนเกิดขึ ้นสูงและเชื ้อราเข้ าทําลายได้ ง่าย ส่งผลให้ เมล็ดตายลงอย่างรวดเร็ ว ภาชนะที่ใช้
บรรจุผลหรื อเมล็ดเหล่านี ้ควรมีชอ่ งระบายอากาศได้ ทวั่ ทังภาชนะ
้
เช่น ตะกร้ าไม้ ไผ่ ถุงตาข่ายพลาสติก
หรื อกระสอบป่ านที่ทออย่างหลวมๆ เป็ นต้ น และควรใส่ผลหรื อเมล็ดในภาชนะเพียงครึ่ งหนึ่งเท่านัน้
เพื่อหลีกเลี่ยงการหมักตัวเองและมีการระบายอากาศที่ดีพอ
2. อุณหภูมิ การเก็บและปฏิบตั ิต่อเมล็ดประเภทนี ้ควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้ อมที่มี
อุณหภูมิตํ่ากว่า 20 องศาเซลเซียส หรื อสูงเกินกว่า 35 องศาเซลเซียส เพราะจะทําให้ เมล็ดพวกนี ้เสื่อม
คุณภาพเร็ วขึ ้น การจัดการต่อเมล็ดที่ มีอายุสนั ้ เหล่านี ้ จะต้ องระมัดระวังไม่ให้ เมล็ดถูกแดดโดยตรง
ควรเก็บหรื อผึ่งไว้ ในร่ มเงา ในระหว่างการขนส่งควรให้ ผลหรื อเมล็ดอยู่ในช่วงอุณหภูมิ ท่ีเหมาะสม
การเลือกใช้ ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมและระบายอากาศได้ ดี จะลดอุณหภูมิให้ ตํ่าลงได้
3. ความชื ้นของเมล็ด ส่วนใหญ่เมล็ดในกลุ่มนี ้จะสูญเสียความมีชีวิตลงอย่างรวดเร็ ว
หากความชื น้ ในเมล็ดลดลงมากหรื อรวดเร็ วเกินไป เมล็ดแต่ละชนิดในกลุ่มนี จ้ ะมี จุดความชื ้นวิกฤต
(critical moisture content) หรื อจุดที่ความชื ้นตํ่าสุดที่เมล็ดชนิดนันๆ
้ จะคงความมีชีวิตอยู่ได้ แตกต่าง
กันอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้ วยังเป็ นจุดที่ความชื ้นในเมล็ดค่อนข้ างสูงอยู่ ผู้เก็บเมล็ดจึงต้ องระมัดระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างการขนส่ง จะต้ องไม่ให้ เมล็ดเหล่านี ้ถูกกระแสลมจนทําให้ ความชื ้นใน
เมล็ดลดลงไปมากหรื อรวดเร็ วเกินไป หากการขนส่งใช้ รถกระบะเปิ ดโล่ง ควรมีผ้าใบคลุมป้องกันลมไว้ ด้วย
หรื ออาจใช้ กระดาษหนังสือพิมพ์ที่เปี ยกพอหมาดๆ ปิ ดภาชนะที่บรรจุผลหรื อเมล็ดเหล่านี ้ไว้
4. การเตรี ยมการเพาะชํา ผู้เก็บเมล็ดควรแจ้ งให้ งานเพาะชําเตรี ยมการเพาะเมล็ดให้ พร้ อม
เมื่อเมล็ดถูกขนส่งไปถึงโดยทันที เพื่อให้ เมล็ดที่เก็บได้ มาเสื่อมคุณภาพลงไปน้ อยที่สดุ
5. การขนส่งเมล็ดระยะไกล โดยปกติแล้ วเมล็ดไม้ พวกนี ้ควรมีระยะทางขนส่งที่ไม่ไกล
มากนักจากหน่วยคัดแยกเมล็ ด แต่ถ้าหลี กเลี่ ยงไม่ไ ด้ ผู้เ ก็ บควรทํ าการแยกเมล็ ดออกจากเนื อ้ ผล
ซึง่ เป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิดการหมักจนทําให้ กองเมล็ดมีอณ
ุ หภูมิสงู จัดและเมล็ดเสียหายได้ นอกจากนี ้
ต้ องป้องกัน ไม่ใ ห้ เ ชื อ้ ราเข้ าทํ าลายเมล็ด โดยเกลี่ ยเมล็ด ให้ ก ระจายบนพื น้ ผ้ าใบหรื อผ้ า พลาสติก
ภายใต้ ร่มเงา ให้ ระบายอากาศได้ ดี หากเมล็ดเกิ ดงอกขึน้ มาในระหว่างการเก็บหรื อขนส่ง ควรแยก
เมล็ดที่งอกบรรจุในภาชนะที่มีวสั ดุชื ้น เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์เปี ยก ขุยมะพร้ าวหรื อขี ้เลื่อยชื ้น เพื่อ
รักษาความมีชีวิตของเมล็ดที่งอกแล้ วนี ้ให้ คงอยูจ่ นกระทัง่ ส่งไปถึงหน่วยงานปลายทางได้

การเก็บรั กษาชั่วคราวที่หน่ วยงานก่ อนแยกเมล็ดออกจากผลหรื อฝั ก
หลังจากขนส่งผลหรื อเมล็ดกลับมายังหน่วยงานคัดแยกเมล็ดแล้ ว อาจมีบางกรณีที่มี
ความจําเป็ นต้ องเก็บรักษาผลเอาไว้ ก่อนจะทําการแยกเอาเมล็ดออก อาจจะเนื่องด้ วยเครื่ องมือที่ใช้
แยกเมล็ดมีอยู่ไม่เพี ยงพอ หรื อผลที่เก็บมามี ปริ มาณมากเกินไปจนไม่สามารถปฏิ บตั ิต่อเมล็ดได้ ทัน
หรื อในบางกรณีจําเป็ นต้ องเก็บรักษาผลเอาไว้ ก่อนเพื่อให้ เมล็ดไม้ ในผลสุกแก่มากขึ ้นภายหลังการเก็บ
จากกรณี ต่างๆ ที่ กล่าวมานี ้ จึงจํ าเป็ นต้ องเก็ บรั กษาผลไว้ ชั่วคราว ซึ่ง จะต้ องปฏิ บัติใ ห้ ถูกต้ องและ
เหมาะสมกับชนิดและประเภทของเมล็ด
ผลและฝั ก แห้ ง ของเมล็ ด ที่ มี อายุยาวทุก ชนิ ด สามารถเก็ บรั ก ษาในกระสอบป่ าน
กระสอบไนล่อนที่โปร่ ง หรื อภาชนะอื่นๆ ได้ เช่นเดียวกันกับภาชนะบรรจุเมล็ดทัว่ ไป ดังที่ได้ กล่าวไว้
ข้ างต้ น แต่การวางภาชนะหรื อกระสอบจะต้ องให้ มี การระบายอากาศได้ ดี ไม่วางกระสอบกองไว้
บนพื ้นดินหรื อพื ้นซีเมนต์โดยตรง จะทําให้ อบั ชื ้นระบายอากาศได้ ยาก และยังอาจถูกทําลายโดยเชื ้อรา
ได้ ง่าย ควรมี ไม้ หรื อวัส ดุอื่น สอดไว้ ข้ างล่างให้ อากาศสามารถไหลผ่านหรื อหมุน เวียนได้ ไม่สุม ทับ
ภาชนะเก็บหลายๆ ชัน้ อาจทําเป็ นตะแกรงลวดขวางไว้ เป็ นชันๆ
้ เพื่อให้ ระบายอากาศได้ รอบภาชนะ
และเก็บไว้ ในร่ ม เพื่อป้องกันการเปี ยกชื ้นจากนํ ้าฝนหรื อนํ ้าค้ าง และป้องกันแสงแดดที่ทําให้ อณ
ุ หภูมิ
ภายในภาชนะเพิ่ มให้ สูง ขึน้ ได้ สํ าหรั บตัวผนังอาคารโรงเก็ บควรเป็ นลวดตาข่ายขนาดใหญ่ เพื่ อให้
ระบายอากาศได้ ดีเช่นกัน
สําหรับเมล็ดที่เป็ นผลสดและมีอายุสนจะมี
ั้
ปัญหายุ่งยากในการเก็บรักษา ก่อนที่จะ
ทําการแยกเมล็ดออกจากผล เพราะผลจะเน่าเสียเร็ ว จึงไม่นิยมเก็บรักษาไว้ ชวั่ คราว แต่จะแยกเมล็ด
ออกจากเนื ้อผลเมื่อส่งกลับมายังหน่วยงานโดยทันที
การเก็บรักษาผลไว้ ชวั่ คราวเพื่อรอให้ เมล็ดภายในแก่จดั หรื อการบ่มเมล็ดต้ องทําในที่ร่ม
และอากาศถ่ายเทได้ ดีตลอดเวลา เป็ นวิธีการที่จําเป็ นในเมล็ดไม้ บางชนิดที่มีการสุกแก่ไม่สมํ่าเสมอ
เพื่อรอให้ ผลที่เก็ บมาทังหมดสุ
้
กแก่เต็มที่ แล้ วจึงทําการแยกเมล็ดออกจากเนือ้ ผลต่อไป ภาชนะที่ใช้
บรรจุค วรเป็ นกระบะไม้ ที่ พื น้ เป็ นลวดตาข่ า ยถี่ อาจวางซ้ อ นกัน โดยให้ มี ช่ อ งว่ า งระหว่ า งชัน้ เพื่ อ
การระบายอากาศที่ดี เช่น ในการเก็บผลสะเดามาในปริ มาณมาก การเตรี ยมการแยกเมล็ดออกจาก
เนื ้อผลโดยใช้ เครื่ องจักร จําเป็ นต้ องบ่มเมล็ดที่เก็บมาเนื่องจากลักษณะของผลที่ยงั ไม่สกุ แก่ ผลอาจมี
สีเขียวและเนื ้อยังแข็งอยู่ หรื อมีผลสีเหลืองที่อ่อนนุ่มปะปนกัน โดยบ่มให้ ผลทังหมดอ่
้
อนนุ่มเสียก่อน
แล้ วจึงใช้ เครื่ องจักรปั่ นแยกเมล็ดออกจากผลสะเดา หากใช้ เครื่ องจักรปั่ นแยกผลสะเดาในทันทีที่ได้ รับ
เมล็ดมา จะทํ าให้ เมล็ดจากผลที่อ่อนนุ่มแยกออกมาจากเนื อ้ ผลก่อนและถูกเครื่ องปั่ นตีได้ รับความ
เสียหายก่อนที่เมล็ดจากผลสีเขียวซึง่ มีเนื ้อผลแข็งกว่าจะแยกออกจากเนื ้อผลได้

ขบวนการจัดเตรี ยมเมล็ด
วัตถุประสงค์ของการจัดเตรี ยมเมล็ด (seed processing) คือการปฏิบตั ิตอ่ ผลหรื อ
เมล็ดที่เก็บมาเพื่อให้ ได้ เมล็ดที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื อ้ น มีความแข็งแรงสูง เป็ นเมล็ดที่มีคณ
ุ ภาพ
ทางสรี ระที่ดี ซึ่งหมายถึงเมล็ดที่ผ่านขบวนการจัดเตรี ยมเมล็ดมาแล้ ว จะต้ องมีความสามารถในการ
งอกและการเก็บรั กษาได้ ดีขึน้ ขัน้ ตอนต่างๆ ในขบวนการจัดเตรี ยมเมล็ดจะแตกต่างกันไปตามชนิด
และลักษณะของผลและเมล็ด สภาพของผลและเมล็ดในขณะเก็ บเกี่ ยว และการนําเอาเมล็ดไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละวัตถุประสงค์ สามารถแบ่งขันตอนการจั
้
ดเตรี ยมเมล็ดได้ ดงั นี ้
การทําความสะอาดเมล็ดเบือ้ งต้ น (pre-cleaning)
เป็ นการแยกเอาสิ่ งปะปนต่างๆ ออกจากกองเมล็ดหรื อผลที่เ ก็บมา เช่น เศษกิ่งไม้
ใบไม้ เศษดิน เป็ นต้ น เป็ นการลดปริ มาตรของกองเมล็ดให้ เ ล็กลง เพื่ อให้ การขนส่งและการปฏิ บัติ
ต่อเมล็ดในระหว่างการเก็บและการแยกเอาเมล็ดออกจากผล สามารถทําได้ สะดวกและยังทําให้ ได้ ผล
และเมล็ดที่ สะอาดมากขึน้ เพราะสิ่ งปะปนบางอย่างอาจมีเชื อ้ จุลินทรี ย์ติดมาและเข้ าไปสู่เมล็ดได้
นอกจากนี ้ยังเป็ นขันตอนที
้
่ใช้ ปฏิบตั ิในหน่วยงานคัดแยกเมล็ดอีกด้ วย เพราะทุกครัง้ เมื่อได้ รับเมล็ดที่
เก็บส่งมา ต้ องทําความสะอาดเบื ้องต้ นก่อนทําให้ แห้ งและคัดแยกเมล็ด
ในบางกรณี การทํ า ความสะอาดเมล็ ด เบื อ้ งต้ น สามารถช่ว ยลดความยุ่ง ยากให้
ขบวนการปฏิบตั ิต่อเมล็ดขันตอนต่
้
อๆ ไป เพราะสิ่งปะปนที่ติดมากับเมล็ดเป็ นอุปสรรคในการคัดแยก
เมล็ ด เนื่ องจากมี ข นาดและนํ า้ หนักใกล้ เ คียงกับเมล็ดที่ เ ก็ บมา ส่ง ผลให้ การทํ าความสะอาดหลัง
การคัดแยกเมล็ดยากลําบากและเสียเวลามาก หากไม่ทําความสะอาดเมล็ดในเบื ้องต้ นเสียก่อน
การทําความสะอาดเมล็ดเบื ้องต้ น โดยทัว่ ไปแล้ วจะไม่นิยมใช้ เครื่ องมือหรื อเครื่ องจักร
แต่จะปฏิบตั อิ ย่างง่ายๆ ด้ วยการคัดแยกเศษสิ่งปะปนต่างๆ ออกด้ วยมือ หรื ออาจใช้ กระด้ งช่วยฝั ดแยก
เศษต่างๆ ออก หากเมล็ดที่เก็บมามีปริ มาณมากและส่งไปยังหน่วยคัดแยกเมล็ดที่มีเครื่ องมือเพียงพอ
ก็อาจใช้ เครื่ องมื อประเภทตะแกรงร่ อนและลมเป่ าช่วย และการคัดแยกเมล็ดออกจากผลหรื อฝั กใน
สถานที่เก็บเมล็ด ก็ยงั เป็ นการทําความสะอาดเมล็ดเบื ้องต้ นกับเมล็ดที่เก็บมาเช่นกัน
การบ่ มเมล็ด (pre-curing)
ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่า วไว้ บ้ า งแล้ ว ในหัว ข้ อ การเก็ บ รั ก ษาชั่ว คราวในหน่ว ยงานก่อ นแยก
เมล็ด ออกจากผลหรื อ ฝั ก การบ่ม เมล็ด เป็ นกระบวนการทํ า ให้ เ มล็ด สุก แก่โ ดยการเลี ย นแบบ
ธรรมชาติ ในเมล็ด ไม้ ห ลายชนิดขณะที่เ ก็บ มาจะยัง ไม่สุก แก่เ ต็ม ที่ จึง ต้ อ งนํามาบ่ม เพื่อ ให้ ส ุกแก่
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ เหมาะสม การบ่มเมล็ดมี ความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ ใ นกรณี ที่

1. ถ้ าช่วงเวลาที่เมล็ดแก่จดั จนถึงช่วงที่เมล็ดร่วงหล่นออกจากผลหรื อฝั กอยูใ่ นช่วงสันๆ
้
2. ในกรณีที่ชนิดไม้ นนมี
ั ้ ผลที่แก่หรื อสุกไม่พร้ อมกัน
3. เป็ นปี ที่ไม้ ชนิดนันให้
้ ผลผลิตเมล็ดมากเกินกว่าที่ทีมเก็บเมล็ดไม้ จะเก็บได้ ทนั
4. การคาดคะเนช่วงเวลาเก็บคลาดเคลื่อน
5. เก็บผลก่อนสุกแก่เต็มที่ เพื่อเลี่ยงความเสียหายจากโรค แมลง และนก
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมในการบ่มเมล็ดให้ สกุ นันเช่
้ นเดียวกับสภาพที่ใช้ เก็บรักษา
ชัว่ คราว คือ ต้ องแห้ ง มีอากาศถ่ายเทได้ ดี และเย็น ในระหว่างการบ่มเมล็ดนัน้ ผลของไม้ จะสูญเสียนํ ้า
ไปอย่างช้ าๆ และเมล็ดจะค่อยๆ พัฒนาไปสู่จุดสุกแก่ สภาพอากาศรอบๆ ควรแห้ งและเย็นพอที่ จะ
ป้องกันไม่ให้ เกิดรา และทําให้ เมล็ดหายใจได้ สะดวก
การเร่ ง ให้ ผลหรื อ ฝั ก แห้ งเร็ ว เกิ น ไป อาจทํ า ให้ โ คนสนที่ ยั ง ไม่ แ ก่ เ ต็ ม ที่ อ าจเกิ ด
การแข็งตัวของผิวด้ านนอก (case-hardening) เหตุการณ์ นีเ้ กิดขึน้ จากบริ เวณรอบนอกหรื อพืน้ ผิว
ของโคนสนแห้ ง เร็ วกว่ าความชื น้ ที่ อยู่ภ ายในจะเคลื่ อนออกมายัง พื น้ ผิ วได้ ทัน ผิ วด้ านนอกจึ ง เกิ ด
การแห้ งสนิทและแข็งตัว และยังกันความชื ้นที่อยู่ภายในไม่ให้ ระเหยออกมาได้ อีก อาจแก้ ไขโดยเพิ่ม
ความชื ้นบริ เวณผิวของโคนสนใหม่ แล้ วเริ่ มขบวนการผึง่ ให้ แห้ งแบบช้ าๆ อีกครัง้
การคัดแยกเมล็ด (extraction)
การคัดแยกเมล็ดนันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ปริ มาณเมล็ดไม้ มากที่สดุ และมีคณ
ุ ภาพ
ทางสรี รวิทยาดีที่สุด โดยพิจารณาวิธีการที่ดีและประหยัดที่ สุด ในระหว่างทําการคัดแยกเมล็ดออก
จากผลนันคุ
้ ณภาพของเมล็ดอาจเสื่อมลงจากการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกวิธี เช่น การใช้ ความร้ อนที่สูงเกินไป
เพื่อให้ ผลแห้ งและเปิ ดอ้ าออกมา หรื อแม้ แต่การใช้ เครื่ องมือช่วยแยก ก็อาจทําให้ เมล็ดเกิดความเสียหาย
ได้ เมล็ดไม้ หลายชนิดจะมี ผลแห้ งเมื่อแก่และการคัดแยกเมล็ดออกจากฝั กหรื อผลจะมีความสะดวก
และทําได้ ง่าย เช่น เมล็ดไม้ จําพวกกระถินเทพา กระถินณรงค์ (Acacia spp.) สามารถใช้ เครื่ องช่วย
แยกเมล็ดออกจากฝั กได้ หรื ออาจนําฝั กใส่ในถุงผ้ าหรื อกระสอบแล้ วใช้ ไม้ ตใี ห้ ฝักซึง่ แห้ งและกรอบอยู่แล้ วให้
แตก และนําไปแยกเอาเฉพาะเมล็ดออกได้ แต่มีพนั ธุ์ไม้ อีกหลายชนิดที่เมล็ดยังคงมีความชื ้นสูงเมื่อผล
แก่เต็มที่ การคัดแยกเมล็ดออกจากผลจึงต้ องใช้ วิธีพิเศษแตกต่างกันไปตามชนิดของผล เช่น เลี่ยน
สะเดา และซ้ อ อาจใช้ เครื่ องตีเยื่อ (macerator) ช่วยตีเปลือกและเนื ้อของผลออกได้ สําหรับในไม้ สน
ต้ องใช้ ความร้ อนที่พอเหมาะทังการผึ
้
่งแดดหรื อการใช้ ต้ อู บเพื่อให้ เกล็ด (cone scales) เปิ ดออกและ
เมล็ ดหลุดออกมา จากนัน้ นํ าเมล็ ดมาผ่า นขบวนการแยกปี กออกจากเมล็ ดอี กอี ก ขัน้ ตอนหนึ่ง ซึ่ง
ขบวนการเหล่านี ้ต้ องไม่เป็ นอันตรายต่อคุณภาพของเมล็ดด้ วย จะขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้ อการแยกเมล็ดออกจากผลแต่ละประเภท

เพื่ อความสะดวกในการคัดแยกเมล็ด ได้ แบ่งเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าออกเป็ น 3 ประเภท
ตามลักษณะการปฏิบตั ติ อ่ เมล็ดก่อนเก็บรักษา ไว้ ดงั นี ้
1. ประเภทที่ต้องทํ าให้ แห้ งก่อนคัดแยกและเก็บรักษา (รวมทังชนิ
้ ดที่ ไม่ต้องคัดแยก
เมล็ ดออก) เช่น ไม้ จํ าพวกกระถิ น สนทะเล นนทรี สัก ยูคาลิปตัส มะยมป่ า ยมหิน ยมหอม และ
ประเภทที่มีฝักทังหลาย
้
2. ประเภทที่ต้องคงความชื ้นตลอดเวลา เช่น ไม้ ยาง ตะเคียนทอง สะเดา มะม่วงป่ า
3. ประเภทที่ต้องทําให้ เปี ยกชื ้นก่อนคัดแยก และทําให้ แห้ งก่อนเก็บรักษา เช่น ไม้ ซ้อ
เลี่ยน กระบก มะกอกป่ า
หรื อโดยแบ่งการแยกเมล็ดออกจากผลตามประเภทของผล ได้ ดงั นี ้
1. การแยกเมล็ ดออกจากผลสด การแยกเมล็ ดออกจากผลสดจะต้ องทํ าในเวลา
อันรวดเร็ วหลังจากที่เก็บเมล็ดมา เพื่อป้องกันผลสดหมักตัวเองและเกิ ดความร้ อนขึ ้น จนทําให้ เมล็ด
เสี ยหาย ดังที่ ได้ เคยกล่าวมาบ้ างแล้ ว ถ้ าเก็บหรื อได้ รับผลสดมาในปริ มาณน้ อยอาจใช้ แรงงานคน
โดยการแช่ผลสดในนํ ้าให้ เนื ้อผลอ่อนตัว แล้ วใช้ มือขยี ้หรื อใช้ นิ ้วบีบผลให้ เมล็ดหลุดออก ขยี ้ผลที่แช่นํ ้า
บนกระดาน กดให้ เมล็ดหลุดออกจากเนื ้อผล หรื ออาจวางผลสดบนลวดตาข่ายแล้ วแยกเอาเปลือกและ
เนื ้อผลออกจากเมล็ด โดยการร่ อนด้ วยตะแกรงหรื อแช่ในนํา้ เนื อ้ ผลและเปลือกจะลอยนํ า้ ในขณะที่
เมล็ดจะจมนํ ้า ทําให้ แยกออกจากกันได้
เมื่อต้ องแยกเมล็ดออกจากผลสดในปริ มาณมาก อาจจําเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือสําหรับ
แยกเมล็ดออกจากผลสด เช่น เครื่ องมือที่ดดั แปลงมาจากเครื่ องแยกเมล็ดกาแฟ (depulper) ที่เหมาะสําหรับ
ผลไม้ ซ้อ หรื อเครื่ องปั่ นแยกเมล็ดออกจากเนือ้ ผลสะเดา (dybvig fruit macerator) มีลักษณะ
การทํ า งานคล้ า ยเครื่ อ งซัก ผ้ า (ภาพ 16) โดยมี จ านหมุนบนแกนที่ ขับ ด้ ว ยมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ภายใน
ตัวเครื่ องจะมี ซี่แหลมคมคอยตัดเนือ้ ผลให้ หลุดออกจากกัน ขณะเครื่ องทํางานจะต้ องเติมนํ า้ ลงใน
เครื่ องที่ใส่ผลลงไปแล้ ว เพื่ อป้องกันไม่ให้ ผลสดกระแทกกับซี่ ภายในเครื่ องโดยตรง เครื่ องนี จ้ ะแยก
ผลสดและทําความสะอาดเมล็ดไปในขณะเดียวกัน
การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ปฏิ บัติ ต่ อ ผลสด ต้ อ งพิ จ ารณาดูลัก ษณะความสุ ก แก่ แ ละ
สภาพของความอ่อนนุ่มของผลในขณะนัน้ เพื่ อที่จ ะเลือกใช้ เ ครื่ องมื อ และใช้ เ วลาปฏิ บัติต่อผลได้
อย่างถูกต้ อง อย่างไรก็ตามการแยกเมล็ดออกจากผลสดด้ วยเครื่ องมือสําหรับแยกเมล็ดเป็ นวิธีที่ทําให้
เมล็ดเกิดความเสียหายมากกว่าวิธีการใช้ แรงงานคน

ภาพ 16 เครื่ องปั่ นแยกเมล็ดออกจากผลสะเดา (dybvig fruit macerator) ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่า
อาเซียน-แคนาดา
2. การแยกเมล็ดออกจากผลหรื อฝั กแห้ ง ลักษณะของผลหรื อฝั กแห้ งของชนิดไม้ ที่ใช้
ในการปลูกป่ า จะมีทงลั
ั ้ กษณะเป็ นผล (fruit) โคนของสน (cone) หรื อเป็ นฝั ก (pod) ซึ่งมีทงชนิ
ั ้ ดที่
เป็ นฝั กแตกอ้ าออกและเมล็ดหลุดออกมาเมื่อฝั กแห้ ง เช่น แดง มะค่าโมง แคฝรั่ง ชนิดที่ฝักไม่แตกหรื อ
อ้ าออกเมื่ อแห้ ง (เมล็ดอยู่ภายใน) เช่น คูน กัลปพฤกษ์ ชนิดที่ ผลแคปซูล (capsule) เช่น ผลของ
ยูคาลิปตัส ผลแห้ งบางชนิดอาจไม่ต้องคัดแยกเมล็ด เช่น ผลแห้ ง หุ้มห่อเมล็ดและเป็ นผลที่ไม่แตก
เมื่อแก่ โดยเมล็ดฝั งอยู่ในผลและเมื่อเมล็ดแก่จะค่อนข้ างแห้ ง ปรกติจะมีผลละ 1 เมล็ด สามารถเพาะ
ทัง้ ผลและการปฏิ บตั ิต่อเมล็ ดไม่ยุ่งยาก สามารถตัดส่วนเกิ นของผลออก หรื ออาจใช้ เครื่ องมื อช่วย
ถ้ ามีจํานวนมากเพื่อลดปริ มาตร เช่น สัก ประดู่ เป็ นต้ น
การแยกเมล็ดออกจากผล ฝั ก หรื อแคปซูล ส่วนใหญ่จะตากผลให้ แห้ งโดยการตาก
ให้ แห้ งตามธรรมชาติ หรื ออบให้ แห้ งโดยใช้ ความร้ อนจากพลังงานต่างๆ การตากหรื ออบผลให้ แห้ ง
จะต้ องเลียนแบบธรรมชาติให้ มากที่สุด คือต้ องให้ ผลแห้ งลงอย่างช้ าๆ โดยการลดความชื น้ ในผลลง
อากาศที่สมั ผัสกับผลจะต้ องแห้ งกว่าผล จึงจะทําให้ ความชื ้นในผลลดลงได้

การผึ่งหรื อตากผลไว้ ในร่ ม เป็ นวิธีที่ช้าแต่ทําให้ ผลเสียหายน้ อยที่สุด วิธีนี ้เหมาะกับ
ผลหรื อเมล็ดไม้ บางชนิดที่เสียหายได้ ง่ายจากการผึ่งหรื อตากไว้ กลางแจ้ ง เช่น ผลสดและพวกเมล็ด
ที่มีอายุสนั ้ การตากผลในร่ มแม้ จะใช้ เวลานาน แต่ถ้าไม่รีบใช้ เมล็ดพันธุ์อย่างเร่ งด่วน และมีสถานที่
ตากผลอย่างเพียงพอ ควรใช้ วิธีการนี ้ เนื่องจากเป็ นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัยและเหมาะสมกับพันธุ์ไม้
ทุกชนิดที่ไม่สามารถลดความชื ้นมากๆ ระยะเวลาในการผึ่งหรื อตากผลจะขึ ้นอยู่กบั ชนิดพันธุ์ อุณหภูมิ
และความชื ้นในอากาศขณะนัน้
การผึ่ ง แดด เป็ นวิ ธี ที่ เ หมาะกับ การตากผลหรื อ โคนของไม้ ส น และฝั ก ของไม้ ป่ า
อีกหลายชนิด ที่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสงู ได้ ดี เช่น มะค่าโมง กระถินณรงค์ กระถินเทพา ขะเจ๊ าะ
หรื อกับฝั กที่ไม่แตกอ้ าออกเมื่อแห้ ง เช่น คูน กัลปพฤกษ์ จามจุรี แต่จะทําให้ ฝักเหล่านันแห้
้ งมากขึ ้น
และแยกเอาเมล็ดออกจากฝั กได้ ง่ายในภายหลัง การผึ่งแดดเป็ นวิธีที่นิยมใช้ กนั มากในเขตร้ อนที่มีแดดจัด
ทําให้ ผลแห้ งได้ รวดเร็ ว และจะเปิ ดอ้ าเกล็ดของโคนสนหรื อฝั กอ้ าออก ทํ าให้ แยกเมล็ดออกจากผล
ได้ สะดวกโดยไม่จําเป็ นต้ องใช้ การอบแห้ งในเตาอบ หากสภาพอากาศไม่เอื ้ออํานวยในการตากเมล็ดใน
บริ เวณที่มีแสงแดดโดยตรง ก็อาจจะตากเมล็ดในเรื อนกระจก เรื อนพลาสติก หรื อห้ องอบเมล็ดที่สร้ างขึ ้น
เพื่อการนี ้โดยเฉพาะ
การตากผลกลางแดด ทําโดยเกลี่ยผลลงบนผ้ าใบ ผ้ าพลาสติกที่ปกู ลางแจ้ ง หรื ออาจ
บรรจุผล โคนของสนลงในตะกร้ าลวดตาข่ายที่มีตาห่างๆ สําหรับเขย่าให้ เมล็ดที่หลุดออกจากผลร่วงลง
บนผืนผ้ าใบหรื อผ้ าพลาสติก ในการตากผลควรหมัน่ พลิกกลับไปมาบ่อยๆ เพื่อให้ ผลแห้ งอย่างทัว่ ถึง
และต้ อ งเตรี ยมการสํ าหรั บ เคลื่ อ นย้ ายหรื อคลุม ได้ ทัน ที เ มื่ อ เกิ ดฝนตกกะทัน หัน สํ า หรั บผลที่ ยัง มี
ความชื ้นสูงอยู่ ต้ องหลีกเลี่ยงความร้ อนที่สงู เกินไป ในระยะแรกอาจต้ องผึ่งหรื อตากผลที่มีความชื ้นสูง
ภายใต้ ร่มเงาก่อน และอย่าใช้ สังกะสี หรื อพลาสติกคลุม เพราะจะเกิ ดความร้ อนระอุภายใต้ สิ่งที่ ใ ช้
ปกคลุมนันจนทํ
้
าให้ เมล็ดเสียหายได้ และควรเก็บเมล็ดที่หลุดออกจากผลเป็ นระยะๆ เพื่อนําออกมา
จัดการในขันตอนอื
้
่นต่อไป อย่าปล่อยให้ เมล็ดที่หลุดออกจากผลต้ องตากแดดนานเกินไป นอกจากนี ้
ต้ องป้องกันนก หนู หรื อแมลงที่จะเข้ าทําลายเมล็ด โดยเฉพาะมดจะชอบขึ ้นเมล็ดยูคาลิปตัส กระถิน
ณรงค์ และกระถินเทพา ในขณะที่หนูมกั ชอบกินเมล็ดไม้ สน อาจป้องกันโดยพ่นยากําจัดแมลงรอบๆ
พื ้นที่ตากผล หรื อใช้ ตาข่ายคลุม เป็ นต้ น
การแยกเมล็ดออกจากผลหรื อฝั กแห้ งโดยตากกลางแดด อาจต้ องมี ขัน้ ตอนปฏิบัติ
เพิ่ ม ขึน้ ภายหลัง เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารแยกเมล็ ด ออกจากผลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ เช่ น กระถิ น เทพา
กระถินณรงค์ ลักษณะเป็ นฝั กหมุนเกลียว เมื่อตากฝั กจนแห้ งและแตกอ้ าออก เมล็ดยังติดอยู่ข้างในฝั ก
เพราะมีรก (funicle) ยึดติดกับฝั กอยู่ จึงต้ องปฏิบตั ิเพิ่มเติมโดยรวบรวมฝั กที่แห้ งดีแล้ วใส่ในถุงผ้ าแต่
ไม่ใส่จนแน่นเกินไปเพราะจะทําการแยกเมล็ดได้ ยาก ผูกปากถุงให้ แน่นแล้ วใช้ ไม้ ทบุ ฝั กที่แห้ งกรอบ ในถุงผ้ า

ให้ แ ตกออกเป็ นชิ น้ เล็ ก เมล็ ดก็ จ ะหลุดจากฝั ก จากนัน้ นํ าฝั กที่ แ ตกแล้ ว กับเมล็ ด ที่ ป นกัน อยู่ม าฝั ด
ในกระด้ ง อาจใช้ พดั ลมช่วยเป่ าขณะทําการฝั ด จนเปลือกฝั กชิ ้นเล็กๆ ถูกลมพัดเป่ าหลุดจากกระด้ งไป
เหลือแต่เมล็ดที่ติดกับรก แล้ วจึงรวบรวมใส่ถุงผ้ าอีกครัง้ นวดโดยใช้ แรงงานคน จนรกหลุดออกจากเมล็ด
นํ า มาฝั ด อี ก ครั ง้ หนึ่ ง จนรกหมดคงเหลื อ แต่ เ มล็ ด ในบางกรณี ที่ จ ะนํ า เมล็ ด ไปใช้ เ พาะในทั น ที
อาจไม่จําเป็ นต้ องแยกรกออกจากเมล็ด แต่ถ้าต้ องการเก็บรักษาเมล็ดไว้ รกที่มีความชื ้นสูงอาจเป็ นการ
นําเชื ้อรามาสูเ่ มล็ดได้ ที่สําคัญคือมดชอบกินรกเหล่านี ้ หากไม่สามารถป้องกันมดได้ มดจะนําเอาเมล็ด
พร้ อมรกไปด้ วย ฉะนันถ้
้ าสามารถแยกรกออกจากเมล็ดได้ ก็ควรทํา
ในการแยกเมล็ดออกจากโคนสน จะมีขนตอนปฏิ
ั้
บตั เิ พิ่มเติมเพื่อช่วยให้ การแยกเมล็ด
ออกมีประสิทธิภาพมากขึ ้นเช่นเดียวกัน นอกจากการตากโคนสนบนผืนผ้ าใบหรื อในกระบะไม้ แล้ ว หาก
คลุม ด้ วยพลาสติกใส เพื่ อให้ เกิ ดความร้ อนสูง ขึน้ จะทํ าให้ ไ ด้ ปริ ม าณเมล็ดสนมากขึน้ ด้ วย หรื อใช้
ภาชนะที่ทําด้ วยลวดตาข่ายเป็ นรู ปทรงกระบอก มีแกนกลางหมุนได้ รอบตัวเอง มีช่องเปิ ดสําหรับบรรจุ
โคนสนลงไปหรื อเทออกมาได้ นํ าโคนสนใส่ลงไปแล้ วนําไปตากแดด และหมุนภาชนะไปรอบๆ แกน
ให้ โคนสนได้ รับแดดอย่างทัว่ ถึง เมื่ออุณหภูมิสูงจัดเกล็ดของโคนสนจะอ้ าออกในระหว่างหมุนภาชนะบรรจุ
ไปรอบๆ ตัวเอง เมล็ดสนจะหลุดลงสู่ข้างล่างที่ปพู ื ้นรองรับเมล็ดด้ วยผืนผ้ าใบหรื อผ้ าพลาสติก แล้ วจึง
รวบรวมเมล็ดไปแยกปี กออก การอบโคนสนโดยใช้ เตาอบพลังแสงอาทิตย์ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ก็ สามารถแยกเมล็ดออกได้ เป็ นอย่างดี หากจํ าเป็ นต้ องใช้ ห้องอบหรื อเตาอบ สํ าหรั บอบผลหรื อฝั ก
ควรพิจารณาดังนี ้ (1) ผลหรื อฝั กที่อบจะต้ องผ่านการบ่มจนความชื ้นลดลง (2) ต้ องควบคุมอุณหภูมิ
ในเตาอบให้ อยูใ่ นระดับตํ่าสุดเท่าที่จะมีผลต่อการอบผลหรื อฝั กให้ แห้ งได้ (3) ไม่อบผลหรื อให้ เมล็ดอยู่
ในเตาอบนานเกินไป และ (4) ควรให้ อากาศในเตาอบแห้ งที่สดุ หลังจากอบผลหรื อฝั กจนแห้ งและอ้ าออกแล้ ว
จะต้ องนําผลหรื อฝั กนันมาแยกเอาเมล็
้
ดออกต่อไป ซึ่งมีวิธีการเช่นเดียวกับการแยกเมล็ดออกจากผล
อย่างไรก็ ตามหลังจากอบผลหรื อฝั กแห้ งดีแล้ ว ควรนํ ามาเขย่าเอาเมล็ดออกทันที เพราะถ้ าอากาศ
โดยรอบชื ้นมาก จะทําให้ โคนของสนกลับมาปิ ดใหม่อีกครัง้ ทําให้ ต้องเสียเวลา การเขย่าเอาเมล็ดออก
จึงควรดําเนินการต่อเนื่องโดยทันทีภายหลังจากอบแห้ งแล้ ว
3. การแยกปี กออกจากเมล็ด เมล็ดหรื อผลของไม้ หลายชนิดจะมีปีกติดอยู่ เช่น ในไม้
วงศ์ยาง (ยาง ตะเคียน เต็ง รั ง ) เมล็ดไม้ สน หรื อผลประดู่ จําเป็ นต้ องแยกเอาปี ก เพื่ อลดปริ มาตร
ของเมล็ด สะดวกต่อการเก็บรักษาและการนําไปเพาะชํา การแยกปี กออกจากเมล็ดหรื อผลมีหลายวิธี
แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดไม้ เช่น เมล็ดไม้ สน อาจใช้ เครื่ องตีปีกที่ดดั แปลงจากเครื่ องผสมคอนกรี ต
ที่สามารถหมุนรอบตัวเองให้ เมล็ดสนที่มีปีกติดอยู่เสียดสีกนั เองหรื อกระทบกับผนังเครื่ องตีปีก จนปี ก
หลุดออกจากเมล็ ด แล้ วจึง นํ าออกมาฝั ดให้ ปีกออก เมล็ดบางชนิดมี ปีกที่ แห้ ง และแข็ง เช่น เมล็ด
มะฮอกกานี อาจแยกปี กออกจากเมล็ ดได้ ง่ าย โดยใช้ มื อบิ ดให้ หักออกจากกัน ผลที่ มี ปีกสด เช่ น

ผลของไม้ วงศ์ยาง อาจใช้ กรรไกรหรื อมีดตัดปี กออกจากผล เมล็ดไม้ บางชนิดที่มีขนาดเล็กและมีปีกเล็กๆ
ติดอยู่ไม่จําเป็ นต้ องแยกเอาปี กออกจากเมล็ด เช่น เมล็ดสนทะเล ส่วนผลประดู่ มีลกั ษณะเป็ นปี กบาง
เหนี ยวแผ่โดยรอบ อาจต้ องใช้ เ ครื่ องมื อช่วยแยกปี กออก (ภาพ 17) นอกจากนี เ้ ครื่ อ งมื อดัง กล่า ว
ยังสามารถแยกเมล็ดออกจากผลหรื อฝั กแห้ งที่แห้ งแล้ วไม่แตกอ้ าบางชนิดได้ เช่น พะยูง ชิงชัน นนทรี
โดยเลื อกขนาดช่องปล่อยเมล็ ดออกให้ เหมาะสมกับขนาดของเมล็ดแต่ล ะชนิด เมล็ดที่ แยกได้ จาก
เครื่ องนีม้ ี เศษเปลื อกปนมาบ้ าง แล้ วนํ าฝั ดแยกกากออก หรื อบางชนิ ดต้ องช่วยนวดเมล็ดที่ ปนกาก
เปลือกออกมาอีกครัง้ หนึง่ แล้ วจึงฝั ดแยกกากเปลือกออกจนเหลือแต่เมล็ด

ภาพ 17 เครื่ องแยกเมล็ดออกจากฝั กแห้ งชนิดที่แห้ งแล้ วไม่แตกอ้ าบางชนิดของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่า
อาเซียน-แคนาดา

ในบางกรณี ที่ต้องผลิ ตเมล็ ดประดู่ส่งหน่วยงานเป็ นเพี ยงเมล็ ดข้ างในล้ วนๆ ซึ่งจํ าเป็ น
ต้ องตัดผลให้ ได้ แต่เมล็ดข้ างใน ผู้ตดั ผลประดู่จะต้ องมีความชํานาญในการตัดผลประดู่โดยไม่ให้ เป็ น
อันตรายต่อเมล็ดที่อยู่ข้างในผล นอกจากนี ้การวางแผนการเก็บและปฏิบตั ิต่อเมล็ดประดู่จะต้ อง มี
ความสัมพันธ์กนั ด้ วย ตัวอย่างเช่น ถ้ าต้ องผลิตเมล็ดประดูป่ ่ าจํานวน 10 กิโลกรัม ผู้เก็บสามารถเก็บผล
ประดู่ สํ าหรั บผลิตเป็ นเมล็ดได้ ภายใน 1-2 สัปดาห์ ต้ องใช้ เวลาตัดผลเพื่ อให้ ได้ เมล็ดเป็ นเวลานาน
หลายเดือน และในระหว่างตัดผลจะต้ องสเปรย์ นํา้ บนผลประดู่เพื่ อให้ ตดั ได้ ง่ ายและไม่ทําให้ เมล็ ด
ข้ างในแตกหักง่าย ทํ าให้ เมล็ดที่ ได้ มีความชืน้ ในเมล็ดสูง หากต้ องรอรวบรวมเมล็ดจากการใช้ เวลา
ตัดผลที่นานเกินไปก็อาจทําให้ เมล็ดที่ได้ มาเสื่อมคุณภาพลงไปมาก ดังนันจะต้
้ องวางแผนการปฏิบตั ิงาน
เพื่ อลดเวลาที่ ใ ช้ ตดั ผลประดู่ให้ น้อยที่ สุด หัวหน้ าหน่วยงานที่ ข าดประสบการณ์ มักจะไม่คํานึง ถึ ง
ข้ อควรระวังนี ้ ปล่อยให้ เป็ นงานปฏิบตั ิปกติของคนงานในแต่ละวัน จนบางครัง้ อาจใช้ เวลานานถึง 6 เดือน
จึงจะตัดผลเสร็ จ แล้ วจึงรวบรวมเมล็ดที่ได้ มาทําความสะอาดและลดความชื ้นเพื่อเก็บรักษา แต่เมื่อ
นําเมล็ดเหล่านันมาทดสอบคุ
้
ณภาพ พบว่าเมล็ดได้ เสื่อมคุณภาพไปมากแล้ ว โดยมีความงอกลดลง
และงอกไม่สมํ่าเสมอ นอกจากนี ้เมล็ดที่ได้ ยงั มีความสามารถในเก็บรักษาลดลงไปมาก หากละเลยหรื อ
ยังคงเก็บรักษาไว้ ในห้ องเย็นหรื อธนาคารเมล็ดไม้ แล้ วนําเมล็ดเหล่านันมาใช้
้
ในภายหลัง อาจสูญเสีย
ความงอกลงไปเป็ นอย่างมาก จนอาจถูกตําหนิจากผู้ใช้ เมล็ดพันธุ์ได้ ดังนันต้
้ องวางแผนการดําเนินงาน
ในส่วนของการแยกเมล็ดออกจากผลประดู่เพื่อให้ ได้ เมล็ดประดูท่ ี่เก็บมาเสียหายน้ อยที่สุด อาจใช้ วิธี
จ้ างผู้รับจ้ างตัดผลประดูท่ ี่มีประสบการณ์ตดั ผลแยกเอาเมล็ดออก ทําให้ ได้ เมล็ดพันธุ์เหล่านันภายใน
้
เวลา 1 เดือน ซึง่ อาจต้ องจ่ายค่าจ้ างตัดเพิ่ม แต่ผลที่ได้ ค้ มุ ค่ากับต้ นทุนที่เสียไป
การวางแผนการปฏิบตั งิ านในแต่ละขันตอน
้
การคัดแยกเมล็ดมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน เพราะคุณภาพของเมล็ดผันแปรแตกต่างกันในแต่ละชนิดพันธุ์ แต่ละระยะการสุกแก่
และแต่ละสภาพแวดล้ อมในขณะนันว่
้ าควรปฏิบตั ิตอ่ เมล็ดอย่างไร นอกจากนี ้จะต้ องคํานึงถึงปริ มาณ
ของเมล็ ด เครื่ องมื อและอุปกรณ์ ที่นํามาใช้ รวมทัง้ ประสบการณ์ และความชํ านาญของเจ้ าหน้ า ที่
และวัตถุประสงค์ของการนําเมล็ดพันธุ์เหล่านันไปใช้
้
ปั จจัยทุกอย่างล้ วนสัมพันธ์ กนั และเกี่ ยวข้ องกัน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ในแต่ละครั ง้ ต้ องใช้ ประสบการณ์ และความรู้ ในหลายๆ ด้ านควบคู่กัน ผู้เก็ บหา
เมล็ดไม้ ต้องมีความพร้ อมที่จะปฏิบตั ิต่อเมล็ดให้ มีความต่อเนื่อง และตอบวัตถุประสงค์ของการจัดหา
เมล็ดในครัง้ นันให้
้ ได้
การทําความสะอาดเมล็ด (cleaning)
การทําความสะอาดเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการจัดเตรี ยมเมล็ด ก่อนนําเมล็ดพันธุ์ไปใช้
เนื่ องจากเมล็ดผ่านขบวนการผึ่งและคัดแยกแล้ วยังคงมีสิ่ง เจื อปนอยู่กับเมล็ดอี ก เช่น ปี กเมล็ดลี บ
เมล็ ด ที่ แ ตกหัก หรื อ มี ชิ น้ ส่ ว นอื่ น ติ ด มากั บ เมล็ ด สิ่ ง เจื อ ปนเหล่ า นี ค้ วรจะถู ก กํ า จัด ออกให้ ห มด

เมล็ดไม้ หลายชนิดสามารถทําความสะอาดโดยการนําเข้ าเครื่ องเป่ า (aspirator) ดังภาพ 18 ซึ่งใช้
ลมเป่ าเอาสิ่งเจือปนที่มีขนาดเบาออกไปจากเมล็ดได้ แต่เมล็ดไม้ บางชนิดต้ องใช้ วิธีการแยกสิ่งเจือปน
ออกโดยใช้ นํ ้า นอกจากนี ้การใช้ ตะแกรงร่ อนเพื่อแยกเมล็ดออกจากสิ่งเจือปนเป็ นวิธีการที่ใช้ อยู่ทวั่ ไป
แต่มีวิธีที่นิยมใช้ เหมาะสม ประหยัด และยังคงมี ประสิทธิภาพดี คือการใช้ กระด้ งฝั ดแยกสิ่งเจือปน
ออกจากเมล็ด โดยใช้ ลมช่วยเป่ าเอากากและสิ่งเจือปนที่มีขนาดเบาให้ ปลิวออกไปจากเมล็ด

ภาพ 18 เครื่ องมือทําความสะอาดเมล็ด และคัดขนาดเมล็ดแบบต่างๆ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่า
อาเซียน-แคนาดา
การปรั บความชืน้ เมล็ด (adjustment of moisture content)
หลังจากทํ าความสะอาด และคัดขนาดเมล็ดพันธุ์เรี ยบร้ อยแล้ ว เมล็ดที่ได้ สามารถ
นําไปเพาะชําเป็ นกล้ าไม้ ได้ เลย แต่หากยังไม่ต้องการใช้ เมล็ดพันธุ์ในขณะนัน้ หรื อมีวตั ถุประสงค์ของ
การผลิตเมล็ดพันธุ์เป็ นอย่างอื่น เช่น ต้ องการเก็บรักษาเมล็ดไว้ เพื่อการอนุรักษ์ สายพันธุ์ ต้ องการเก็บ
รักษาเมล็ดเหล่านันไว้
้ ในธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อการแจกจ่าย หรื อต้ องเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ ประโยชน์ใน
ภายหลัง จึงจําเป็ นต้ องปรับความชื ้นของเมล็ดให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดก่อน
การเก็บรักษา
ความชื น้ ของเมล็ ดเป็ นเรื่ องที่ สํ าคัญเมื่ อต้ องเก็ บรั กษาเมล็ ด เพราะถ้ าเมล็ ดชื น้ เกิ นไป
อาจทํ าให้ เมล็ ดงอกได้ ในขณะเก็ บรั กษา หรื อมี เชื อ้ ราเข้ าทํ าลายได้ ง่ าย และถ้ าตากเมล็ ดจนแห้ งเกิ นไป
อาจทํ าให้ เมล็ ดตายได้ เช่นกัน จึงต้ องหาความชื น้ ของเมล็ดแต่ละชนิ ดเพื่ อให้ ทราบและปรั บให้ เหมาะสม

กั บการเก็ บรั กษาต่ อไป ในการหาความชื น้ ของเมล็ ด นั น้ สมาคมทดสอบเมล็ ด นานาชาติ หรื อ
International Seed Testing Association (ISTA) ได้ กําหนดให้ ใช้ วิธีอบในตู้อบที่อณ
ุ หภูมิ 103 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 17 ชัว่ โมง โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ทํ าการสุ่มตัวอย่างเมล็ดมา 2 ชุดๆ ละประมาณ 5 กรัม (สําหรับเมล็ดขนาดเล็ก)
ถ้ าเป็ นเมล็ดขนาดใหญ่อาจใช้ ปริ มาณมากกว่านี ้
2. เมล็ ดขนาดใหญ่ จะต้ อ งบดหรื อตัดให้ เ ป็ นชิ น้ เล็ กชิ น้ น้ อย เพื่ อให้ อบได้ ส ะดวก
เมล็ดไม้ ที่มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางเกินกว่า 10 มิลลิเมตร ขึ ้นไป จะต้ องบดหรื อตัดก่อนเสมอ
3. ทําการชัง่ นํ ้าหนักเมล็ดก่อนอบ ในตาชัง่ หน่วยเป็ นกรัมที่มีทศนิยม 3 ตําแหน่ง
4. ใส่ตวั อย่างเมล็ดลงในภาชนะโลหะ วางในตู้อบให้ ห่างกันเพื่อให้ อากาศหมุนเวียน
ในตู้อบได้ สะดวก
5. ทําการอบตัวอย่างเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิ 103 ± 2 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 17 ± 1 ชัว่ โมง
6. นําตัวอย่างเมล็ดที่ อบแล้ ว ใส่ลงในโหลดูดความชื น้ เป็ นเวลาประมาณ 30 นาที
เพื่ อให้ เมล็ดเย็นตัวลงและไม่ดูดความชืน้ กลับเข้ ามาอี ก แล้ วชั่งนํ า้ หนักใหม่ ความชืน้ สัม พัทธ์ ใ น
ห้ องปฏิบตั ิการควรตํ่ากว่า 70% เพื่อป้องกันไม่ให้ เมล็ดที่อบแห้ งแล้ วดูดซับความชื ้นได้ อีกในระหว่าง
ที่ชงั่ นํ ้าหนักใหม่
7. คํานวณค่าความชื ้นของเมล็ดได้ จากสูตร
เปอร์ เซ็นต์ความชื ้นของเมล็ด = (นํ ้าหนักเมล็ดก่อนอบ – นํ ้าหนักเมล็ดหลังอบ) x 100
นํ ้าหนักเมล็ดก่อนอบ
8. ค่าเฉลี่ยความชื ้นของเมล็ดจากทังสองตั
้
วอย่าง จะเป็ นค่าความชื ้นของเมล็ดที่ต้องการ
ค่า ความชื น้ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บการเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด แต่ล ะประเภทจะแตกต่า งกัน
ในเมล็ ดไม้ ที่มี อายุสัน้ (recalcitrant) ต้ องรั กษาความชื น้ ไม่ใ ห้ ตํ่ากว่าขี ดจํ ากัดของเมล็ ดชนิ ดนัน้
โดยทัว่ ไปอยู่ที่ประมาณ 20-40 % แล้ วแต่ชนิดไม้ สําหรับเมล็ดที่มีอายุยาว (orthodox) ผลหรื อฝั กแห้ ง
ที่สามารถทําให้ แห้ งได้ เหมือนเมล็ดไม้ ทวั่ ไป สามารถลดความชื ้นของเมล็ดภายหลังจากคัดแยกเมล็ด
ได้ โดยการตากเมล็ด แต่ก็แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดไม้ เช่นเดียวกัน เมล็ดไม้ หลายชนิดที่มีเปลือก
เมล็ดแข็งและหนา อาจลดความชื ้นได้ โดยการตากแดดได้ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ สัก กระถินณรงค์
กระถินเทพา คูน จามจุรี มะกลํ่าต้ น ในเมล็ดไม้ อีกหลายชนิดไม่อาจลดความชื ้นโดยตากแดดโดยตรงได้
เพราะความร้ อนจากแสงแดดอาจทําให้ เมล็ดเสียหายและเสื่อมความงอกไปได้ โดยเฉพาะกับเมล็ดไม้
ที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดบาง เช่น เมล็ดยมป่ า ยมหอม อินทนิล เป็ นต้ น

การลดความชื ้นของเมล็ดโดยการผึ่งหรื อตากเมล็ดในที่ร่มจนกระทัง่ ความชื ้นในเมล็ด
ลดลงถึงระดับที่ต้องการ เป็ นวิธีที่สะดวก ประหยัด และปลอดภัยต่อความมีชีวิตของเมล็ดเกือบทุกชนิด
และการลดความชื ้นของเมล็ดก่อนเก็บรักษาเป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่งกับเมล็ดทุกชนิดที่ผ่านการคัดแยก
เอาเมล็ดออกจากผลโดยใช้ นํ ้า แต่ต้องพึงระวังไม่ให้ แห้ งมากเกินไปกับเมล็ดไม้ บางชนิดที่ต้องรักษา
ความชื ้นไม่ให้ ตํ่ากว่าขีดจํากัดของเมล็ดชนิดนัน้ เช่น สะเดา
ในกรณีของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าอาเซียน-แคนาดา เมื่อผู้เก็บเมล็ดไม้ ได้ คดั แยกเมล็ด
เรี ยบร้ อยแล้ วจะต้ องบันทึกข้ อมูลการคัดแยกเมล็ดไม้ เหล่านัน้ ไว้ ในแบบบันทึกข้ อมูลเมล็ดไม้ ของศูนย์ ฯ
(ภาพ 14) ในส่วนของการคัดแยกเมล็ด (seed extraction) นําเมล็ดที่ได้ คดั แยกและทําความสะอาด
แล้ ว ส่งต่อไปยังหน่วยงานทดสอบคุณภาพเมล็ดก่อนนํ าเมล็ดเข้ าเก็บรั กษาต่อไป และต้ องมีสลาก
กํากับเมล็ดติดไปกับภาชนะบรรจุเมล็ดทังภายในและผู
้
กไว้ ภายนอกด้ วยทุกครัง้ พร้ อมด้ วยแบบบันทึก
ข้ อมู ล เมล็ ด ไม้ (ภาพ 14) ในด้ า นหลั ง ของแบบบัน ทึ ก ข้ อมู ล (ภาพ 19) เป็ นส่ ว นที่ ต้ อ งบัน ทึ ก
รายละเอียดของการทดสอบคุณภาพของเมล็ด และบันทึกการเก็บรักษาและการแจกจ่ายเมล็ดชุดนัน้
เจ้ าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่ทดสอบคุณภาพและรับผิดชอบธนาคารเมล็ดไม้ ที่สําคัญต้ องไม่ลืมว่าผู้ปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้ องกับเมล็ดที่เก็บหามาในขันตอนใดๆ
้
จะต้ องรับผิดชอบเมล็ดพันธุ์เหล่านันตลอดไปจนกว่
้
าที่เมล็ด
นันได้
้ ส่งต่อไปยังความรับผิดชอบของผู้อื่นต่อไป และควรมีหลักฐานการรับมอบเมล็ดที่เก็บหามาด้ วย
เพราะหากมีการสูญหายหรื อเมล็ดเสียหายในขันตอนของการปฏิ
้
บตั ิงานใด ก็สามารถตรวจสอบความ
ผิดพลาดได้ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ติ อ่ เมล็ดไม้ ประเภทต่างๆ ที่ได้ กล่าวมาพอจะสรุปได้ ดงั ตาราง 3

ภาพ 19 แบบบันทึกข้ อมูลแหล่งเมล็ด การเก็บ การปฏิบตั ิ การเก็บรักษา และทดสอบเมล็ดของศูนย์
เมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าอาเซียน-แคนาดา (ด้ านหลัง)

ตาราง 3 สรุปขันตอนการปฏิ
้
บตั ติ อ่ เมล็ดไม้ แต่ละประเภท
ขัน้ ตอน

เมล็ดสน และผลแห้ ง

ผลที่มีเนือ้ หุ้ม

เมล็ดอายุสัน้

การเก็บเมล็ด
การเก็บรักษาชัว่ คราว
เตรี ยมเพื่อคัดแยก
เตรี ยมผล/ฝั ก
การคัดแยกเมล็ด

เก็บจากต้ น/แหล่ง
บ่มเมล็ด
ทําความสะอาดเบื ้องต้ น
ผึง่ -อบให้ แห้ ง
เขย่า แกะ ใช้ เครื่ องแยก

เก็บจากต้ น-แหล่ง

เก็บจากต้ น-แหล่ง

ทําความสะอาดเบื ้องต้ น
แช่นํ ้า

ทําความสะอาดเบื ้องต้ น
แยกเมล็ดออก

6. แยกส่วนประกอบของ
เมล็ด
7. การทําความสะอาดและ
คัดเมล็ด
8. ทดสอบเมล็ด I
9. ปรับความชื ้น
10. ทดสอบเมล็ด II
11. เก็บรักษา-แจกจ่าย

ตีปีก (เปี ยก-แห้ ง)

ตีเยื่อ ล้ างนํ ้า *
ผึง่ ให้ แห้ ง แยกเนื ้อเยื่อที่ตดิ
อยูอ่ อก
ทําความสะอาด/คัดเมล็ด

1.
2.
3.
4.
5.

ฝั ด เป่ า เครื่ องร่อน คัด
ขนาด
หาความชื ้น
ผึง่ -ตากให้ แห้ ง
% การงอก %บริ สทุ ธิ์
ที่แห้ ง-เย็น

% ความชื ้น
ผึง่ -ตากให้ แห้ ง
% การงอก % บริ สทุ ธิ์
ที่แห้ ง-เย็น

ผึง่ ลม
ทําความสะอาด/คัดเมล็ด
% ความชื ้น
ปรับความชื ้น ขึ ้น/ลง
% การงอก % บริ สทุ ธิ์
คงความชื ้น/อุณหภูม/ิ
รี บจ่ายโดยเร็ ว

* เมล็ดเสียเร็ ว
ดัดแปลงจาก วีระพงษ์ , 2541ข

จึงอาจกล่าวได้ วา่ ผู้ปฏิบตั งิ านด้ านการจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ ป่าต้ องเอาใจใส่ทกุ ขันตอน
้
ของการปฏิบตั ติ อ่ เมล็ดไม้ แต่ละชนิดเป็ นอย่างดีและไม่ให้ เกิดความผิดพลาดขึ ้นได้ นอกจากนี ้ในแหล่ง
เมล็ดไม้ ที่ได้ คดั เลือกไว้ แล้ ว ผู้เก็บหาเมล็ดจําเป็ นต้ องทราบถึงศักยภาพของแหล่งเมล็ดนันๆ
้ ที่จะสามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีปริ มาณและคุณภาพที่ดีที่สุดที่จะสามารถดําเนินการเก็บหาได้ ในแหล่งนันซึ
้ ่งอาจ
แตกต่างไปจากแหล่ ง อื่ น ที่ ใ ช้ เ ก็ บเมล็ ด ชนิดเดียวกัน เพราะสภาพแวดล้ อมในแต่ล ะท้ องที่ มี ความ
แตกต่างกัน สําหรับในทางปฏิบตั ินนั ้ ผู้เก็บเมล็ดในแต่ละหน่วยจัดหาเมล็ดต้ องสามารถประเมินงาน
ที่จะต้ องทําได้ ล่วงหน้ าก่อนทําการเก็บหาเมล็ดชนิดนันๆ
้ จนกระทัง่ ถึงการปฏิบตั ิต่อเมล็ดนันๆ
้ ในทุก
ขันตอนของการผลิ
้
ตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในทุกๆ ด้ าน สิ่งต่างๆ เหล่านี ้
ล้ วนต้ องใช้ ความรู้ ประสบการณ์ การสังเกต และการปฏิ บตั ิงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัดหาเมล็ดของ
ผู้เก็บหาเมล็ดไม้ มาใช้ ประกอบการวางแผนการปฏิบตั ิงานให้ มีความถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น ซึ่งคูม่ ือการเก็บ
และปฏิบตั ติ อ่ เมล็ดไม้ จะไม่สามารถอธิบายให้ รายละเอียดเหล่านันได้
้
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