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คํานํา
การปลูกสรางสวนปาโดยทั่วไปยังใชเมล็ดเตรียมกลาไมอยู เนื่องจากเปนวิธีที่งาย
สะดวก และประหยัดสามารถผลิตกลาไดเปนจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว เมล็ดพันธุจึงเปน
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่จะตองคํานึงถึงในการปลูกสรางสวนปา การจัดการเมล็ดไมท่ีดีนั้นจะชวย
ส ง เสริ ม ให ก ารปลู ก สร างสวนปาประสบผลสํ าเร็ จ ได เป น อย างดี เพราะเมล็ ด ที่ มีคุ ณ ภาพดี
จะส ง เสริ มให ต น ไม มีลั ก ษณะดี เติ บโตเร็ ว และให ผ ลผลิ ต สู ง Wright (1962) กล าววาการใช
เมล็ ด จากแมไ มพัน ธุดี จ ะให ผลผลิ ต มากกวาการใชเมล็ ด จากปาธรรมชาติ ห รื อสวนปาทั่วไป
ประมาณ 3-10 %
การเก็บเมล็ดไมเพื่อการปลูกสร างสวนปาจะตองคัดเลือกจากแมไมที่มีลักษณะดี
หลายๆ ตนโดยเก็บรวมๆ กัน โดยเขาไปทําการประเมินกําลังผลิตของเมล็ดในฤดูเก็บเมล็ดไม
แต ละชนิ ด ควรกระทํากอนเมล็ด เริ่ มแก ประมาณ 3-4 สัปดาห การเขาไปสํ ารวจแหล งแมไ ม
และประเมิน กํ าลั ง ผลิ ต ของเมล็ด ชวยให ส ามารถกํ าหนดระยะเวลาเก็บเมล็ ดได อยางถู ก ต อง
เพราะผลอาจจะแก ไมพรอมกันในแตละปขึ้นกั บสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้
ในแต ล ะทองที่การแก ของผลอาจจะไมพร อมกั น การเก็ บเมล็ด ไมมีห ลายวิธี ได แ ก การเก็ บ
เมล็ ดไมจากพื้น ดิน การเก็ บเมล็ด ไมจ ากการตัดกิ่ งก านลงมา การเก็บเมล็ ดโดยการปนตน ไม
เปนตน การเก็บเมล็ดไมจําเปน ตองทราบขอจํากัดของเมล็ดไม เกี่ยวกับการโปรยเมล็ดของไม
แต ล ะชนิ ด เมื่อแก ซึ่ง ก็ จ ะเกี่ ยวพัน กั บวิธีที่ใ ชใ นการเก็ บเมล็ ด เชน เมล็ ด ที่แ ก จั ด จะปลิ วหรื อ
ดีดออกไกล โดยเฉพาะชนิดที่มีเมล็ดขนาดเล็ก การเก็บตองเก็บกอนที่เมล็ดจะปลิวไปโดยการเก็บ
เมล็ดบนตนเปนวิธีท่ดี ีที่สุด
สัณฐานวิทยาของผลและเมล็ดมีบทบาทตอการกระจายพันธุพืช และมีความสัมพันธ
อยางมากกั บวงจรชีวิตของพืชแต ล ะชนิ ด ในปจจั ยแวดล อมแตล ะแห ง โดยปกติ ผลหรื อเมล็ ด
ของพันธุพืชจะตกลงสูพื้นดินตามแรงโนมถวงของโลก แตมีปจจัยอีกหลายอยางที่ชวยสงเสริม
ใหพืชมีการกระจายพันธุที่กวางขวางขึ้น ไดแก ลม น้ํา สัตว แรงดีดของผล และอื่นๆ (Dansereau
and Lems, 1957; Schmidt, 2000) พั น ธุ ไ ม ที่ มี ก ารกระจายพั น ธุ โ ดยลมมั ก มี ลั ก ษณะของผล
หรื อ เมล็ ด เบา ขนาดเล็ ก หรื อ มีป ก ได แ ก สนสามใบ (วงศ ส น : Pinaceae) กํ า ลั ง เสื อ โคร ง
(วงศ กํ า ลั ง เสื อ โคร ง : Betulaceae) แคดอกขาว กาสะลองคํ า แคทราย (วงศ แ คหางค า ง :
Bignoniaceae) ฮ อ ยจั่ น ค า หด (วงศ ค า หด : Juglandaceae) กางหลวง มะขามแป (วงศ ถั่ ว :
Leguminosae) เปน ต น กระจายพั น ธุ โ ดยสั ต ว ซ่ึ ง ลั ก ษณะของผลมั ก เป น ผลสด มีเ นื้ อ ได แ ก
มะขามปอม เม าสร อ ย เหมือดหลวง ไคร มด ผัก ขี้ม ด มั น ปลา มะไฟปา (วงศ มะขามป อม :
Euphorbiaceae) กอเดือย กอแปน กอตี กอพวง กอหรั่ง กอนก กอหัวหมู (วงศกอ : Fagaceae)
มะเกิ้ ม ตะคร้ํ า มะแฟน (วงศ ม ะเกิ้ ม : Burseraceae) สมอไทย สะแกวั ล ย (วงศ ส มอ :
Combretaceae) เหมือดคนตั วผู เหมือดคนตั วแม (วงศ เหมือดคน : Proteaceae) หาดไทร

(วงศขนุน : Moraceae) เทพทาโร ตองขาว หมี่บง สะทิบดํา สะทิบดง (วงศอบเชย : Lauraceae)
เปน ต น การกระจายพัน ธุโ ดยแรงดี ด ของผลจะมี ลั ก ษณะเป น ฝ ก หรื อผลแห ง แตกได ได แ ก
กางขี้ ม อด ป เ ครื อ เก็ ด ดํ า เครื อ สะบ า ทองหลางป า เครื อ ไหล (วงศ ถั่ ว : Fabaceae)
มะแตกเครื อ (วงศ ม ะดู ก : Celastraceae) ชาแปน ตี น นก (วงศ ก ะเพรา : Lamiaceae) จํ าปปา
(วงศ จํ า ป : Magnoliaceae) และแข ง กวาง (วงศ เ ข็ ม : Rubiaceae) ส ว นการกระจายพั น ธุ
โดยแรงโนมถวงเนื่องจากมีผลขนาดใหญ ไดแก รักขี้หมู หนวยนกงุม นมนาง มะยาง มวงกอม
สารภีปา และเมี่ยง เปนตน
การเก็บรักษาเมล็ด เปนการเก็บรักษาเมล็ดหลังจากที่ทําความสะอาดเมล็ดโดยแยก
สิ่งปลอมปนออกเหลือแตเมล็ดดีลวนๆ โดยเก็บไวรอเวลาในการใชประโยชนตอไป การเก็บรักษา
เมล็ดตองไมทําใหเมล็ดเสียหายเนื่องจากการทําลายของโรคแมลง หนู และไมทําใหความมีชีวิต
ของเมล็ดสูญเสียไป การเก็บเมล็ดมีหลายรูปแบบตั้งแตใสถุงผาแขวนใหอากาศถายเท ใสในปบ
ใสในขวดแกว ใสถุงพลาสติกปดผนึกเก็บไวใ นหองเย็นควบคุมอุณหภูมิ เปนต น การเก็บรักษา
เมล็ด ไม ตองคํานึง ถึงปจ จัยต างๆ ที่เกี่ ยวของที่จ ะสามารถคงสภาพความมีชีวิ ตของเมล็ ดและ
เมล็ดไมเสียหายได ปจจัยดังกลาว ไดแก ลักษณะทางสรีระของเมล็ดเอง เมล็ดทีม่ ีเปลือกหุมหนา
และแข็งมักจะมีอายุยาวนาน สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับการมีชวี ิตของเมล็ดโดยการเก็บรักษา
ตองไมทําใหเมล็ดเกิดการเผาผลาญพลังงานในเมล็ดอันเนื่องมาจากขบวนการหายใจของเมล็ด
และขบวนการทางเคมี (metabolism) ภายในเมล็ด โดยการควบคุมความชื้นและเก็บรักษาเมล็ด
ไวที่อุ ณ หภูมิ ต่ํ าจะชวยรั ก ษาอายุค วามมีชีวิต ของเมล็ ด ไมไ ว ไ ด น านขึ้น อยา งไรก็ ต าม เมล็ ด
บางชนิ ด ตามธรรมชาติ ไ มส ามารถเก็ บได น าน เพราะความมีชีวิต จะสั้ น หลั ง จากเมล็ ด แก จั ด
เชน เมล็ดไมตระกูลยาง เปนตน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการปาไมภาคเหนือ ไดรวบรวมองคความรูของผลและเมล็ดไม
บางชนิ ด ได แ ก ลั ก ษณะของผลและเมล็ ด ชนิ ด ของผล ขนาดและน้ํ าหนั ก ของผลและเมล็ ด
การกระจายของเมล็ด ระยะเวลาการเก็ บเมล็ ด การเก็บรัก ษาเมล็ด และการปฏิบัติต อเมล็ ด
ในการเพาะเมล็ ด หากมี ข อ ผิ ด พลาดประการใดคณะผู จั ด ทํ า ต อ งขออภั ย มา ณ โอกาสนี้
และหวัง เปน อยางยิ่ง วา หนั ง สื อเล มนี้จ ะมีคุณ คาต อผูที่ส นใจนํ าไปใชประโยชน และต อยอด
งานวิจัยเพื่อเพิ่มองคความรูใหกาวหนามากยิ่งขึ้น
ผูจ ัดทํา
กันยายน 2563

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 3

ส า ร บั ญ
หนา
ความรูทั่วไปของผลและเมล็ดไม
ดัชนีพรรณไม
กระถินยักษ
กระทอน
กระบก
กระเบาใหญ
กระพี้เขาควาย
กระพี้จั่น
กฤษณา
กลวยฤาษี
กลึงกลอม
กวาวเครือ
กอกระดุม
กอเดือย
กอแปน
กอหมน
กัลปพฤกษ
กางขี้มอด
กาสะลองคํา
กําลังเสือโครง
ขอย
ขะเจาะ
ขี้เหล็กบาน
ขี้เหล็กอเมริกา
คํามอกหลวง
แคนา

6
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

หนา
แคแสด
จันทนผา
จามจุรี
ชะมวง
ชํามะเลียง
ชิงชัน
ซอ
แดง
ตะแบกนา
ตะแบกใหญ
เต็งหนาม
ทองกวาว
ทองหลางปา
ทะโล
ไทรหิน
นมนาง
นางพญาเสือโครง
ประดูปา
ปบ
เปง
เปลาใหญ
ฝาง
พริกไทย
พลวง
พะยูง
พิกุล

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ฟกขาว
มะกล่ําตน
มะกอกดอน
มะกอกพราน
มะเกลือ
มะขามปอม
มะแขวน
มะคาโมง
มะคําดีควาย
มะดะหลวง
มะเดื่อนอด
มะตาด
มะไฟปา
มะมวงขีย้ า
มะมวงหิมพานต
มะยาง
มะหลอด
แมงเมานก
โมกมัน
ยมหอม
ยมหิน
ยางแดง
ยางนา
รกฟา
รัง
ราชพฤกษ
เลี่ยน

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

สมป
สมอไทย
สมอพิเภก
สะแกนา
สะเดา
สานชาง
สานหิ่ง
สานใหญ
สารผักหละ
สารภี
เสลาขาว
เสี้ยวดอกขาว
เสี้ยวดอกแดง
แสลงใจ
หมากนวล
หวา
เหมือดคนตัวผู
เหมือดคนตัวแม
เหมือดหลวง
เหลืองอินเดีย
เหียง
อรพิม
อินทนิลน้ํา
อินทนิลบก
อูนปา
บรรณานุกรม
ดัชนีช่อื วิทยาศาสตร

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
131
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ผล (Fruits)
ผล คือ รังไขที่ไดรั บการปฏิสนธิ (fertilization) แล วเจริญเติบโตเต็มที่ อาจมีบางสวน
ของดอกเจริ ญ มาด ว ย เช น ฐานรองดอก กลี บ เลี้ ย ง ภายในมี เ มล็ ด หรื อ ไม มี ก็ ไ ด สํ า หรั บ
ผลที่เกิดจากรังไขที่ไมไดรับการปฏิสนธิ และไมมเี มล็ด เรียกวา ผลลม (parthenocarpic fruit)
โครงสรางของผล (Structure of fruit)
โครงสรางของผลสวนมากประกอบดวย ผนังผล (pericarp) และเมล็ด (seed)
ผนังผล (pericarp) คือส วนที่เจริญเปลี่ ยนแปลงมาจากรังไข มี 3 ชั้น ไดแก ผนังผล
ชัน้ นอก ผนังผลชัน้ กลาง ผนังผลชั้นใน
 ผนังชั้น ใน (endocarp) ผนั งชั้น ใน มีทั้งออ นนุม เชน สม และมีลั ก ษณะแข็ง เช น
มะมวง มะพราว
 ผนั ง ชั้ น กลาง (mesocarp) ผนั ง ชั้ น นี้ มั ก นุ ม เชน มะม ว ง มะละกอ ผลบางชนิ ด
มีผนังชั้นกลางเปนเสนใยเหนียว เชน มะพราว ตาล จาก
 ผนังชั้นนอก (exocarp) ชัน
้ ผิวนอกสุดของผล ชั้นนี้ในผลบางชนิดมีผวิ ชั้นนอกบาง
หรือออน เชน ผลองุน ชมพู มะมวง ผลบางชนิดผิวชั้นนอกแข็งและเหนียว เชน มะพราว ฟกทอง
เมล็ ด (seed) คื อ ออวุล ที่ไ ด รั บการปฏิส นธิ แ ละเจริ ญเติ บโตเต็ ม ที่ ประกอบด ว ย
เปลือกเมล็ด มี 2 ชัน้ คือ ชั้นนอกและชั้นใน เอนโดสเปรม และเอ็มบริโอ
ประเภทของผล (Classification of fruits)
ผลเดี่ ยว (simple fruit) ชนิด ของผลที่เกิ ดจากดอกเดียว เกสรเพศเมียมีหนึ่ง หรื อ
หลายคารเพลที่เชื่อมติดกัน เชน ผลแตงโม มะละกอ สม มะมวง
 ผลกลุม (aggregate fruit) ชนิดของผลที่เกิด จากดอกเดียวแตมีหลายคารเพล และ
แตละคารเพลแยกจากกัน ซึ่งแตละคารเพลนี้จะเจริญไปเปนผลยอย เชน ผลนอยหนา การเวก
จําป จําปา สตรอเบอรรี่
 ผลรวม (multiple fruit) ชนิ ด ของผลที่ เ กิ ด จากดอกย อ ยหลายๆ ดอกในช อ ดอก
เดียวกัน เจริญเชื่อมติดกันเปนผลเดียว เชน ผลขนุน สับปะรด ยอ
 ผลแบบมะเดื่ อ (syconium) ผลรวมที่ ข า งในผลกลวง ซึ่ ง เป น ผลที่ เ จริ ญ มาจาก
ชอ ดอกที่มีฐานรองดอกรู ปถวย (hypanthium) ภายในประกอบดวยดอกยอยมีขนาดเล็ก ไมมี
กลีบดอก และแยกเพศ ภายในชอดอกมีชอ งเปดขนาดเล็ก (ostiolum) ให แมลงขนาดเล็กเขาไป
ชวยผสมเกสร ไดแก ไทร มะเดื่อ กราง
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1. ผลมีเนื้อสด (Fleshy fruit) คือ ผลที่แกแลวมีผนังผลสดไมแหง แบงออกเปน
 ผลเมล็ ด เดี ย วแข็ ง (drupe) ผลสดที่ มี เ มล็ ด เดี ย ว ผนั ง ชั้ น กลางเป น เนื้ อ หนา
ออนนุม ผนังชั้นในแข็งมาก ไดแก พุทรา มะมวง
 ผลแบบมีเนื้ อหลายเมล็ด (berry) ผลสดที่มีเมล็ ด หลายเมล็ ด เนื้อผลออนนุ ม
ผนังชั้นนอกที่เปนเปลือกมีลักษณะออนนุมเชนเดียวกัน ไดแก มะละกอ มะเขือเทศ
 ผลแบบส ม (hesperidium) ผลที่ ผ นั ง ชั้ น นอกมี ต อ มน้ํ า มั น จํ า นวนมาก ผนั ง
ชั้น กลางออนนุมคล ายฟองน้ําสี ขาว ผนัง ชั้นในมีลัก ษณะเปนเยื่อบาง และมีบางส วนของชั้น นี้
แปรรูปเปนถุงน้ํา เพื่อสะสมน้ําตาลและกรดมะนาว ไดแก สม มะนาว
 ผลแบบแตง (pepo) ผลที่เจริญมาจากรังไขใตวงกลีบ ผนังชัน
้ นอกแข็งและหนา
ผนังชั้นกลางและผนังชั้นในหนาออนนุม ไดแก แตงโม แตงกวา น้ําเตา
2. ผลแหง (Dry fruit) คือ ผลที่แกแลวผนังผลแข็งและแหง แบงออกเปน 2 ประเภท
ใหญๆ ไดแก ผลแหงแกไมแตก (dry indehiscent fruit) และผลแหงแกแตก (dry dehiscent fruit)
2.1 ผลแหงแกไมแตก (Dry indehiscent fruit) แบงออกเปน
 ผลแห ง เมล็ ด ติ ด หรื อ ผลแบบธั ญ พื ช (caryopsis or grain) ผลเดี่ ย ว
หนึ่งเมล็ด เปลือกแข็งและเชื่อมติดแนนกับเปลือกเมล็ดหุม เชน ขาว
 ผลเปลือ กแข็ งมี กาบรู ป ถ ว ย (acorn) ผลคล ายผลเปลือ กแข็ งเมล็ ด เดีย ว
แตมีกาบหุมผล (cupule) ทั้งหมดหรือบางสวน เชน ผลเกาลัด กอชนิดตางๆ
 ผลแหงเมล็ด ลอน (achene) ผลขนาดเล็ก ผนังผลแหงและบาง มี 1 เมล็ ด
ผนั ง ผลกั บเปลื อกหุ มเมล็ ด แยกกั น ส วนมากมีฐ านรองดอกขนาดใหญ เชน บัวหลวง ถ าผล
เกิดจากรังไขใตวงกลีบ และมีขนที่ปลายเมล็ด เรียกวาผลแหงเมล็ดลอนปลายมีขน (cypsela) เชน
ผลของทานตะวัน
 ผลเปลื อ กแห ง เมล็ ด เดี ย ว (nut) ผลที่ มี เ ปลื อ กแข็ ง และผิ ว มั น เป น ผลที่
เกิดจากรังไขที่มหี ลายคารเพลเชื่อมกันแตมเี มล็ดเดียว เชน ผลมะพราว กระจับ มะมวงหิมพานต
 ผลแบบปกเดี ยว (samara) ผลที่มีผนังผลชั้น นอกเจริญยื่นออกมาเปนปก
อาจมีปกเดียวหรือมากกวา เชน ผลประดู กวม หรือผลคลายผลปกเดียว (samaroid) มีกลีบเลี้ยง
เจริญไปเปนปก เชน ผลยางนา เหียง พะยอม รักใหญ
 ผลแยกแล ว แตก (schizocarp) ผลที่เ จริ ญมาจากรั งไขที่ มี หลายคารเ พล
เชื่อ มกั น เมื่อรั ง ไข เจริ ญเต็ มที่ แ ล วคาร เพลจะแยกกั น แต ล ะคาร เพลเรี ยก ซีก ผลแบบผั ก ชี
(mericarp) ซึ่งภายในมี 1 เมล็ด เชน ผลผักชี ครอบจักรวาล

8

ชนิดของผล (Types of fruit)

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 9

2.2 ผลแหงแกแตก (Dry dehiscent fruit) แบงเปน
 ฝกแตกแนวเดียว (follicle) ผลที่ เ กิ ด จากดอกที่ มี ค าร เ พลเดี ย วหรื อ หลาย
คารเพลที่แยกกัน เมื่อผลแกจะแตกเพียงตะเข็บเดียว เชน ผลจําป จําปา
 ผลแตกแบบผั ก กาด (silique) ผลที่ เ กิ ด จากรั ง ไข ที่มี 2 คาร เ พล เมื่ อผลแก
ผนังผลแตกตามยาวจากดานลางไปยังดานบนแบงออกเปนสองซีก เมล็ดติดอยูแนวกลางของผล
(central false septum) เชน ผลผักกาดนก ผักเสี้ยน
ี ารเพลเดียว เมื่อผลแกจะแตกออก
 ฝกแบบถั่ว (legume) ผลที่เกิดจากดอกที่มค
ตามแนวตะเข็บ 2 ขางของผล ไดแก ผลของพืชวงศถั่ว
 ผลแบบฝ ก หั ก ข อ (loment, lomentum) ผลคล า ยผลแบบถั่ ว แต มี ร อยคอด
รอบฝกเปนชวงๆ หรือเวาเปนขอๆ เมื่อผลแกจะหักบริเวณนี้ แตละขอมี 1 เมล็ด เชน ผลไมยราบ
คูน
 ผลแบบผั ก ชี (cremocarp) ผลขนาดเล็ ก มี 2 เมล็ ด เมื่อ ผลแก แ ละแตกออก
เมล็ดจะแยกจากกันโดยมีคารโพฟอร (carpophores) เสนเล็กๆ ยึดไว
 ผลแห ง แตก (capsule) ผลที่ เ กิ ด จากดอกที่ รั ง ไข มี ห ลายคาร เ พลเชื่ อ มกั น
และเมื่อผลแกจะแตก แบงออกเปน
o ผลแห ง แตกตามรอยประสาน (septicidal capsule) ผลแห ง แตก
ตามแนวยาวของผนังคารเพล เชน ผลกระเชาสีดา
o ผลแห ง แตกกลางพู (loculicidal capsule) ผลแห ง แตกตรงกลางพู
ของแตละชอง เชน ผลทุเรียน ตะแบก
o ผลแห ง แตกเป นช อ ง (poricidal capsule) ผลแห งที่ เ ปด เป นช อ งหรือ รู
ใกลยอดผล เชน ผลฝน
o ผลแหงแตกแบบฝาเปด (circumscissile capsule, pyxis) ผลแหงแลว
แตกตามขวางรอบผลลักษณะเปนฝาเปด มีเมล็ดจํานวนมาก เชน ผลหงอนไก
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เมล็ด (Seed)
เมล็ ด (seed) คื อ ส ว นประกอบของพื ช ที่ เ จริ ญ มาจากออวุ ล (ovule) ที่ ไ ด รั บ การ
ปฏิสนธิแ ล ว เมล็ด สามารถใชในการแพรพัน ธุของพืชดอก (angiosperm) และพืชเมล็ ดเปลื อย
(gymnosperm)
สวนประกอบเมล็ด
เมล็ดมีสวนประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. เปลื อกเมล็ ด (Seed coat หรื อ testa) เปน ส วนประกอบชั้น นอกสุ ด ของเมล็ ด
เปลี่ยนแปลงมาจากผนังออวุล (integument) สวนมากมี 2 ชัน้
1.1 เปลื อ กเมล็ ด ชั้ น นอก (testa) เจริ ญ มาจากผนั ง ชั้ น นอกของออวุ ล (outer
integument) จะแข็งหรือเหนียว ทําหนาที่ปองกันการระเหยของน้ํา และปองกันอันตรายตางๆ เชน
แมลง เชื้อโรค และปองกันอันตรายตอสิ่งแวดลอมภายนอก เชน ลมฟาอากาศ เปนตน
1.2 เปลือกเมล็ดชั้นใน (tegment) เจริญมาจากผนังชั้นในของออวุล (entegument)
สวนมากมีลักษณะเปนเยื่อบางๆ สีขาว ออนนุม
เปลื อกเมล็ ด บางชนิ ด อาจเชื่อมติ ด กั น เปน ชั้น เดี ยว เชน ถั่ วชนิ ด ต างๆ เปลื อกเมล็ ด
บางชนิดเปลี่ยนสภาพไปหลายรูปแบบ เชน เปนใยสีขาวทําใหเมล็ดปลิวไปตามลมได เชน ฝา ย
หรือผนังชั้นนอกของออวุลของเมล็ดบางชนิดเปลี่ยนเปนเนื้อนุมๆ รับประทานได เชน เงาะ ลําไย
เปนตน ซึ่งเรียกผลชนิดนี้วา ผลแบบมีปุยหุมเมล็ด (aril fruit)
บริเวณเปลือกดานหนึ่งจะพบรอยแผลเปนเล็กๆ อยู เรียกบริเวณนี้วา ขั้วเมล็ด (hilum)
ใกลๆ กันจะพบรูเล็กๆ เรียกรูไมโครไพล (micropyle) ซึ่งเปนรูที่หลอดละอองเรณูงอกเขาไปเพื่อให
สเปรมเขาไปผสมกับเซลไขและโพลารนิวเคลียส
2. เอ็ ม บริ โ อ (Embryo) เปน ส วนที่ จ ะเจริ ญ ไปเปน ต น พื ช เอ็ มบริ โ อเกิ ด จากการ
ผสมกันระหวางเซลไขและเซลสเปรม เอ็มบริโอประกอบดวยสวนประกอบ ดังนี้
2.1 ใบเลี้ ย ง (cotyledon) พื ช ใบเลี้ ย งคู มี ใ บเลี้ ย ง 2 ใบ ส ว นพื ช ใบเลี้ ย งเดี่ ย ว
มีใบเลี้ยง 1 ใบ ใบเลี้ยงของพืชใบเลี้ ยงเดี่ยวจะมีลักษณะเปนแผนขาวๆ บางๆ เรียกวา ใบเลี้ยง
ธัญพืช (scutellum)
หนาที่ของใบเลี้ยง
1. ยอย ดูดซึม และสะสมอาหารที่ไดจากเอนโดสเปรมเพือ่ ไวเลี้ยงเอ็มบริโอ
2. ปกคลุม ปองกันอันตรายใหกับยอดแรกเกิด (plumule)
2.2 ตนแรกเกิด (caulicle) ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้

อาหารที่สะสมอยูภายในเอนโดสเปรม มีดงั นี้
1. คารโบไฮเดรต เปนสารอาหารสวนใหญที่อยูในเมล็ดพืช อาจสะสมอยูในรูปแปง
หรือน้ําตาล ซึ่งนําไปสรางเซลลูโลสเปนสารที่สรางผนังเซล
2. โปรตีน เมล็ดพืชทุกชนิดมีโปรตีนสะสมอยู แตมีปริมาณไมเทากัน พืชนําไปสราง
โพรโทพลาซึม (protoplasm)
3. ไขมัน และน้ํามัน มีปริมาณมากนอยแลวแตชนิดของพืช
ชนิดของเมล็ด (Type of seed)
สามารถจํ า แนกโดยใช จํ า นวนใบเลี้ ย งของเอ็ ม บริ โ อภายในเมล็ ด เป น เกณฑ ไ ด
2 ชนิด ดังนี้
1. เมล็ดพืชใบเลี้ยงคู เปนเมล็ดพืชที่เอ็มบริโอที่อยูภ ายในเมล็ด มีจํานวนใบเลี้ยง 2 ใบ
แบงเปน 2 ชนิด โดยใชเอนโดสเปรมเปนเกณฑ คือ
1.1 เมล็ด พืช ใบเลี้ย งคูที่ไ มมีเ อนโดสเปรม (exalbuminous seed) เปน เมล็ด ที่
เปลือกเมล็ดทั้งสองชั้นรวมกั นไมสามารถแยกเปน สองชั้น ได ดานหนึ่งของเปลือกเมล็ด เวาเขา
มีรอยแผลเปน เล็ กๆ ติด อยู รอยนี้เปนบริเวณที่เกิ ดจากกานของออวุล (funiculus) ซึ่งเชื่อมต อ
ระหวางรังไขกับออวุลที่หลุดออกไป เรียกรอยนี้วา ขั้วเมล็ด (hilum) ใกลๆ กับขั้วเมล็ดมีรูเล็กๆ
ที่เรียกวา ไมโครไพล (micropyle) ซึ่งรูไมโครไพลนี้เปนทางใหน้ําผานเขาไปภายในเมล็ด และเปน
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2.2.1 ตนออนเหนือใบเลี้ยง (epicotyl) สวนนี้มีสวนปลายยอดเรียกยอดแรกเกิด
(plumule) ซึ่งประกอบดวยเนื้อเยื่อเจริญสวนปลายยอด (apical shoot meristem) ซึ่งจะเจริญเปนตน
ใบ และยอดตอไป
2.2.2 ต น อ อ นใต ใ บเลี้ ย ง (hypocoty) เป น ส ว นที่ จ ะเจริ ญ เป น ต น ยกเว น
สวนปลายสุดของตนออนใตใบเลี้ยง (hypocotyl) ที่เรียกวา รากแรกเกิด (radicle) ซึ่งเปนสวนที่
อยูตรงไมโครไพล (micropyle) ของเมล็ด และสวนนี้จะเจริญเติบโตเปนรากปฐมภูมิ (primary root)
หรือรากแกว (tap root) ตอไป
3. เอนโดสเปรม (Endosperm) เปนเนื้อเยื่อที่เจริญมาจากเซลเอนโดสเปรมปฐมภูมิ
(primary endosperm cell) มีหนาที่สะสมอาหารสําหรับเอ็มบริโอที่กําลังงอกในระยะแรก เมล็ดพืช
ที่เอ็ม บริ โ อดู ด ซับ อาหารมาใชก อนที่เมล็ ด จะแก จ ะไมพบเอนโดสเปร มในเมล็ ด เชน ถั่ ว บั ว
ทานตะวัน เปนตน พืชพวกนี้จะงอกเร็วกวา เมล็ดพืชที่ดูดซับอาหารที่สะสมไวในเอนโดสเปร ม
ไปใชก็ ต อเมื่อ เมล็ ด จะงอก เมล็ ด พวกนี้จ ะพบเอนโดสเป ร มอยู เชน เมล็ ด ละหุ ง เรี ยกเมล็ ด
พวกนี้ วา เมล็ ด มี เ อนโดสเปร ม (albuminous seed) และเมล็ ด ที่ ไ ม พบเอนโดสเปร ม เรี ยกว า
เมล็ดไรเอนโดสเปรม (exalbuminous seed)
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ชองใหรากแรกเกิด (radicle) งอกออกมาจากเมล็ดและเจริญเปนรากของพืชตอไป ดานตรงขาม
กับดานนี้มีขั้วเมล็ด (hilum) อยูจะมีลักษณะเปนสันซึ่งเกิดจากกานออวุล (funiculus) ทาบไปตาม
ออวุล กอนที่ออวุล จะเจริ ญเปน เมล็ด เรี ยกสั นนี้วา สั นขั้ว (raphe) เมื่อลอกเปลือกเมล็ ดออก
จะพบใบเลี้ยงขนาดใหญสองใบประกบยอดแรกเกิด (pumule) ไว ใตตําแหนงใบเลี้ยงพบตนออน
ใต ใบเลี้ ยง (hypotyl) และรากแรกเกิด (radiele) แต ไมพบเอนโดสเปรม (endosperm) เมล็ด พืช
ชนิดนี้ไดแก เมล็ดถั่วชนิดตางๆ มะมวง ทานตะวัน เปนตน
1.2 เมล็ ด ของพื ช ใบเลี้ ย งคู ที่ มี เ อนโดสเป ร ม (albuminous seed) เป น เมล็ ด ที่
เปลื อ กเมล็ ด แยกเปน เปลือ กเมล็ด ชั ้น นอก (testa) และเปลือ กเมล็ด ชั ้น ใน (tegment)
ไดชัด เจน ดานหนึ่ง ของเมล็ด มีสันเมล็ด (raphe) ตลอดแนว ที่ปลายสันเมล็ดดานลางของเมล็ด
มีลักษณะเปนเนื้อเยื่อฟามๆ อวบและแข็ง เรียก caruncle ปดอยู มีหนาที่อุมน้ําเพื่อชวยใหเมล็ด
งอกได ดานนี้จะพบขั้วเมล็ด (hilum) และรูไมโครไพล (micropyle) เมื่อลอกเปลือกทั้งสองชั้นออก
จะพบเอนโดสเปรม มีลักษณะหนาใหญสีขาว มีสองซีกประกบกันอยู ภายในมีใบเลี้ยงอยู 2 ใบ
มีลักษณะแบนและบางมาก เอ็มบริโอสวนที่เหลือจะมีลักษณะเปนกอนรูปไข โดยเหนือตําแหนง
ใบเลี้ยงเปนสวนของยอดแรกเกิด (plumule) และตนเหนือใบเลี้ยง (epicotyl) อยู สวนตําแหนงที่อยู
ใตใบเลี้ยง คือ ตนใตใบเลี้ยง (hypocotyl) และรากแรกเกิด (radicle) ตัวอยางเมล็ดชนิดนี้ ไดแก
เมล็ดละหุง มะคาแต เปนตน
2. เมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวสวนใหญ เปลือกเมล็ดจะติดอยูแนน
กับเปลือกของผล ไดแก เมล็ดขาวโพด ขาวชนิดตางๆ เปนตน แตบางชนิดเปลือกเมล็ดแยกจาก
เปลื อกของผล ไดแ ก มะพร าว ตาล ภายในจะมีเอ็มบริโ อซึ่งมีใบเลี้ ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงมีลัก ษณะ
เปนแผนเรียก scutellum รอบใบเลี้ยงมีเอนโดสเปรม โดยสวนเอนโดสเปรมที่ติดกับเปลือกเมล็ด
มีสีเหลืองแกเปนที่สะสมแปงและน้ํามัน โดยมีโปรตีนที่อยูในรูปของผลแอลิวโรน (aleurone grain)
แทรกอยู เรี ยก เอนโดสเปรมชั้น นี้วา ฮอนนี เอนโดสเปรม (horny endosperm) เอนโดสเปร ม
ส ว นที่ อ ยู ถั ด เข า มาภายในมี สี อ อ นกว า มี แ ป ง สะสมอยู เ ป น ส ว นใหญ เรี ย กชั้ น นี้ ว า สตาร ชี
เอนโดสเปร ม (starchy endosperm) ส วนของเอ็มบริ โอนอกจากจะประกอบด วยใบเลี้ ยงเดี่ ยว
แล ว ยั ง พบยอดแรกเกิ ด (plumule) ต น เหนื อ ใบเลี้ ย ง (epicotyl) ต น ใต ใ บเลี้ ย ง (hypocotyl)
รากแรกเกิด (radicle) และพบเยื่อหุ มยอดแรกเกิ ด เรี ยกวา เนื้อเยื่อยอดแรกเกิ ด (coleoptile)
รวมทั้งเนื้อเยื่อหุมรากแรกเกิด (coleorhiza) อีกดวย
การกระจายของเมล็ด (Seed dispersal)
สัณฐานวิทยาของผลและเมล็ดมีบทบาทตอการกระจายพันธุพืช และมีความสัมพันธ
อยางมากกั บวงจรชีวิตของพืชแต ล ะชนิ ด ในปจจั ยแวดล อมแตล ะแห ง โดยปกติ ผลหรื อเมล็ ด
ของพันธุพืชจะตกลงสูพื้นดินตามแรงโนมถวงของโลก แตมีปจจัยอีกหลายอยางที่ชวยสงเสริม
ใหพืชมีการกระจายพันธุที่กวางขวางขึน้ ไดแก ลม น้ํา สัตว แรงดีดของผล และอื่นๆ (Dansereau

การงอกของเมล็ด (Seed germination)
การงอกของเมล็ ด หมายถึ ง การเจริญเติ บโตของเอ็มบริ โอ ซึ่ง อยูภายในเมล็ ดงอก
ออกจากเมล็ ด เป น ต น ใหม โดยส ว นประกอบของเมล็ ด ที่ โ ผล พ น เมล็ ด เป น อั น ดั บ แรก คื อ
รากแรกเกิด (radicle) ซึ่งการงอกของเมล็ดนี้มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและรูปราง
ภายในเมล็ด ดังนี้
1. การดูดน้ําของเมล็ด (imbibition) เมื่อเมล็ดที่แกเต็มที่ไดรับความชื้นจากภายนอก
เมล็ ด จํ า นวนมากพอ เมล็ ด จะดู ด น้ํ า โดยการดู ด อุ ม (imbibition) มี ผ ลทํ า ให เปลื อ กหุ ม เมล็ ด
ออนตั วลงเมล็ ด พองขยายขนาดและน้ํ าหนั ก เพิ่มขึ้น มีผลให เปลื อกเมล็ ด แตกออก ทําให น้ํ า
และกาซออกซิเจนเขาไปในเมล็ดได
2. การเกิดเมตาบอลิซึม เมื่อเมล็ดรับน้ําเขาไปจะกระตุนใหมีการสรางเอนไซมภายใน
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1. กระจายโดยลม (Wind dispersal) เมล็ดที่กระจายโดยอาศัยลมจะเปนเมล็ดหรือ
ผลที่มีขนาดเล็ก มีนํ้าหนักเบา เมล็ ดที่มีปกหรื อขนสําหรั บชวยพยุง เมล็ด ใหปลิวไปโดยแรงลม
เมล็ดไมในสกุล Eucalyptus และ Rhododendron มีขนาดเล็กมาก ลักษณะเปนผงเมื่อผลแตกเมล็ด
จะกระจายออกไปคลายฝุน เมล็ดไมตระกูลถั่วบางชนิด เชน Dalbergia, Albizia และ Arcrocarpus
(เมล็ ดที่ติดอยูกับฝก ขางเดียวหรื อทั้งสองขาง) เมื่อฝก แตกออกเมล็ ดจะกระจายไปโดยอาศั ย
แรงลม เมล็ดไมบางชนิดมีปกหรือขนที่พัฒนามาจากสวนตางๆ ของดอกและผล เชน ไมในสกุล
Dipterocarp และ Shorea ปกพัฒนามาจากการขยายตัวของกลีบเลี้ยงหรือชองวางภายในวงของ
กลี บเลี้ ยง ไมใ นสกุ ล Gluta และ Swintonia ปก พัฒนามาจากกลีบเลี้ยง ไมใ นสกุ ล Cordia ปก
พั ฒ นามาจากช อ งภายในชั้ น ของกลี บ ดอก เมล็ ด ไม ใ นสกุ ล Terminalia, Casuarina และ
Pterocarpus มีปก หรือขนที่พัฒนามาจากเปลือก (pericarp)
2. กระจายโดยสัตว (Animal dispersal) สวนใหญเปนเมล็ดที่เปนอาหารของสัตว
เชน นก คางคาว หนู กระรอก ลิง และสัตวกินพืชอื่น เมล็ดเหลานี้มักจะมีสิ่งที่ดึงดูดสัตวใหสนใจ
เชน รส สี มีกลิ่นรุนแรง นกเปนพาหะที่ชวยกระจายเมล็ดไดไกล โดยสวนใหญมักเปนพวกผลสด
ที่มีเมล็ ด ขนาดเล็ก เมล็ ด จะสามารถผานระบบการยอยอาหารได เชน ไมในสกุ ล Ficus และ
Juniperus
3. กระจายโดยนํ้า (Dispersal by water) มักเปนเมล็ดของชนิดไมที่ขนึ้ อยูร ิมนํ้าซึ่งมี
การปรั บ ตั ว ให เ หมาะกั บ การกระจายเมล็ ด โดยนํ้ า เช น ในไม Acacia nilotica มี ช อ งอากาศ
ภายในผลชว ยใหลอยนํ้าได ไมในปาชายเลนกระจายเมล็ ดโดยอาศัยการขึ้น ลงของนํ้า สําหรั บ
เมล็ดไมที่ไมไดอยูริมนํ้าสามารถกระจายเมล็ดโดยอาศัยนํ้าฝน ซึ่งชวยพัดพาเมล็ดไปพรอมกับ
การไหลบาของนํ้า
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and Lems, 1957; Schmidt, 2000) รูปแบบการกระจายของเมล็ดมีดังนี้
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เมล็ดพืชจะเกิดการยอยสลายสารอาหารที่มีอยูในเอนโดสเปรมหรือใบเลี้ยงซึ่งเปนสารอาหารที่
ไมสามารถละลายน้ําไดใหเปนสารอาหารที่มีอณูเล็กลงและละลายน้ําได
3. การลําเลียงอาหาร อาหารจากเอนโดสเปรมหรือใบเลี้ยงที่ถูกยอยจนเปนโมเลกุล
เล็กๆ แลวจะถูกลําเลียงไปยังสวนตางๆ ของเอ็มบริโอโดยการแพร
4. การเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ เมื่อสวนตางๆ ของเอ็มบริโอไดรับสารอาหาร น้ํา
และก าซออกซิเจนอยางเพียงพอ จะเกิด การหายใจทําให เกิ ดพลัง งานนํ าไปใชใ นการแบงเซล
เพิ่มจํานวนเซล เพิ่มขนาดของเอ็มบริโอ จนกระทั่งรากออนแทงทะลุเปลือกหุมเมล็ดออกมาพน
อันดับแรก และสวนปลายยอดก็จะแทงเปลือกหุมเมล็ดออกมาเปนอันดับตอไป
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการงอกของเมล็ด
1. ปจจัยภายในของเมล็ด (Internal factors)
1.1 ความแกของเมล็ด (Degree of maturity) ตามธรรมดาแลวเมล็ดที่ยังไมแก
เต็ มที่จ ะงอกได ชากวาเมล็ ด ที่แ ก แ ล ว เมื่อพิจ ารณาในเรื่ องความแก ข องเมล็ ด จะเห็ น ได วามี
ประเด็นที่เกี่ยวของอยู 2 ประการ คือ ประการแรกการเก็บเมล็ด กอนกําหนดซึ่ง จําเปน ตอ ง
treat เมล็ด ที ่ย ัง ไมแ กเ หลา นี ้ ด วยการทํา after-ripening เชน เก็ บเมล็ ด ในอุ ณ หภู มิต างกั น
หรื อแชด วยกรด การตากเมล็ ด ด ว ยแสงอาทิต ย หรื อการเก็ บเมล็ ด ในที่ ร ม ขึ้ น กั บลั ก ษณะ
ของเมล็ ด แต ล ะชนิ ด อี กประการคื อ สภาพสิ่ ง แวดล อ มไมอํ านวยที่จ ะให มี ก ารเจริ ญเติ บ โต
อย า งปกติ ใ นสภาพธรรมชาติ ซึ่ ง เกี่ ย วข องกั บ สภาพดิ น ฟ า อากาศ มั ก จะเกิ ด ขึ้ น กั บ เมล็ ด
ในเขตอบอุนเปนสวนมาก
1.2 อายุ ข องแม ไ ม (Age of mother trees) อั ต ราการงอกของเมล็ ด จะ
เปลี่ ยนแปลงไปตามอายุของแมไ ม เมล็ ด ที่ไ ด จ ากแมไ มที่มีอายุน อยจะให เปอร เซ็น ต การงอก
ต่ํากวาเมล็ดที่ไดมาจากแมไมที่มีอายุปานกลาง (Baldwin, 1942)
1.3 ขนาดของเมล็ดไม (Seed size) ตามธรรมดาแลวเมล็ดที่มีขนาดใหญที่สุด
และหนั กที่สุ ด จะเปน เมล็ ด ที่ดี มาก เพราะวามีอาหารสะสมอยูใ น endosperm หรื อ cotyledon
มากกวาเมล็ดที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้เมล็ดที่มีขนาดใหญจะมี energetic index of germination
ใกลเคียงกัน อีกทั้งยังสามารถที่จะผลิตกลาไมท่มี ีความสมบูรณมาก
1.4 อายุของเมล็ดไม (Age of seeds) สวนใหญแลวเมล็ดที่เพิ่งจะเก็บมาใหมๆ
จะใหอัตราการงอกดีกวาเมล็ดที่เก็บมานานแลว แตมีเมล็ดไมสนบางชนิดที่เก็บรักษาไวมากกวา
1 ป อาจมีเปอรเซ็นตการงอกมากกวาเมล็ดที่เก็บมาใหม (สุรีย, 2522)
1.5 ความแข็ ง แรงของแม ไ ม (Vigor of parent trees) เมล็ ดที่เก็ บจากต น ที่
แข็งแรงจะมี embryo ใหญกวาเมล็ดที่มีความแข็งแรงนอย (Baldwin,1942)
1.6 การงั น ของเมล็ ด (Seed dormancy) ซึ่ ง รวมถึ ง การที่ เ มล็ ด ที่ มี ชี วิ ต อยู
ในสถานะที่ไม active หรืออยูในระยะพัก (resting stage) การงันของเมล็ดอาจจะเปนไปไดทั้ง
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2. ปจจัยภายนอกของเมล็ด (External factors)
การงอกของเมล็ ด จะเกิ ด ขึ้ น ต อ เมื่ อ มี ส ภาวะแวดล อ มที่ เ หมาะสมเท า นั้ น ป จ จั ย
สิ่งแวดลอมเหลานี้คือ
2.1 อุณหภูมิ (Temperature) เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการงอกของเมล็ ด
อุณหภูมิที่เหมาะสม (optimum temperature) ของเมล็ด ไมแ ตละชนิ ดจะไมเหมือนกั น โดยปกติ
อุณหภูมสิ ูงจะเรงอัตราการงอกของเมล็ดไดเร็วกวาการเพาะในอุณหภูมิต่ํา แตเมื่อเมล็ดงอกแลว
การใชอุณหภูมสิ ูงตอไปจะเปนอันตรายตอเมล็ด และคาของ total germination อาจจะไดนอยกวา
คาที่ไดจากการเพาะในที่อุณหภูมิต่ํา (Baldwin, 1942)
2.2 ความชื้ น (Moisture) การมี ค วามชื้ น เพี ย งพอแก ก ารงอกของเมล็ ด เป น
สิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพราะวาน้ําจําเปนในการยอยอาหารภายในเมล็ด และชวยสงเสริมในการแบงเซล
(cell) เมล็ดไมแ ตล ะชนิด ตองการน้ําในปริมาณที่แ ตกตางกัน บางชนิด ตองการมาก บางชนิด
ตอ งการนอย เมื่อเริ่ม เพาะเมล็ ดนั้น เมล็ด จะเริ่มดูดซึมน้ํ าและจะมีก ารปลดปลอยความรอน
ออกมาบ าง การดู ด ซึมน้ํ า ผาน seed coat ส วนใหญจ ะผานตรงบริ เวณใกล ๆ micropylar end
อัน เปน ส วนที่มี seed coat บางที่สุ ด ในระยะนี้จ ะมีก ารหายใจของเมล็ ด เพิ่มขึ้น ด วย (Stanley,
1958) ก าร ดู ด ซั บ น้ํ าไ ด ม าก น อ ย ขึ้ น อ ยู กั บ อุ ณ ห ภู มิด ว ย (Crocker and Barton, 1957)
สวนใหญแลวเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น การดูดซึมน้ําก็มากขึ้นดวย
2.3 แสงสว า ง (Light) แสงสวางจํ าเปนสํ าหรั บการงอกของเมล็ด ไมห ลายชนิ ด
ในการศึกษากับเมล็ดสนสามใบพบวาเมล็ดที่เพาะในที่มืดจะมีอัตราการงอกชากวาเมล็ดที่เพาะ
ในที่มีความเขมขนของแสงที่สูงกวา (พงษศักดิ์ และคณะ, 2518) ความเขมขนของแสงที่เหมาะสม
กั บ การทดลองของเมล็ ด ไม โ ดยทั่ ว ไปตามกฎ ISTA กล า วว า ควรจะมี ค วามเข ม ระหว า ง
750-1,250 Lux (Magini, 1936 ; Anonymous, 1966) โดยใชแสง 8 ชั่วโมงตอวัน
2.4 อากาศ (Gases) เมล็ ด ตองการออกซิเจน (O2) มากสํ าหรับใชในขบวนการ
ต า งๆ ภายในเซลที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู เมล็ ด ต า งชนิ ด กั น มี ค วามต อ งการ O2 มากน อ ยต า งกั น
เมล็ดสวนมากงอกไดในอากาศธรรมดาซึ่งมี O2 อยูประมาณ 20 % และมี CO2 ประมาณ 0.03 %
เมล็ ด พื ช บางอย า งจะเพิ่ ม อั ต ราการงอกหากว า ปริ ม าณ O2 มี ม ากกว า 20 % (Mayer
and Poljakoff– Mayberr, 1963) และถามีปริมาณ O2 ลดลงการงอกก็จะลดลงดวย สวน CO2 นั้น
จะยับยั้งการงอก และถามีปริมาณมากเทาใดอัตราการงอกของเมล็ดก็จะลดนอยลงเปนสัดสวน
โดยตรง ทั้งนี้เพราะวาในที่ที่มี CO2 สูงจะทําใหการหายใจของเมล็ดลดนอยลง จึงเหมาะสําหรับ
การเก็บรักษาเมล็ดเปนเวลานานๆ อยางไรก็ดีมีเมล็ดไมบางชนิดที่ตองการ CO2 บางในการงอก
แมเพียงสวนนอยก็ตาม (สุรีย, 2522)
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embryo dormancy ซึ่ง เปน การงั น ที่ เกิ ด จากส วนของ embryo ที่ ยัง ไม แ ก เต็ มที่ หรื อเกิ ด การ
ชะงักงันตอการงอกทางสรีรวิทยาและชีวเคมี และการงันอีกชนิดหนึ่งคือ seed coat dormancy
ซึ่งเปนการงันที่เกิดจากเมล็ดมีเปลือกหนาทําใหการดูดซึมน้ําและกาซเปนอุปสรรค
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การงันของเมล็ด (Seed dormancy)
การงั น ของเมล็ ด คือการที่เมล็ ด ไมส ามารถงอกได เกิ ด ขึ้นจากสภาวะสิ่ ง แวดล อมที่
ไมเหมาะสม เชน มีการดู ดซึมน้ําไมเพียงพอ และสภาพภายในเมล็ด ไมพร อมสําหรั บการงอก
ความมากนอยของการเกิด dormancy จะแตกตางไปตามชนิดไม และแมในไมชนิดเดียวกันอาจจะ
มีความแตกตางใน degree of dormancy ไดดวย (Pollock & Toole, 1961) การงันของเมล็ดแยกได
อยางกวางๆ ออกเป น 2 แบบ คื อ seed coat dormancy และ embryo dormancy อย า งไรก็ ดี
Nikolaeva (1969) ไดแยกแยะการงันของเมล็ด (seed dormancy) ออกเปน 4 พวกดวยกัน คือ
1. เกิดจากเปลือกหุมเมล็ด (seed coat) ที่หอหุม embryo โดย seed coat ซึมน้ําไดยาก
อาจมีสาร inhibitor ที่เปลือกและมีความทนทานตอการขยายตัวของ embryo
2. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ embryo
3. เกิ ด จากสภาพทางสรี ร วิทยาภายในเมล็ ด มีก ารยับยั้ง การดู ด ซึมก าซของ seed
coat ซึ่งทําใหขบวนการตางๆ ภายในเมล็ดเปลี่ยนแปลงไป
4. เกิดจาก embryo dormancy
การเรงการงอกของเมล็ด
เมล็ ด ที่มี ก ารงั น (dormancy) จํ า เป น ต องมีก ารเร ง การงอกของเมล็ ด ซึ่ง อาจทํ าได
หลายวิธี คือ
1. Physical stimulation เปนการเรงการงอกโดยการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ และความชื้น
จะเกี่ยวเนื่องกับการหายใจของเมล็ด แสงสวางอาจจะจําเปนสําหรับเมล็ดไมบางชนิด
2. Water soaking การแชเมล็ดในน้ําเปนเวลานานๆ จะทําให seed coat ออนนุม และ
น้ําซึมเขาไปในเมล็ดไดงายขึ้น นอกจากนี้สาร inhibitor บางชนิดละลายในน้ําได แตการแชเมล็ด
ในน้ํานานเกินไปจะเปนผลเสียตอเมล็ด ฉะนั้นจึงควรแชเมล็ดภายในเวลาที่กําหนด
3. Chemical stimulation การใชสารเคมีเรงอัตราการงอกของเมล็ด
- สารละลายพวกกรด เชน sulfuric acid และ hydrochloric acid
- สารละลายที่เปนดางที่นิยมใชกันมาก คือ hydrogen peroxide
- สารละลายที่ เ ป น trace elements เช น ZnSO4, MnSO4, CuSO4, H3BO3 หรื อ
สารละลายที่เปนเกลือของ CU, B, Mo, Co, และ Zn
- สารละลายที่เปนฮอรโมน เชน kinetin, gibberllins และ auxin
- สารละลายที่เปนปุย
- สารละลายที่เปน pesticide
การเก็บรักษาเมล็ดไม (Seed storage)
การเก็บรักษาเมล็ดไม หมายถึง การเก็บรักษาเมล็ดหลังจากที่ทําการเก็บแลวจนกระทั่ง

นอกจากนี้ ยั ง มี เ มล็ ด อี ก กลุ ม คื อ เมล็ ด Intermediate เมล็ ด ในกลุ ม นี้ ส ามารถ
ลดความชื้น ภายในเมล็ด ไดต่ําสุดเทากับเมล็ด orthodox seed แตไมส ามารถเก็บรัก ษาเมล็ด
ในอุณ หภูมิตา่ํ เทาที่เก็ บรักษาเมล็ด orthodox seed ได เชน เมล็ ด ไมมะฮอกกานี (Swietenia
macrophylla) ความชื้นภายในเมล็ดจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณความชื้นของอากาศ เนื่องจาก
เมล็ ด สวนใหญ มีคุณ สมบัติ ใ นการดู ด -คายความชื้น จากสิ่ ง แวดลอมภายนอก (hygroscopic)
จึงทําใหปริมาณความชื้นภายในเมล็ดเปลี่ยนแปลงไปตามความสมดุลระหวางความชื้นในเมล็ด
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ถึ ง เวลาของการเพาะหรื อหวาน โดยมีจุ ด มุง หมายที่จ ะรั ก ษาความมี ชีวิต ของเมล็ ด ไม เอาไว
การปลู ก สร า งสวนป าจํ า เปน ต องมี ป ริ ม าณเมล็ ด สม่ํ า เสมอสํ า หรั บ การเตรี ยมกล า ไม ไ ว ใ ช
ในแตละป และจะเก็บเมล็ดไมในปที่ใหผลผลิตเมล็ดมาก (good seed year) ไวใชในปที่ใหผลผลิต
เมล็ ดน อย (poor seed year) เมล็ดที่ได จากปที่เปน good seed year จะเปน เมล็ ดที่มีคุณ ภาพดี
และมีราคาต่ํา โดยปกติเมล็ดในเขตรอนสวนใหญไมเหมาะในการเก็บรักษาเนื่องจากมีอายุสั้ น
และสวนใหญมักจะใหผลผลิตเมล็ดมากทุก 2-5 ป (Haig et al, 1958) บางชนิดใหผลผลิตมากทุกป
ยกเว น เมล็ ด ไม บางชนิ ด ที่ ส ามารถเก็ บ รั ก ษาไว ไ ด น าน เช น เมล็ ด ไม ส น Harrington (1972)
ไดแบงเมล็ดตามอายุความมีชีวิตของเมล็ดปาในเขตรอนออกเปน 3 กลุม คือ
1. Microbiotic seeds เมล็ดเหลานี้มีความมีชวี ิตนอยกวา 3 ป เชน มะพราวมีชีวิตถึง
16 เดือน กอนอยกวา 3 ป ยางพารา 3 เดือน มะมวงประมาณ 80 วัน
2. Mesobiotic seeds มีความมีชีวิตตั้งแต 3-15 ป ไดแก สนบางชนิด เชน Norway
spruce เก็บไดถึง 15 ป ชงโคเก็บไดถึง 10 ป และยูคาลิปตัสบางชนิดสามารถเก็บไดถึง 10 ป
3. Macrobiotic seeds ไดแก เมล็ดที่มีชีวิตยืนนานขึ้นมากกวา 15 ป เชน พวก conifer
มีชีวิต ถึ ง 20 ป Pinus radiata มีอายุ 21 ป Acacia spp. สวนใหญมีอายุประมาณ 30 ป พฤกษ
และ คูณเก็บไดถึง 31 ป
ความมีชีวิตของเมล็ดไมแตกตางกันไปตามชนิ ดพันธุ เพื่อสะดวกในการจัดการเมล็ ด
จะแบงประเภทของเมล็ดไมออกเปน 2 ประเภท คือ
1. Recalcitrant seed เป น เมล็ ด ที่ สู ญ เสี ย ความมี ชี วิ ต เมื่ อ ปริ ม าณความชื้ น
ตํ่าเกินไป ความชื้นวิกฤตภายในเมล็ดอยูระหวาง 25-30 % เมล็ดกลุมนี้มีอายุสั้น เก็บรักษาได
ไมนาน การเก็บรักษาตองมีความชื้นในเมล็ดสูงประมาณ 20-50 % หากความชื้นภายในเมล็ด
ลดลงต่ํากวาความชื้นวิกฤตเมล็ดจะสูญเสียความมีชีวิตทันที เมล็ดในปาเขตรอนสวนใหญจัดอยู
ในกลุมนี้ เชน เมล็ดไมวงศยาง
2. Orthodox seed เปน เมล็ ด ที่มีชีวิตอยูแมความชื้นในเมล็ ด ตํ่ า ความชื้น วิก ฤติ
ภายในเมล็ดอยูระหวาง 5-10 % และจะคงที่อยูที่ระดับ 8-12 % เมล็ดกลุมนี้มีอายุยาว สามารถ
เก็บรักษาไดในสภาพที่ความชื้นภายในเมล็ดต่ําถึง 5 % เมล็ดกลุมนี้สวนใหญเปนเมล็ดเปลือกแข็ง
จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงความชื้นในเมล็ดมีนอย เชน เมล็ดแดง กระถินณรงค คูน กระถินยักษ
และเมล็ดบางชนิดที่เปลือกไมแข็งนัก เชน เมล็ดไมตระกูลสน
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และความชื้นในอากาศ ยกเวนในพืชตระกูลถั่วที่มีความชื้นในเมล็ดคงที่ เนื่องจากมีลิ้นที่บริเวณ
hilum สําหรับกันไมใหความชื้นภายในอากาศเขา
การเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด มีจุ ด มุ ง หมายที่ จ ะรั ก ษาความมีชี วิต ของเมล็ ด ไมเ อาไว ใ ห มาก
และนานที่สุด โดยเก็บรักษาไวในที่ที่มีความชื้นและอุณหภูมิต่ํา ซึ่ง จะทํา ให เ มล็ ด มีก ารหายใจ
น อยมากเปน การลดขบวนการ metabolism ภายในเมล็ด ทําใหการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดชาลง
ในระยะที่เมล็ ด กํ าลั ง เสื่ อมคุณ ภาพอาจสั ง เกตได จ ากกล าไมที่ไ ด จ ากเมล็ ด เหล านั้ น วามีก าร
เติ บโตชา หรือไมมีความสามารถในการงอก กลา ไมมีส ภาพออ นแองา ยตอ การเกิด โรครา
การเสื่อมคุณ ภาพจะเกิดตอเนื่องกัน ราก (radicle) ที่งอกออกจะสั้นเขาและใบเลี้ยง (cotyledon)
ในที่สุ ดจะไมมีความสามารถในการแยกเปลื อกหุ มเมล็ ด (seed coat) ออก การเสื่อมคุณภาพ
จะขึ้ น อยู กั บ สภาพแวดล อ ม 2 ประการ คื อ ความชื้ น สั ม พั ทธ ใ นอากาศที่ ควบคุ ม ความชื้ น
ของเมล็ ด และอุ ณ หภู มิ ซ่ึ ง เป น ตั ว ทํ า ให เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าชี ว เคมี เ ร็ ว ช า ต า งกั น ภายในเมล็ ด
การพิจารณาเก็บรักษาเมล็ดไมควรเลือกเก็บชนิดไมที่เปน orthodox seeds เชน ไมตระกูลสน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความมีชวี ิตของเมล็ด
1. ลั ก ษณะเมล็ ด (Seed characteristics) เช น เปลื อ กหุ ม เมล็ ด (Seed coat)
ความแกออนของเมล็ด การงันของเมล็ ด พวกเมล็ด ที่มีอายุยืน นานมัก มีเปลือกหนาและแข็ง
หรือมี cuticle หนาเปนเมล็ดที่แกเต็มที่ในขณะที่เก็บ และบางครั้งเปนเมล็ดพวกที่มีระยะชะงักงัน
เนื่องจากไมมีการดูดซึมน้ําและอากาศ และยับยั้งการขยายตัวของ embryo
2. การปฏิบั ติ ตอ เมล็ ด (Seed preceeding method) การเก็ บ และคั ด แยกเมล็ ด
อยางถูกวิธีจะชวยใหเมล็ดมีความมีชีวิตยืนยาวขึน้
3. สภาพของการเก็ บ รั ก ษา (Storage condition) การเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด ในที่ ที่ มี
ความชื้นและอุณหภูมิต่ําจะทําใหการหายใจของเมล็ดมีนอยมาก และลดขบวนการ metabolism
ภายในเมล็ด สภาพการณตางๆ ที่สําคัญ คือ
3.1 ความชื้ น (Moisture content) ปกติ แ ล ว เมล็ ด ไม เ ป น พวก hygroscopic
กลาวคือ ความชื้นภายในเมล็ดจะเปนสัดสวนกับความชื้นสัมพัทธในอากาศรอบๆ คาของความชื้น
สัมพัทธในอากาศนั้นจะแตกตางไปตามอุณหภูมิ จากการศึ กษาสภาพการเก็บรักษาของเมล็ ด
สนสามใบพบวา ความชื้นของเมล็ดและอัตราการงอกของเมล็ดมีความสัมพันธในทางตรงกันขาม
โดยเมื่อความชื้นสูงขึ้นมีผลใหอัตราการงอกของเมล็ดลดลงและเมล็ดที่มีความชื้นมากจะทําให
เกิดเชื้อราเขาทําลายเมล็ดไดงาย (อําไพ และคณะ, 2539) การเปลี่ยนแปลงความชื้นของเมล็ด
เปน อัน ตรายต อเมล็ ด มากกวาการเปลี่ ยนแปลงของอุณ หภูมิ (Baldwin and Holmes, 1955)
การลดความชื้น จะลดการหายใจและยื ด อายุข องเมล็ ด (ชะลอความแก ) Harrington (1959)
อางโดย Barner (1975) ไดกลาวถึงความสัมพันธของความชื้นเปนขั้นตอน คือ

เมล็ดเริ่มงอก (Germination begins)

> 18-20 %

เมล็ดมีความรอนเพิ่มขึ้นทําใหอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และพลังงานถูกปลอยออกมา

> 12-14 %

เชื้อโรคเจริญเติบโตและเริ่มแสดงอาการใหเห็น

< 8-9 %

กิจกรรมของแมลงถูกลดลง

4-8 %

เก็บในที่มดิ ชิด (sealed container) จะปลอดภัย

การควบคุ ม fungi activity นั้ น วิธี ควบคุ มความชื้ น จะง ายกว าการควบคุ มอุ ณ หภูมิ
Roberts (1972) กล าววา เชื้ อโรคจะเจริ ญ เติ บ โตและสามารถเขา ทํ าลายเมล็ ด ได ใ นอุณ หภู มิ
ระหวาง -8 oC ถึ ง 80 oC แต ถ า สามารถควบคุมความชื้น ของเมล็ ด ให ต่ํ า กวา 12-14 % หรื อ
ควบคุมความชื้นสัมพัทธของอากาศประมาณ 65 % จะงายกวาการควบคุมอุณหภูมิใหต่ํากวา
0 o C Harrington (1963, 1970) กลาววาในชวงความชื้น 4-14 % ของเมล็ดพืชเกษตรหลายชนิด
จะเพิ่ ม ความมี ชี วิ ต ของเมล็ ด เป น 2 เท า ทุ ก ๆ 1 % ของความชื้ น ที่ ล ดลง ความชื้ น 4-8 %
เหมาะสําหรับเมล็ด orthodox seeds และถาเก็บรักษาเปนเวลานานเพื่อรักษาเมล็ดพันธุควรใช
5 % + 1 % (IBPGR, 1976) การลดความชื้นใหต่ํากวา 4 % จะทําใหเกิดความเสียหายตอเมล็ด
หรือ ลดความมีชีวิต ของเมล็ด ลงอยา งรวดเร็ว ในเมล็ด ไมบางชนิด และการลดความชื้น ใหต่ํา
มากๆ จะเสียคาใชจายมากกวาการลดความชื้นในชวง 4-8 % ดังนั้นการลดความชื้นต่ํากวา 4 %
จะใช ใ นกรณี พิ เ ศษเท า นั้ น สํ า หรั บ เมล็ ด ไม ส นความชื้ น ที่ 8 % จะดี ที่ สุ ด (Rudolf, 1961)
และสามารถปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากแมลงอีกดวย
3.2 อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิเปนปจจัยที่สําคัญซึ่งมีอิทธิพลตอความ
มีชีวิตของเมล็ดในระหวางที่ทําการเก็บรักษาเชนเดียวกับความชื้น เมล็ด ที่เก็บในที่อุณหภูมิสู ง
ยอมสูญเสียความมีชีวิตเร็วกวาเมล็ดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํากวา ทั้งนี้เกิดจากการหายใจของ
เมล็ ด จะเพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ ออุ ณ หภูมิ สู ง ขึ้ น และมี ผลให เ มล็ ด สู ญ เสี ย ความสามารถในการงอก
อย า งรวดเร็ ว Barton (1953) ได ท ดลองเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด ไม พ วก fir, pine และ spruce พบว า
หากเก็บในอุณหภูมิ 5 oC จะเก็บใน sealed container ไดประมาณ 5 ป และหากเก็บในที่ -4 oC
จะเก็ บ ได ถึ ง 10 ป สํ า หรั บเมล็ ด สนในประเทศไทย ได มีก ารทดสอบวิ ธีก ารเก็ บรั ก ษาเมล็ ด
สนสามใบในภาชนะที่ ปด สนิ ท ซึ่ง มี silica gel อยูภายใน และอุณ หภูมิ ต่ํ ากวา 0 oC เล็ ก น อ ย
หลังเก็บรักษา 2 ป มีเปอรเซนตการงอก 69 % ขณะที่เก็บไวในถุงผาฝายมีเปอรเซ็นตการงอก
เพี ย ง 40.5 % (Bryndum, 1972) แต Wisopagan & Granhof (1983) กล า วว า ไม มี ค วามจํ า เป น
ที่จะตองเก็บรักษาเมล็ดสนสองใบและสนสามใบในที่อุณหภูมิต่ํากวา 0 oC และจากการศึกษาของ
อําไพ และคณะ (2539) กลาววาสามารถเก็บรักษาเมล็ดสนสามใบในหองเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ
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4 oC ไดนานกวา 8 ป โดยมีอัตราการงอกลดลงเพียงเล็กนอย แตถาเก็บรักษาไวในตูเย็นสามารถ
เก็บไดนานประมาณ 3-4 ป หลังจากนั้นอัตราการงอกจะลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากในตูเย็น
มีความชื้นมากทําใหเชื้อราเขาทําลาย ในขณะที่เก็บรักษาเมล็ดสนสามใบไวในอุณหภูมิหองธรรมดา
จะมีเปอรเซ็นตการงอกสูงในปแรกเทานั้นหลังจากนั้นเปอรเซ็นตการงอกจะลดลงอยางรวดเร็ว
จนหมดไปในที่ สุ ด Harrington (1959) กล า วว าในอุ ณ หภูมิ ร ะหว าง 0-50 oC การเพิ่ มขึ้ น ของ
อุณหภูมิ 5 oC ในระหวางการเก็บรักษาจะทําใหความมีชีวิตของเมล็ดลดลงครึ่งหนึ่ง
3.3 แสง (Light) แสงมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความมี ชี วิ ต ของเมล็ ด ไม เ ช น เดี ย วกั น
สุรีย (2522) อางถึง Barton กลาววาไดเคยสังเกตพบวาเมล็ดควินิน (Cinchona ledgeriana) ที่มี
ความชื้น 9.4 % จะไดรับอันตรายบางเมื่อเก็บรักษาไวในที่ที่มีแสง เมล็ดไม Norway spruce ไดถูก
แนะนําใหเก็บไวในที่มดื ดีกวาในที่สวาง (Grobnic, 1963)
ชนิดของการเก็บรักษาเมล็ดไม (Type of storage)
การเก็บรักษาเมล็ดไมสามารถแบงออกเปน 3 พวกใหญๆ คือ
1. การเก็บรักษาในธรรมชาติ (Storage in nature) เชน เมล็ดไมที่หลนลงสูพื้นปา
จะถูกปกคลุมดวยเศษกิ่งไมใบไม ไดแก พวกสัก สน กอ เปนตน เมล็ดไมบางชนิดในยุโรปนิยม
เก็บกับวัสดุพวกทรายหรือ peat และฝงไวในดินที่มีการระบายน้ําดี หรือการเก็บรักษาโดยพวกสัตว
เชน พวกกระรอก หนู เปนตน แตมีสนหลายชนิดที่เมล็ดอาจจะมีชีวิตอยูบ นตนไมไดถึง 20 ป เชน
Pinus radiata, P. attenuata, P. contorta, P. banksinana, P. musicata และ P. pungens (Baldwin,
1942)
2. การเก็บรักษาในสภาพชื้น (Moisture storage) มีเมล็ ดหลายชนิ ดจํ าเปน ตอง
เก็บในที่ที่มีความชื้นสูงและมีอุณหภูมิต่ํา ความชื้นอาจจะไดจากการเพิ่ม media เชน ทราย peat
ที่ชื้น หรือโดยการควบคุมความชื้นสัมพัทธในอากาศภายในหองเก็บเมล็ด วิธีนี้เหมาะกับเมล็ดไม
พวกกอ (Akamine, 1951 ; Magini, 1964) การเก็บรักษาในสภาพชื้นรวมถึงการเก็บเมล็ดไมในน้ํา
ดวยโดยเก็บเมล็ดใน container ที่เปนตาขายมีน้ําไหลและมีอากาศถายเทไดดี เหมาะกับเมล็ดพวก
hardwood ที่มขี นาดใหญ
3. การเก็บในสภาพแหง (Dry storage) การทําใหเมล็ดแหงอาจจะทําไดหลายวิธี
แตวิธีที่งายคือการตากดวยแสงอาทิตยหรื อในเตาอบ ซึ่งอุณหภูมิไมควรเกิ น 40 oC มีสารเคมี
บางชนิดที่ทําใหเมล็ดลดปริมาณความชื้นลง เชน CaO, Silica gel, Sulfuric acid และ anhydrous
CaClz แตสารเคมีเหลานี้เหมาะกับการควบคุมความชื้นของเมล็ดที่มีปริมาณนอย หลังจากอบแลว
จําเปนตองเก็บรักษาเมล็ดไวในสภาพที่เหมาะสมใน sealed container ซึ่งมีปริมาณ O2 นอยมาก
และเก็ บ ในที่ อุณ หภูมิ ต่ํ าๆ อย างไรก็ ต าม การเก็ บรั ก ษาเมล็ ด ไมใ นสภาพที่แ ห ง แบง ออกได
3 วิธี คือ

หลักการคัดเลือกแมไมและการเก็บเมล็ดไม
หลักการคัดเลือกแมไมและการเก็บเมล็ดไมที่ดีนั้นควรพิจารณาถึง
1. เมล็ดควรเก็บจากตนที่มลี ักษณะดี มีสุขภาพดี รูปทรงดี เปลาตรง การเติบโตดี
2. เมล็ ด ไมควรเก็ บจากแมไ ม ที่เปน ไมห นุ ม ซึ่ง โตเต็ มที่แ ล ว เนื่ องจากแมไ มเ หล านี้
จะแสดงลักษณะตางๆ ใหเห็นจนเกือบครบถวนแลว และแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
เติบโตในสภาพทองที่นั้นๆ เปนอยางดี
3. กอนเก็บควรพิจารณาถึงการผสมขามพันธุของตนไมจะตองมีอยางเพียงพอ
4. อยา เก็ บเมล็ ด ไม จ ากปา ที่แ ม ไ ม มีลั ก ษณะเลวมาก เชน มีกิ่ ง มาก เรื อนยอดต่ํ า
การเติบโตไมปกติ และถูกทําลายโดยโรคและแมลง
5. ควรเก็บเมล็ดไมจากแมไมจํานวนมากตนเทาที่จะมากได
6. เก็บเมล็ดไมเฉพาะที่แกแลวเทานั้น
7. อยาเก็บเมล็ดไมรวมกันมากๆ ในถุงใหญเปนเวลานาน เพราะจะทําใหเกิดความรอน
เปนอันตรายตอเมล็ดได
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3.1 การเก็บรักษาในสภาพแหงโดยไมมีการควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้น เมล็ดจะ
ถูกเก็บไวในกระสอบหรือกลองภายในหองที่คอนขางเย็นและมีการระบายอากาศดี วิธีนี้ใชไดกับ
เมล็ดบางชนิด เชน เมล็ดมะคาโมง
3.2 การเก็บรัก ษาแบบแห งในภาชนะปด สนิท (sealed container) เปนการรักษา
ความชื้นใหคงที่ จะเก็บรักษาเมล็ดไดนานกวาเมล็ดที่มีอากาศและความชื้นสามารถผานเขาไปได
สะดวกและเก็บในหองที่มีอุณหภูมิไมสูงมากเกินไป เมล็ดที่เก็บรักษาโดยวิธีนี้ เชน สีเสียดแกน
มะมวงหิมพานต กวาว อาจเก็บไดถึง 1 ป
3.3 การเก็บรักษาเมล็ดไมแบบแหงในภาชนะปดสนิท (sealed container) และใน
อุณหภูมติ ่ํา โดยทั่วไปนิยมเก็บเมล็ดในอุณหภูมิระหวาง 0-5 oC จะเก็บรักษาเมล็ดไดนานหลายป
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ชื่อวิทยาศาสตร Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
วงศ FABACEAE

ชื่ออื่น กระถิน กระถินไทย กระถิ นบาน (ภาคกลาง) กะเส็ ดโคก กะเส็ ดบก (ราชบุรี) ตอเบา
สะตอเทศ สะตอเบา (ภาคใต) ผักกานถิน (เชียงใหม) ผักหนองบก (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกแบน ปลายแหลม โคนสอบ สีเขียวเมื่อแกเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล
ฝกแกแตกตามยาวมี 7-30 เมล็ด เมล็ดสีน้ําตาลเปนมัน รูปไขแบนกวาง
ชนิดของผล ผลแบบฝกถั่ว ฝกติดเปนกลุม บนฐานรองดอก ผลแหงแกแตกตามยาว
ขนาดผล ฝกกวาง 1.5-2.8 ซม. ยาว 12-21 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.4-0.7 ซม. ยาว 0.7-1 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงดีดของผล
ระยะเวลาเก็บเมล็ด ธันวาคม-มีนาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ เก็บไดนาน 1-3 ป
จํานวนผลตอกิโลกรัม 220-500 ฝก
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 13,000-30,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ําเดือด 10 นาที แลวแชน้ําเย็น 24 ชั่วโมง

ชื่ออื่น มะตอง หมากตอง (ภาคอีสาน) มะตอง มะติ๋น (ภาคเหนือ) เตียน ลอน สะทอน สตียา
สะตู สะโต (ภาคใต)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลออนมีลักษณะคอนขางกลม ผิวเปลือกเกลี้ยง และมีขนปกคลุมทั่วผล
มียางสี ขาว ผลแก จ ะเปลี่ยนเปนสี น้ํ าตาลอมเหลื องหรือน้ํ าตาลออน ผิว เปลื อกผลหยาบก าน
และมีรอยยนตามแนวยาวของผล เนื้อผลมีลั กษณะเปนพู 3-5 พู สีขาว ประกอบดวยใยคลาย
ปุยนุนและฉ่ําไปดวยน้ํา แตละพูมี 1 เมล็ด ภายในผลมี 2-5 เมล็ด เมล็ดมีกลุมขนยาวและมีเนื้อ
คลายวุนหอหุม
ชนิดของผล ผลสด มีเนือ้ หลายเมล็ด ผลแกไมแตก
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5-8 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มิถุนายน-กรกฎาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสนั้ ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 4-10 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.
วงศ MELIACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 27

ชื่อวิทยาศาสตร Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.
วงศ IRVINGIACEAE

ชื่ออื่ น มะลื่ น หมัก ลื่ น (สุ โ ขทัย นครราชสี มา) ซะอัง (ตราด) หลั ก กาย (ส วย-สุ ริ น ทร ) มื่ น
มะมื่น (ภาคเหนือ) บก หมากบก หมากกระบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กะบก กระบก จะบก
ตระบก (ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด ผนัง ชั้น ในแข็ง ผลกลมรีห รือคอนขางเปน รูปไข แบนเล็ก นอย
ผลออนสีเขียว แกเปลี่ยนเปนสีเหลืองและสีน้ําตาลดํา ในผลมีเมล็ดและเนื้อหุมเมล็ดเละๆ เมล็ด
เดี่ยว รูปไข แบน สีน้ําตาลออนเกลี้ยงเปนมัน มีเปลือกแข็ง เนื้อในเมล็ดสีขาวลักษณะเปนเนื้อแปง
และมีน้ํามัน
ชนิดของผล ผลสด มีเนือ้ ผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดผล กวาง 3-4 ซม. ยาว 4-6 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 2-3 ซม. ยาว 3-5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-เมษายน
การเก็บรักษา ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 48 ผล
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 70-150 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด ตัดหัวทายเมล็ดหรือขลิบตามรอยแยกของเมล็ด

ชื่ออื่น กระเบา กระเบาน้ํา กระเบาขาวแข็ง กระเบาขาวเหนียว กระตงดง (เชียงใหม) ดงกะเปา
(ลํ า ปาง) มะกู ล อ (ภาคเหนื อ ) กระเบาใหญ (นครราชสี ม า) หั ว ค า ง (ประจวบคี รี ขั น ธ )
กระเบาเบาแข็ง กระเบาใหญ กาหลง แกวกาหลง (ภาคกลาง) เบา (สุราษฎรธานี) กุลา กาหลง
(ปตตานี) เบา (ภาคใต)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรูปทรงกลมใหญ เปลือกผลหนาแข็ง สีน้ําตาล มีขนคลายกํามะหยี่
สีน้ําตาล เนื้อในผลสีขาวอมเหลือง ขางในผลมีเมล็ดอัดแนนรวมกันอยู 30-50 เมล็ด เมล็ดรูปรี
หรือรูปไขเบี้ยว ปลายมนทั้งสองขาง สีดํา
ชนิดของผล ผลสด ผลมีเนื้อหลายเมล็ด
ขนาดผล เสนผานศูนยกลาง 8-12 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 1.5-1.9 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มิถุนายน-กรกฎาคม
การเก็บรักษา ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Hydnocarpus castanea Hook. f. & Thomson
วงศ ACHARIACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 29

ชื่อวิทยาศาสตร Dalbergia cultrata Graham ex Benth.
วงศ FABACEAE

ชื่ออื่น กระพี้ (ภาคกลาง) กระพีเ้ ขาควาย (อุดรธานี ราชบุรี) เก็ดเขาควาย (ภาคเหนือ) เก็ดแดง
(แมฮ องสอน ลํ าปาง) เก็ด ดํา (กาญจนบุรี ภาคเหนือ) กํ าพี้ ชิง ชัน (เพชรบูร ณ) กํ าพี้เขาควาย
แดงดง (เลย) จักจัน เวียด (ไทยใหญ-เชียงใหม) มะขามปา (เชียงใหม) เสงพลิแดละ (กะเหรี่ยงแมฮองสอน) อีเม็งในมน (อุดรธานี)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลแบบฝก รูปขอบขนาน ปลายมน โคนสอบเล็กนอย เปลือกฝกบริเวณ
ที่มีเมล็ดมีเสนแขนงแบบตาขายชัดเจน สีเขียว เมื่อแกเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล มี 1-3 เมล็ด เมล็ ด
รูปไตสีน้ําตาลดํา
ชนิดของผล ผลแบบฝก ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 1.2-2 ซม. ยาว 5-10 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.6-0.8 ซม. ยาว 1 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-มีนาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในที่รม
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 2,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น จั่น ปจั่น (ภาคเหนือ ทั่วไป) กระพีจ้ ั่น (ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกแบนรูปขอบขนานปลายแหลมเปนจะงอย ขอบฝกเปนสันหนา
และแข็ง สวนปลายและกลางกวางกวาสวนโคนฝก เปลือกเกลี้ยงหนาคลายแผนหนัง ฝกออน
สีเขียว เมื่อแกมีสี น้ําตาลอมเหลือง และสีน้ําตาลดํา ภายในมีเมล็ด 3-5 เมล็ด เมล็ดกลมแบน
เปลือกแข็งและหนาสีน้ําตาลดํา
ชนิดของผล ผลแบบฝก ผลแหงแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 2-2.5 ซม. ยาว 10-14 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 0.8-1.0 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในที่รม
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด ขลิบเมล็ดใหเกิดรอยแผล หรือแชน้ํารอน
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Millettia brandisiana Kurz
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 31

ชื่อวิทยาศาสตร Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
วงศ THYMELAEACEAE

ชื่ออื่น กฤษณา ไมหอม (ภาคตะวันออก)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลแบบแคปซูลรูปไขกลับคอนขางแบน มีสันแคบตามยาวของผลและ
ชัน้ กลีบเลี้ยงที่ขยายอยูที่ฐาน ผิวบางเหนียว มีรอยยนๆ ลักษณะขรุขระเปนลายสีเขียว และมีขน
ละเอียดสั้นๆ คลายกํามะหยีส่ ีเทา ผลออนสีเขียวสด ผลแกจะแตกและอาออกเปน 2 พู ภายในผล
มี 1-2 เมล็ด เมล็ดกลมรีเปนมันสีสมหรือแดง มีหาง ปกคลุมไปดวยขนสั้นนิ่มสีแดงอมน้ําตาล
ชนิดของผล ผลแบบแคปซูล ผลแหงแตก
ขนาดผล กวาง 1.5-2 ซม. ยาว 2.5 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.5-0.7 ซม. ยาว 0.9-1.2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤษภาคม-มิถุนายน
การเก็บ รักษา เมล็ ดอายุสั้น ถาบรรจุ ผลในภาชนะปด ผนึก เก็ บในหองที่ควบคุมอุณ หภูมิต่ํ า
10 0C จะรัก ษาความชื้น ของเมล็ด อยูที่ร ะดั บ 38-52 % ซึ่งปลอดภัยต อความมีชีวิต ของเมล็ ด
สามารถเก็บรักษาไดประมาณ 2 เดือน
จํานวนผลตอกิโลกรัม 150-240 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น จันปา (เชียงใหม) มะเขือเถื่อน (เลย) เหลโกมอ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม) อาลองยุม (ละวาเชียงใหม)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลมหรือคอนขางกลมแปน ผลแกสีเหลืองเขม มีขนเปนกระจุกแนน
ตามบริเวณกลี บขั้วและปลายผล กลีบขั้วเหยียดแผ ขอบกลี บเปน คลื่ นบางเล็ กน อย ภายในมี
3-7 เมล็ด เรี ยงเปน รูปดาว เมล็ ด ถูก หุ มด วยเปลือกชั้นนอก ซึ่งมีลั กษณะหนา สี คอนขางดํ า
หรือลายดํา
ชนิดของผล ผลกลุม ผลสดแบบมีเนื้อหลายเมล็ด
ขนาดผล กวาง 2.5-4 ซม. ยาว 2.5-3.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด สิงหาคม–ตุลาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Diospyros glandulosa Lace
วงศ EBENACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 33

ชื่อวิทยาศาสตร Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites
วงศ ANNONACEAE

ชื่ออื่น น้ํ าน อย (เลย) ไคร น้ํ า (อุตรดิ ต ถ) กํ าจาย (นครสวรรค) กระทุมกลอง กระทุมคลอง
กลึ ง กล อม ชั่งกลอง ทองคลอง (ราชบุรี ) ชองกลอง (กาญจนบุรี) มงจาม (อางทอง) น้ํานอง
(ปตตานี ภาคใต) จิงกลอม (ภาคใต) ผักจ้ํา มะจ้ํา (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลุ ม มี 25-35 ผลยอ ยต อกลุ ม มีห ลายผลอยูบนแกนตุ มกลาง
ผลยอย รู ปทรงรี ห รื อกลม เปน ผลสด มีเนื้อ ผิวเรี ยบเปน มัน ผลออนสี เขี ยว สุ ก เปลี่ ยนเป น
สีแดงเขมจนถึงสีมวงดํา มี 1-2 เมล็ดตอ 1 ผลยอย เมล็ดรูปรี สีน้ําตาล
ชนิดของผล ผลกลุม ผลสด ผลมีเนือ้ แบบผลกลวย
ขนาดผล เสนผานศูนยกลาง 0.5-0.7 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด เกือบตลอดทั้งป
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ อ อื่ น กวาวเครื อ (ภาคเหนื อ) จานเครื อ (ภาคอี ส าน) ตานจอมทอง (ชุ ม พร) ทองเครื อ
(ภาคกลาง) โพตะกุ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) โพมือ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลัก ษณะผลและเมล็ด ฝ ก แบนสี น้ํ า ตาล มีข นคลุ มแน น ภายในมี เมล็ ด แบนๆ ขนาดใหญ
เมล็ดเดียว สีน้ําตาล
ชนิดของผล ผลเปนฝกแบน ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 3.5 ซม. ยาว 14 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 1.2-1.8 ซม. ยาว 2.5-3 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-เมษายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Butea superba Roxb.
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 35

ชื่อวิทยาศาสตร Quercus semiserrata Roxb.
วงศ FAGACEAE

ชื่ อ อื่ น ก อ กระดุ ม (ตราด) ก อ เสี ย ก ก อหิ น ตองขน (เลย) ก อ หมู (ภาคเหนื อ) ก อ เนื้ อ ริ้ ว
กอหลาขาว (ตรัง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผล (nut) กลมหรือรูปไขกลายๆ เกลี้ยง ปลายเปนตุม มีกาบรูปถวยหุม
¼ - ⅓ ของผล กาบหุ ม ผลมี เ กล็ ด ไม ชั ด เจน เชื่ อ มติ ด เป น วงรอบ นั ท มี ค วามยาวมากกว า
ความกวาง ออกเดี่ยวๆ หรือรวมกันเปนกระจุกๆ ละ 3-5 ผล
ชนิดของผล ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวมีกาบรูปถวย ผลแหงแกไมแตก
ขนาดกาบผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-3.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-มีนาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ อ อื่ น ก อ เดื อ ย (เชี ย งใหม ) ก อ แหลม (ภาคเหนื อ ) ก อ กิ น หน ว ย (ภาคอี ส าน) ก อ หนาม
(ภาคเหนือ) กอหมัด (เลย เพชรบูรณ) กออิด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผล (nut) มีกาบหุมผลรูปถวยมีหนามแข็งสั้นๆ 4-5 แถวหางๆ ปดผิวนัท
ไมหมด ปลายโคงเล็กนอย ดานในมีขนคลายไหม แตละกาบมี 1 ผล รูปสามเหลี่ยมฐานมนคลาย
หยดน้ํา ปลายแหลม เสนผานศูน ยกลาง 0.8-1.2 ซม. สีน้ําตาล มีขนนุมสีน้ําตาลออน เมื่อลู บ
หลุดออกงาย
ชนิดของผล ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวมีกาบรูปถวย ผลแหงแกไมแตก
ขนาดกาบผล กวาง 0.8-1.2 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. ขนาดผล เสนผานศูนยกลาง 0.8-1.2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กันยายน-พฤศจิกายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 1,200-1,350 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.
วงศ FAGACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 37

ชื่อวิทยาศาสตร Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook. f.
วงศ FAGACEAE

ชื่ออื่น กวาวกวาง (ภาคเหนือ) กอแปน (เชียงใหม) กอตี กอหนาม กอหรั้ง (ภาคเหนือ) มะกอ
(เชียงใหม)
ลักษณะผลและเมล็ด ผล (nut) กลมแปนหรือรูปไข กานผลเห็นไมชัด ผลติดกระจายไปตาม
แกนชอ ผลที่ยาวได ถึ ง 20 ซม. กาบหุ มผลจะหุ มมิด ตั วผลยกเวน บริ เวณปลายยอด ผิวกาบ
คลุมดวยหนามที่ไมแยกแขนงหนาแนน มีขนนุม แบนเล็กนอย กาบไมแยกเมื่อผลแกจัด ในแตละ
กาบจะมีผลรูปปอมหรือรูปรี 1-3 ผล ผิวผลเกลี้ยง ยกเวนบริเวณสวนปลายผล
ชนิดของผล ผลเปลือกแข็งมีกาบรูปถวย ผลแหงแกไมแตก
ขนาดกาบผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4-6.5 ซม. (รวมทั้งกาบหุมผล) ขนาดผล ขนาดเส น
ผานศูนยกลาง 2.5-4 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด สิงหาคม-พฤศจิกายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 200-320 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น กอหมน (ภาคเหนือ) กอหมู (สงขลา) กอตลับเตาปูน (สตูล) ปดจุย (เยา-เชียงราย)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเชื่อมกันเปนกลุมๆ ละ 3-6 ผล ผลเปนชอแนนบนกานที่อวบสั้นยาว
20-30 ซม. กาบหุมผลรูปจานปกคลุม ⅕ - ⅓ ของผล นัทมีความกวางมากกวาความยาว
ชนิดของผล ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวมีกาบรูปถวย ผลแหงแกไมแตก
ขนาดกาบผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1-2.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด สิงหาคม-พฤศจิกายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Lithocarpus elegans (Bl.) Hatus ex Soep. var. elegans
วงศ FAGACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 39

ชื่อวิทยาศาสตร Cassia bakeriana Craib
วงศ FABACEAE

ชื่ออื่น กั ล ปพฤกษ (ภาคกลาง ภาคเหนื อ) กานล (เขมร-สุ ริ น ทร ) กาลพฤกษ (ภาคกลาง)
ชัยพฤกษ (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝก รูปทรงกระบอกแคบยาว มีขนนุมสีน้ําตาลเขมอมเทาปกคลุม
กานผลยาว 6 ซม. แกแลวแตกตามแนวขวางของฝก เนื้อในฝกมีสีขาวกั้นเปนชั้นๆ แตละชั้นจะมี
เมล็ดเรียงอยูภายใน เมล็ดกลมแบน สีน้ําตาลดําเปนมัน 30-50 เมล็ดตอฝก
ชนิดของผล ผลแบบฝกถั่ว ผลแหงแกแตกตามขวาง
ขนาดผล ฝกกวาง 1.2-1.7 ซม. ยาว 30-50 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.4-0.8 ซม. ยาว 0.5-1 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด เมษายน-มิถุนายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ เก็บไดนานหลายป
จํานวนผลตอกิโลกรัม 1,000-1,200 ฝก จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 4,000-5,000 เมล็ด
การปฏิ บั ติ ตอ เมล็ด ตั ด -ทํ าแผลปลายเมล็ ด หรื อแชก รดเขมข น 45 นาที เพาะประมาณ
10 วันงอก

ชื่ออื่น กางแดง คางแดง (แพร) จันทน (ตาก) มะขามปา (นาน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกแบนรูปขอบขนาน ปลายสั้นแคบลงที่ฐาน ผิวเรียบ ฝกออน
สีเขียว เมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม ฝกแหงแตกออกดานขาง ภายในมีเมล็ด 8-12 เมล็ด
เมล็ดรูปรีกวางขนาดเล็กสีน้ําตาล เมล็ดแข็ง
ชนิดของผล ผลแบบฝกถั่ว ผลแหงแกแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 2-3.5 ซม. ยาว 17-22 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.3-0.4 ซม. หนา 0.2 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงดีดของผล
ระยะเวลาเก็บเมล็ด ตุลาคม-ธันวาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ เก็บไดนานหลายป
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Albizia odoratissima (L. f.) Benth.
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 41

ชื่อวิทยาศาสตร Mayodendron igneum (Kurz) Kurz
วงศ BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น แคะเปาะ (ลํ าปาง) กากี (สุร าษฎร ธานี) กาสะลองคํา (เชียงราย) จางจืด (เชียงใหม)
สะเภา (ภาคเหนือ) สําเภาหลามตน (ลําปาง) ออยชาง (ภาคเหนือ)
ลัก ษณะผลและเมล็ ด ผลเปน ฝก รู ปทรงกระบอก สี เ ทา มี 2 สั น ผลแก จ ะบิด เวียนและ
แตก 2 ซีก ผลแตกกลางพู มีเมล็ดจํานวนมาก เมล็ดแบน มีเยื่อบางใสตามขอบคลายปกแคบ
ยาว 2 ขาง ติดแนบผนังกั้นคลายรูปกระบอกสองแถวตามแนวยาว
ชนิดของผล ผลแบบฝกถั่ว ผลแหงแกแตกกลางพู
ขนาดผล ฝกกวาง 0.5-0.8 ซม. ยาว 30-45 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.2 ซม. ยาว 1.2-1.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤษภาคม-มิถุนายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 5,000,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น กําลังพญาเสือโครง กําลังเสือโครง (เชียงใหม)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลแบนเล็ก มีปก บางและโปรงแสงอยูทั้งสองขาง กวางเปน 2-3 เทาของ
ส วนกลางผล กลุ มผลจะมีก าบดอกปกคลุ ม และกาบเหล านี้ จ ะติ ด อยูบ นก านเปน เวลานาน
หลังจากที่ผลปลิวหลุดไปแลว ผลแกรวงงาย
ชนิดของผล ผลมีปก ผลแหงแกแตก
ขนาดผล กวาง 0.2-0.3 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด เมษายน-มิถนุ ายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Betula alnoides Buch.–Ham. ex G. Don
วงศ BETULACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 43

ชื่อวิทยาศาสตร Streblus asper Lour.
วงศ MORACEAE

ชื่ออื่น ขอย (ทั่วไป) ตองขะแหน (กาญจนบุรี) สมพอ (เลย) ซะโยเส (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
กักไมฝอย (ภาคเหนือ) สะนาย (เขมร)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลม ผลสดสีเขียว ขนาดเล็ก มีกลีบดอกสีเขียวหอหุม กานผลยาวถึง
1.8 ซม. ผลแกจะมีสีเหลืองใส มีเปลือกผลออนนุม มีรสหวาน ฉ่ําน้ํา ผลแหงสีแดงดํา ลอกเนื้อออก
พบเมล็ดสีขาว ขนาดเล็ก ชัน้ หุมเมล็ดแข็ง กลมสีขาวอมเทา มีเนือ้ เยื่อสีเหลืองหุม
ชนิดของผล ผลสด มีเนื้อ ผลเมล็ดเดียว
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8-1.0 ซม. ขนาดเมล็ด ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3-0.4 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-เมษายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น กะเซาะ (กลาง) กระเจาะ ขะเจาะ (เหนือ) กระพี้ควาย (ประจวบคีรีขันธ) ขะแมบ คําแมบ
(เชียงใหม) สาธร
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกผิวแข็ง รูปทรงแบนยาวคลายมีดดาบ สวนที่กวางที่สุดจะอยู
คอนไปทางปลายฝก โคนฝกสอบแคบ ขอบฝกกลม สีน้ําตาล ฝกออนมีขนสั้นๆ คลุม ฝกแกเกลี้ยง
หรือเกือบเกลี้ยง ฝกแกจะแตกอาตามรอยประสาน แตมักจะไมแตกจนกวาผลจะรวง แตละฝกมี
1-3 เมล็ด เมล็ดสีน้ําตาลเขม รูปรางแบนๆ คลายโล
ชนิดของผล ผลเปนฝกแหงแกแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 3-4 ซม. ยาว 7-16 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1.2-1.8 ซม. ยาว 1.5-2 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤษภาคม-สิงหาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ เก็บไดนานหลายป
จํานวนผลตอกิโลกรัม 100-200 ผล
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 1,400-2,700 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

44

เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Millettia leucantha Kurz
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 45

ชื่อวิทยาศาสตร Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & Barneby
วงศ FABACEAE

ชื่ออื่น ขี้เหล็ก (ทั่วไป) ขี้เหล็กแกน (ราชบุรี) ขี้เหล็กบาน (ลําปาง สุราษฎรธานี) ขี้เหล็กหลวง
(ภาคเหนือ) ขี้เหล็กใหญ (ภาคกลาง) ผักจี้ลี้ (ฉาน-แมฮองสอน) แมะขี้แหละพะโดะ (กะเหรี่ยงแมฮองสอน) ยะหา (มลายู-ปตตานี)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝก แบน มีความหนา มัก จะโคงและมีสันนู น สี น้ําตาล แตกได
ฝกมีเมล็ดเรียงตามยาว มีเนื้อเยื่อกั้นระหวางเมล็ด มีหลายเมล็ด
ชนิดของผล ผลแบบฝก ผลแหงแกแตกออกเปน 2 ซีกตามตะเข็บ
ขนาดผล ฝกกวาง 1-1.8 ซม. ยาว 15-30 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.5-0.9 ซม. ยาว 0.7-1 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-กรกฎาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ เก็บไดนานหลายป
จํานวนผลตอกิโลกรัม 250-450 ฝก
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 40,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ําเดือด 5 นาที แลวทิง้ ไว 12-24 ชั่วโมง หรือแชน้ําเย็น 48-72 ชั่วโมง
หรือแชกรดซัลฟูริคเขมขน 15 นาที

ชื่อ อื่น ขี้เหล็ ก แก น (ราชบุรี ) ขี้เหล็ ก บาน (ลํ าปาง) ขี้เหล็ ก หลวง (ภาคเหนื อ ) ขี้เหล็ ก ใหญ
(ภาคกลาง) ขี้เหล็กจิหรี่ (ภาคใต) ขี้เหล็กอเมริกัน ทองนพคุณ (กรุงเทพฯ) สุวรรณพฤกษ
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝก รู ปขอบขนานแคบหรื อรู ปทรงกระบอก ฝกอ อนสี เขียวสด
เมื่ อ สุ ก จะเปลี่ ย นเป น สี น้ํ า ตาลเข ม ฝ ก แก จ ะแตกออกเป น 2 ซี ก ตามตะเข็ บ ฝ ก มี เ มล็ ด
เรียงตามยาว มีเนื้อเยื่อกั้นระหวางเมล็ด ภายในมีเมล็ด 50-70 เมล็ด เมล็ดรูปรี สีน้ําตาล
ชนิดของผล ผลแบบฝก ผลแหงแกแตกออกเปน 2 ซีกตามตะเข็บ
ขนาดผล ฝกกวาง 0.8-1.3 ซม. ยาว 15-30 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.3-0.4 ซม. ยาว 0.5-0.6 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-มิถุนายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ เก็บไดนานหลายป
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 53,700 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ํารอนอุณหภูมิ 80-90 0C แลวทิ้งไว 1 คืน
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Senna floribunda (Cav.) H. S. Irvin & Barneby
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 47

ชื่อวิทยาศาสตร Gardenia sootepensis Hutch.
วงศ RUBIACEAE

ชื่ออื่น ไขเน า (นครพนม) คํามอกชาง คํามอกหลวง ผาด าม ยางมอกใหญ สะแล ง หอมไก
หอมไก (ลําปาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสีเขียวสด รูปทรงรีหรือไขกวาง มีติ่งที่ปลายและสันตื้นๆ 5 สัน มีเนื้อ
มีเมล็ดขนาดเล็กหลายเมล็ด เมล็ดกลมถึงแบน เปลือกหุมเมล็ดแข็ง
ชนิดของผล ผลสด แบบมีเนื้อหลายเมล็ด ผลแหงไมแตก
ขนาดผล กวาง 1.8-3 ซม. ยาว 2.5-4.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-สิงหาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 60-180 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่อ อื่น แคขาว แคเก็ ต ถวา แคเค็ ต ถวา (เชียงใหม) แคพู ฮ อ (ลํ าปาง) แคปา (เลย ลํ า ปาง)
แคทราย (นครราชสีมา) แคยาว แคอาว (ปราจี นบุรี) แคยอดดํา (สุ ราษฎรธานี) แคตุย แคแน
แคฝา แคฝอย แคหยุยฮอ แคแหนแห (ภาคเหนือ) แคนา (ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝก แบนรู ปขอบขนาน ออกฝก ชอ ละ 3-4 ฝก ฝก ออนสี เขียว
ฝกแกจะมีสีน้ําตาลอมขาว ฝกแหงเต็มที่จะโคงงอและบิดเปนเกลียว และจะปริแตกตามรอยแยก
ของขอบทั้งสองขางภายในฝกมีเมล็ ดจํานวนมาก เมล็ ดรู ปสี่เหลี่ ยม น้ําตาลอมดํา มีปกบางใส
คลายกระดาษแกวหุมรอบขาง
ชนิดของผล ผลแบบฝกถั่ว ผลแหงแกแตกตามรอยแยกของขอบทัง้ สองขาง
ขนาดผล ฝกกวาง 1.2-2 ซม. ยาว 30-60 ซม. ขนาดเมล็ ด กว า ง 0.5-0.8 ซม. ยาว
2.2-2.8 ซม. (รวมปกบางใส)
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มิถุนายน-สิงหาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 40,000-60,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

48

เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem.
วงศ BIGNONIACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 49

ชื่อวิทยาศาสตร Spathodea campanulata P. Beauv.
วงศ BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น แคแดง แคแสด ยามแดง (กรุงเทพฯ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกรูปเรือ สีดํา ปลายแหลม ฝกแกแตกออกดานเดียว สีน้ําตาลเขม
เมล็ดแบนขนาดเล็ก มีจํานวนมาก มีปก บางลอมรอบ
ชนิดของผล ผลแบบฝก ผลแหงแกแตกออกดานเดียว
ขนาดผล ฝกกวาง 3.5-5 ซม. ยาว 15-20 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็ บ เมล็ด ออกผลตลอดทั้ง ป และจะออกผลมากในชวงฤดู ฝนเดื อนมิถุ น ายนกันยายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น จันทนผา (ภาคเหนือ) จันทนแดง (ภาคกลาง สุราษฎรธานี) ลักกะจันทน (ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสดกลมและแข็ง ขนาดเล็ก ออกเปนชอพวงโต ผิวผลเรียบ ผลออน
สี เ ขี ย วอมน้ํ า ตาล ผลแก สี แ ดงคล้ํ า เมื่ อ ลอกเนื้ อ ออก เนื้ อ ผลบาง ภายในผลมี เ มล็ ด เดี ย ว
เมล็ดขนาดเล็กสีขาว
ชนิดของผล ผลสด มีเนื้อ ผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.7-1.3 ซม. ขนาดเมล็ด ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3-1 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด สิงหาคม-กันยายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 2,000-3,000 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 6,000-10,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen
วงศ ASPARAGACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 51

ชื่อวิทยาศาสตร Albizia saman (Jacq.) Merr.
วงศ FABACEAE

ชื่ออื่น ก ามกราม ก ามกุง กามปู จามจุรี (ภาคกลาง) กิมบี๊ (กระบี่) ฉําฉา สารสา สํ าสา ลั ง
(ภาคเหนือ) ตุดตู (ตาก) เสคุ เสดู (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกแบนยาวรูปขอบขนาน โคงเล็กนอย ผิวเกลี้ยงสีทอง ฝกออน
สีเขียว ฝกแกสีน้ําตาลดํา คอดเล็กนอยเปนตอนๆ ระหวางเมล็ด มี 15-25 เมล็ด เรียงเปนแถว
ตามความยาวของฝก ถูกหุมดวยเนื้อผลสีน้ําตาล เมล็ดรูปแบนรี สีน้ําตาลดํา
ชนิดของผล ผลแบบฝก ผลแหงแกแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 1.5-2.5 ซม. ยาว 10-24 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.5-0.8 ซม. ยาว 0.9-1.2 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงดีดของผล
ระยะเวลาเก็บเมล็ด ตุลาคม-มกราคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ เก็บได 4-5 ป
จํานวนผลตอกิโลกรัม 45-300 ฝก
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 4,000-12,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ํารอน 70-80 0C ทิ้งใหเย็น 16 ชั่วโมง หรือตัดเปนรอยแผลแลวแชน้ํา
สักครู

ชื่ออื่น กะมวง (ภาคใต) กานิ (มลายู-นราธิวาส) ชะมวง (ภาคกลาง) มวงสม (นครศรีธรรมราช)
หมากโมก (อุดรธานี)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด กลมแปน ผิวเรียบ สุกสีเหลืองแกมสมหมน มีรองตื้นๆ 5-8 รอง
ดานบนปลายบุม มีชั้นกลีบเลี้ยง 4-8 แฉกติดอยู เนื้อหนา สีเหลือง ผลแหงสีดํา มี 4-8 เมล็ ด
เมล็ดสีสมขนาดใหญเปนเหลี่ยม รูปรี หนา เรียงตัวกันเปนวงรอบผล
ชนิดของผล ผลสด แบบมีเนื้อหลายเมล็ด
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5-6 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1.5-2 ซม. ยาว 2.5-3 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤษภาคม-มิถุนายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Garcinia cowa Roxb. ex Choisy
วงศ CLUSIACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 53

ชื่อวิทยาศาสตร Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.
วงศ SAPINDACEAE

ชื่อ อื่น โคมเรี ยง (ภาคใต ตราด) ชัน รุ (ภาคใต ) พูเวีย ง (นครราชสี มา) มะเถ า (ภาคเหนื อ )
ชํามะเลียง ชํามะเลียงบาน พุมเรียงสวน (ภาคกลาง) พุมเรียง (ภาคใต)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลออกเปน ชอๆ ในหนึ่ งชอ จะมีผลเปน พวงๆ ละ 20-30 ผล ผลกลม
รู ป ไข หรื อ รู ป ไข ถึ ง รู ป รี ป อ ม ผิ ว ผลเรี ย บเป น มั น ผลสดสี เ ขี ย วอมม ว งแดง เมื่ อ สุ ก แล ว
จะเปลี่ยนเปนสีมวงดํา เนื้อผลฉ่ําน้ํา มีรสหวาน ภายในผลมี 1-2 เมล็ด เมล็ดกลมหรือรูปไขปน
ขอบขนาน ผิวเรียบ สีดํา
ชนิดของผล ผลสด มีเนื้อ
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-3 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-กุมภาพันธ
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น กระซิบ ประดูสับ (สุราษฎรธานี) กําพี้ตน (เพชรบูรณ) เก็ด เก็ดคํา เก็ดแดง (เชียงใหม)
ดูลาย (ลําปาง) ดูสะแดน (ภาคเหนือ) ประดูชิงชัน พะยูงแกลบ (สระบุรี) พะยูงแดง (พิษณุโลก)
พะยูงหิน (เพชรบูรณ) ยูน (จันทบุรี) หมากพลูตั๊กแตน (ภาคใต)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกยาวรี หรือรูปขอบขนาน หัวทายแหลม สวนที่หุมเมล็ดหนาแข็ง
เปนกระเปาะผิวเรียบบางไมเห็นเสนแขนง ตัวของกระเปาะกลมหรือแกมรีเล็กนอยนูนเดนออกมา
เห็นไดชัด รอบๆ กระเปาะจะมีลักษณะคลายปกแผกวางออกไป เมล็ดสวนมากจะมีเมล็ดเดียว
แตอาจพบบางที่มี 2-3 เมล็ด เมล็ดลักษณะคลายรูปไต สีน้ําตาลแดง
ชนิดของผล ผลเปนฝก ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 3-3.5 ซม. ยาว 8-17 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.6-0.9 ซม. ยาว 1-1.2 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงดีดของผล
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤศจิกายน-พฤษภาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ หากเก็บในภาชนะที่ปดสนิทในอุณหภูมิ 2-15 0C
เก็บไดนานถึง 3 ป
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 5,500-8,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชในน้ํารอน 60-70 0C แลวทิง้ ใหเย็น 6 ชั่วโมง

54

เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Dalbergia oliveri Gamble ex Prain
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 55

ชื่อวิทยาศาสตร Gmelina arborea Roxb.
วงศ LAMIACEAE

ชื่ อ อื่ น แต ง ขาว (เชี ย งใหม ) สั น ปลาช อ น (สุ โ ขทั ย ) ม า เหล็ ก (กาญจนบุ รี ) เป า นก
(อุต รดิ ตถ ) ชองแมว (ชุมพร ปราจีน บุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ) แกมอน (นครราชสี มา) ทองแมว
(สุ พ รรณบุ รี ราชบุ รี ) เมา (สุ ร าษฎร ธ านี ) เซาะแมว (มลายู -นราธิ ว าส) เฝ ง (ภาคเหนื อ
เพชรบุรี) ซอ (คนเมือง) ไมซอ (ไทใหญ ไทลื้อ) ซึงโฉว (มง) ลําชิลา ลําซอ (ลั้วะ) ไมเสา (ปะหลอง)
ตะจูงกง (เมี่ยน) ตุดจะหระ (ขมุ) แมะ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลคอนขางกลมหรือกลมรี ผิวผลเกลี้ยงเปนมัน ผนังชั้นในแข็ง สีเขียว
มีเนื้อสีเหลือง ฉ่ําน้ํา แกเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเหลือง เมี่อแหงสีดํา ภายในมีเมล็ดเดียว เมล็ดแข็ง
รูปไขกลับฐานสอบ
ชนิดของผล ผลสดแบบมีเนือ้ ผลเมล็ดเดียว
ขนาดผล กวาง 2 ซม. ยาว 3 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 1 ซม. ยาว 1.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-พฤษภาคม
การเก็บ รักษา นํ าผลแชน้ําเย็นในถั ง จนเยื่อหุ มเมล็ด ออนยุย ทําการแยกเมล็ด ออก ผึ่งแดด
เก็บในสภาพหองปกติ เก็บไดนาน 3 เดือน
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 1,000-2,700 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ําเย็น 24 ชัว่ โมง สลับผึ่งแดด 1 วัน รวม 3-5 วัน

ชื่อ อื่ น เพ ย (กะเหรี่ ยง-ตาก) เพร (กะเหรี่ ย ง-แม ฮ อ งสอน) แดง (ทั่ว ไป) ไคว (กะเหรี่ ย งแมฮองสอน) ไปรน (ศรีษะเกษ) กร อม (ชาวบน-นครราชสี มา) ควาย (กาญจนบุรี, กะเหรี่ยงเชียงใหม) จะลาน จาลาน (เงี๊ยว-แมฮ องสอน) ตะกรอม (ชอง-จันทบุรี ) ปราน (สวย-สุรินทร )
ผาน (ละวา-เชียงใหม) สะกรอม (เขมร-จันทบุรี)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกแบนแข็ง รูปขอบขนานเรียวและโคงงอที่สวนปลาย ผิวเรียบ
เกลี้ยงสีน้ําตาลอมเทา ไมมีขนขึ้นปกคลุมและไมมีกาน ฝกแกจะแตกออกเปน 2 ซีก และเปลือก
ของฝก ที่ แ ตกมัก จะมวนบิด งอ ในหนึ่ ง ฝก จะมี 6-11 เมล็ ด เมล็ ด แบนเรี ยวแหลม ยาวรี ห รื อ
เกือบกลม สีน้ําตาลเปนมันเปลือกหุมเมล็ดแข็ง
ชนิดของผล ผลเปนฝก ผนังชั้นในแข็งมีหลายเมล็ด ผนังเมล็ดแข็ง ผลแหงแกแตกออกเปน 2 ซีก
ขนาดผล ฝกกวาง 5-6 ซม. ยาว 10-15 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.8-1.3 ซม. ยาว 1-1.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงดีดของผล
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-พฤษภาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ หากเก็บในภาชนะปดสนิทที่อุณหภูมิต่ํา 2-15 0C
เก็บไดนานหลายป
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 2,800-3,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ําเย็น 1 คืน หรือแชนา้ํ เดือด 1-3 วินาที
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob.
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 57

ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia floribunda Jack
วงศ LYTHRACEAE

ชื่ออื่น กระแบก (ภาคใต) ตราแบกปรี้ (เขมร) ตะแบกไข (ราชบุรี ตราด) ตะแบกนา (ภาคกลาง)
บางอตะมะกอ บางอยามู (มลายู) เปอยดอง เปอยนา เปอยหางคาง (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรูปรีแกมขอบขนาน ปลายผลมีขนหนาแนน โคนมีถวยกลีบเลี้ยงหุม
⅖ - ⅗ ของตั ว ผล ผลขนาดเล็ ก สี เ ขี ย ว เมื่ อ แก เ ปลี่ ย นเป น สี น้ํ า ตาล ผลแห ง แตกกลางพู
แตกออกเป น 5-6 ซี ก ฝ ก หนึ่ ง มี 10-28 เมล็ ด เมล็ ด ขนาดเล็ ก สี น้ํ า ตาล มี ป ก บางโค ง
ทางดานบน 1 ปก
ชนิดของผล ผลแหงแกแตกกลางพู
ขนาดผล กวาง 0.6-1.5 ซม. ยาว 1.2-2 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.4-0.6 ซม. ยาว 1-1.2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด ตุลาคม-มกราคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 169,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น แลนไห (เชีย งใหม) ตะแบกขาวใหญ (ปราจี นบุรี ) ตะแบกใหญ (ราชบุรี นครราชสีมา)
เปลื อ ยดง (นครราชสี มา) ตะแบกหนั ง (จั น ทบุรี ) เปลื อ ย (สุ โ ขทั ย พิ ษณุ โ ลก) ตะแบกแดง
(ประจวบคีรี ขัน ธ) อา ย (สุ ร าษฎร ธ านี ) ป วย เปอย เปอ ยขาว เปอ ยตุ ย เป อยด า ง เป อยน้ํ า
เปอยลั วะ เปอยเปลื อกหนา (ภาคเหนื อ) เปอย (ลานชาง) ตะแบก ตะแบกใหญ ตะแบกหนั ง
(ภาคกลาง) กะแบก (ไทย) ตะคูฮ อ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) บองอยามู (มาเลเซีย-ปตตานี)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลขนาดเล็ก รูปไข แข็ง โคนมีถวยกลีบเลี้ยงหุม ⅓ - ½ ของตัวผล ผลแก
สีน้ําตาลแดงเปนมัน เมื่อแกแหงจะแตกกลางพูออกเปน 5-6 ซีก ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก เมล็ด
มีปก โคงแบนเบี้ยว สีน้ําตาลเขม
ชนิดของผล ผลแหงแกแตกกลางพู
ขนาดผล กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.4-0.6 ซม. ยาว 0.8-2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด ตุลาคม-มกราคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 1,000-2,000 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 150,000-160,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia calyculata Kurz
วงศ LYTHRACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 59

ชื่อวิทยาศาสตร Bridelia retusa (L.) A. Juss.
วงศ PHYLLANTHACEAE

ชื่ออื่น เปาหนาม (ลําปาง) ฮังหนาม (นครพนม เลย) รังโทน (นครราชสีมา) เต็งหนาม (ราชบุรี)
จาลีลึกปวก (เขมร-สุรินทร) วอโบ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด ฉ่ําน้ํา รูปทรงกลมหรือรูปไข แข็ง ไมแตก ผลสีเขียวออน เมื่อสุก
สีมวงดํา เนื้อในบาง เปนผลเมล็ดเดียว เมล็ดคอนขางกลม สีน้ําตาลแดง
ชนิดของผล ผลสด ผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.7-0.9 ซม. ขนาดเมล็ด ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5-0.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กรกฎาคม-กันยายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 2,500-3,500 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 6,000-14,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น จาน (อุบลราชธานี) จา (เขมร-สุรินทร) ทองตน (ราชบุรี) ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ
(ภาคกลาง) กวาว กาว (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกแบน สีเขียวออนและจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลอมเหลืองเมื่อแก
เต็มที่ ที่ฝกมีขนออนนุมสีขาวเปนมัน ฝกโคงงอเล็กนอย ไมแตก สวนดานบนหนาแตกเปน 2 ซีก
ในฝกมีเมล็ดขนาดใหญอยูภายใน 1 เมล็ด เมล็ดรูปรี แบน สีน้ําตาลสม
ชนิดของผล ผลเปนฝกแบน ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 4-6 ซม. ยาว 10-14 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 2-2.5 ซม. ยาว 4-5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤษภาคม-กรกฎาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 1,200-1,400 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เด็ดปก แชน้ําเย็น 10-12 ชั่วโมง
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Butea monosperma (Lam.) Taub.
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 61

ชื่อวิทยาศาสตร Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr.
วงศ FABACEAE

ชื่ออื่น ทองมีดขูด ทองหลาง ทองหลางปา (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกโคงแบน โคนฝกลี บ ส วนปลายฝก จะใหญกวา สีเขียวขี้มา
ออกดํา ตอนปลายหนาแบงเปนหองๆ สวนที่หุมเมล็ดนูนเดนคลายกระเปาะกลมแข็ง มองไมเห็น
เสนรางแห มีเมล็ดประมาณ 1-5 เมล็ด ฝกแกแตกอาออกตามทางยาวจากสวนปลาย ภายใน
มีเมล็ดขนาดกลางหลายเมล็ดรูปขอบขนาน แข็ง สีน้ําตาลดํา
ชนิดของผล ผลแบบฝกถั่ว ผลแหงแกแตกออกตามทางยาวจากสวนปลาย
ขนาดผล ฝกกวาง 1-2 ซม. ยาว 7-12 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 0.3 ซม. ยาว 0.6 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงดีดของผล
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-เมษายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น คายโซ จําปาดง พระราม (เลย หนองคาย) บุนนาค (นครราชสีมา ตราด) กาโซ (ยะลา
นครพนม) คาย ทะโล สารภี ป า (ภาคเหนื อ ) กรรโชก (ภาคอี ส าน) พั ง ตาน พั น ตั น
(ภาคใต) ตื้อซือซะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม) หมูพี (ฉาน-เชียงใหม)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลคอนขางกลม เปลือกแข็ง ผิวผลมีขนสี น้ํ าตาลเขมคลายเสน ไหม
ผลแกเปนสีน้ําตาลเขมและแตกออกกลางพู 4-5 ซีก แตละซีกมี 4-5 เมล็ด เมล็ดรูปรางคลายไต
มีปก แคบลอมรอบ
ชนิดของผล ผลแหงแกแตกกลางพู
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5-3 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.5-1 ซม. ยาว 0.8-1 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤศจิกายน-กุมภาพันธ
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 185,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Schima wallichii (DC.) Korth.
วงศ THEACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 63

ชื่อวิทยาศาสตร Ficus curtipes Corner
วงศ MORACEAE

ชื่ออื่น ไทรหิน (นครศรีธรรมราช) ไฮดาน (หนองคาย) ไฮลิ้นหมา ไฮหลวง (เชียงใหม)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลขนาดเล็ก รูปกลมหรือรูปไขกลับ ดานบนแบน สีขาวหรือเหลืองออน
ถึ ง แดงเข ม มี ข นละเอี ย ด มี ผ นั ง ชั้ น ในแข็ ง หรื อ ผลแห ง เมล็ ด ล อ น ก า นผล 1-2 ซม. มี ก าบ
0.1-0.2 ซม. รูปสามเหลี่ยมที่สวนยอดหรือเหนือกลางผล เมล็ดสีดําขนาดเล็กจํานวนมาก
ชนิดของผล ผลแบบมะเดื่อ ผลมีผนังชั้นในแข็งหรือผลแหงเมล็ดลอน
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3-5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤษภาคม-มิถุนายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 30-50 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น ตานเสี้ยน นมพระสี (เลย) มะนมนาง (เชียงใหม)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด รูปมนรี ปลายแหลมหรื อปาน เปลือกนอกแข็ง ผลขนาดใหญ
สี เ หลื อ งหรื อ ออกแดง แก เ ปลี่ ย นเป น สี น้ํ า ตาล ภายในมี 1-5 เมล็ ด เมล็ ด แข็ ง ขนาดใหญ
สีน้ําตาลเขมเปนมัน
ชนิดของผล ผลสด มีหลายเมล็ด
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3-4.5 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.8-1.2 ซม. ยาว 2-2.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มิถุนายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 20-62 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Xantolis burmanica (Collett & Hemsl.) P. Royen
วงศ SAPOTACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 65

ชื่อวิทยาศาสตร Prunus cerasoides D. Don
วงศ ROSACEAE

ชื่ออื่น ฉวีวรรณ ชมพูภูพิงค (ทั่วไป) นางพญาเสือโครง (ภาคเหนือ) เสคาแว เสแผ เสลาแหล
(กะเหรี่ยง-เชียงใหม)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด เนื้อบาง ฉ่ําน้ํา มนรี รูปไขหรือกลม ผิวผลเกลี้ยง ผลสุกสีแดง
รสเปรี้ยว เมล็ดแข็ง มีรอยยน
ชนิดของผล ผลสด มีเนื้อ ผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดผล ยาว 1-1.5 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 0.8-1 ซม. ยาว 1-1.2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสนั้ ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 4,800 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น ประดู เสน (ราชบุรี สระบุรี ) ดู ดูปา (ภาคเหนื อ) ประดู ประดูปา (ภาคกลาง) จิ ต อก
(ฉาน-แมฮองสอน) ตะเลอ เตอะเลอ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) ฉะนอง (เขมร)
ลั ก ษณะผลและเมล็ ด ผลเปน ฝ ก กลมแบน มีข นปกคลุ ม อยู มีป ก คล ายจานบิ น ผลอ อ น
สีเขียวออน เมื่อแก แ ลวจะเปลี่ ยนเปนสี น้ํ าตาลแกมเทา ตรงกลางมีเปลื อกคลุ มแข็ง และหนา
มีเมล็ดประมาณ 1-2 เมล็ด เมล็ดสีน้ําตาลแดง รูปทรงรี
ชนิดของผล ผลเปนฝก มีปก คลายจานบิน ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6-10 ซม.
ขนาดเมล็ด ยาว 0.4-0.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด ตุลาคม-มีนาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ เก็บไดประมาณ 3 ป
จํานวนผลตอกิโลกรัม 1,400-1,900 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 12,500-18,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ํารอน 15 นาที หรือแชน้ําเย็น 16 ชั่วโมง
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Pterocarpus macrocarpus Kurz
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 67

ชื่อวิทยาศาสตร Millingtonia hortensis L. f.
วงศ BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น เต็กตองโพ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร)ี กาซะลอง กาดสะลอง (ภาคเหนือ) ปบ (ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกแบนยาวแคบ รูปขอบขนาน ปลายฝกแหลม ฝกออนสีเขียว
มีเนื้อ เมื่อแก เปลี่ ยนเปน สีน้ํ าตาล ฝก แหง แตกเปน 2 ซีก มีเมล็ ดจํ านวนมาก เมล็ ด คลายรู ป
จานแบนแกมรูปขอบขนาน สีน้ําตาลออน มีเยื่อบางใสตามขอบคล ายปก ติ ดแนบผนั งกั้นแบน
2 แถว ตามแนวยาว
ชนิดของผล ผลเปนฝก ผลแหงแกแตกตามรอยประสาน
ขนาดผล ฝกกวาง 1.5-2 ซม. ยาว 30-40 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 1.5-3.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤษภาคม-กรกฎาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 100,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น เปง (นครราชสีมา) ตุหลุโคดือ หนอไควเส (กะเหรี่ยง–แมฮองสอน) ปุมเปง (ภาคเหนือ)
เปงบก (ราชบุรี)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสี เขียว รู ปไขแ กมขอบขนาน มีร องตื้น ๆ ตามยาว มีเนื้อหุ มบางๆ
ดานนอก ผลออกเปนกลุม เมื่อสุกมีสีแดงถึงดํา ภายในมีเมล็ดเดียว
ชนิดของผล ผลสด ผลเมล็ดเดียว
ขนาดผล กวาง 0.6-0.8 ซม. ยาว 1.8-2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Phoenix acaulis Roxb.
วงศ ARECACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 69

ชื่อวิทยาศาสตร Croton persimilis Mull. Arg.
วงศ EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น ควะวู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) เซงเคคัง สะกาวา สากูวะ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) เปาะ
(กําแพงเพชร) เปลาหลวง (ภาคเหนือ) เปลาใหญ (ภาคกลาง) หาเยิ่ง (ฉาน-แมฮองสอน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลคอนขางกลม มี 5-6 พู ผิวเรี ยบ ดานบนแบน มีเกล็ ดเล็ กหางกั น
ผลออนสีเขียว ผลแกสีน้ําตาลแหงแตก ภายในมีหลายเมล็ด เมล็ดแบนรี
ชนิดของผล ผลแหงแกแตกตามพู
ขนาดผล ขนาด 0.8x1.0 ซม.
ขนาดเมล็ด ยาว 0.6 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น ฝาง (ทั่วไป) งาย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร)ี
ลัก ษณะผลและเมล็ด ผลเปน ฝก รู ปขอบขนานแกมรู ป ไขก ลั บ แบนแข็ง เป น จะงอยแหลม
สีน้ําตาลเขม สวนที่คอนมาทางโคนฝกจะสอบเอียงเล็กนอย และดานปลายฝกจะผายกวางและมี
จะงอยแหลมที่ปลายดานหนึ่ง ภายในฝกมี 2-4 เมล็ด เมล็ดรูปรี สีน้ําตาล
ชนิดของผล ผลเปนฝก ผลแหงแกแตก
ขนาดผล กวาง 3-4 ซม. ยาว 5-9 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 0.8-1 ซม. ยาว 1.5-1.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด สิงหาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 70-174 ฝก
การปฏิบัติตอเมล็ด เมล็ดจากฝกที่แกเต็มที่แลว แตฝกยังไมดําหรือแหงเมล็ดจะงอกดีกวาเมล็ด
จากฝกแกจนแหง
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Caesalpinia sappan L.
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 71

ชื่อวิทยาศาสตร Piper nigrum L.
วงศ PIPERACEAE

ชื่ออื่น พริกไทย (ภาคกลาง) พริกนอย (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด รูปกลม ออกเปนพวง ผลออนสีเขียว เมื่อสุกสีแดง เมื่อแหงสีดํา
และมีผวิ ยน ภายในผลมี 1 เมล็ด เมล็ดสีขาวนวล แข็ง คอนขางกลม
ชนิดของผล ผลสด ผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5-0.7 ซม. ขนาดเมล็ ด ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลาง
0.25-0.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-มีนาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 15,000-30,000 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 20,000-100,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น กุ ง (อุบลราชธานี อุด รธานี ปราจี นบุรี ) เกาะสะแต ว สะเติ่ ง (ละวา-เชียงใหม) คลง
(เขมร-บุรีรัมย) คลอง (เขมร) คลุง (ชาวบน-นครราชสีมา) ควง (พิษณุโลก สุโขทัย) โคลง (เขมรสุ ริ น ทร ) ตะล าออ อาขวา (กะเหรี่ ย ง-เชียงใหม) ล า เทอะ (กะเหรี่ ย ง-ภาคเหนื อ) ตึ ง ตึ ง ขาว
(ภาคเหนื อ) พลวง ยาง (ภาคกลาง ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ) ยางพลวง (ภาคกลาง) พลอง
(สวย-สุรินทร) แลเทา (กะเหรี่ยง-ภาคเหนือ) สาละออง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรูปกรวย ส วนโคนรูปกระสวย มีสั นดานขางผล 5 สัน และพองโต
เปน ติ่ ง 5 ติ่ ง ตรงที่ ติ ด กั บ โคนปก ป ก พัฒ นามาจากกลี บเลี้ ยงหุ ม มี ปก ใหญ 2 ปก มีเ ส น ป ก
ตามยาว 3-5 เสน ผิวเรียบไมมีขน มี 1 เมล็ด
ชนิดของผล ผลแบบเปลือกแข็งเมล็ดเดียว ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล กวาง 2.5-4 ซม. ยาว 10-20 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 150-300 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เด็ดปก
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Dipterocarpus tuberculatus Roxb.
วงศ DIPTEROCARPACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 73

ชื่อวิทยาศาสตร Dalbergia cochinchinensis Pierre
วงศ FABACEAE

ชื่อ อื่น ขะยุง (อุบ ลราชธานี ) แดงจี น (ปราจี น บุรี ) ประดู ต ม ประดู น้ํ า (จั น ทบุ รี ) พะยูง ไหม
(สระบุรี) ประดูลาย (ชลบุรี) ประดูเสน (ตราด) กระยง กระยุง (เขมร-สุรินทร) หัวลีเมาะ (จีน)
ลักษณะผลและเมล็ด ฝกรูปขอบขนาน แบนบาง เกลี้ยง ตรงกลางมีกระเปาะหุมเมล็ด ภายในมี
1-4 เมล็ดตอฝก เมล็ดรูปไต สีน้ําตาลเขม ผิวเมล็ดคอนขางมัน
ชนิดของผล ผลเปนฝก ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 1-1.5 ซม. ยาว 4-6 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.4 ซม. ยาว 0.7-0.9 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มิถุนายน-กันยายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 40,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชในน้ํารอน 60-70 0C แลวทิง้ ใหเย็น 16 ชั่วโมง หรือแชน้ําเย็น 24 ชั่วโมง

ชื่ออื่น ซางดง (ลําปาง) พิกุลเขา พิกุลเถื่อน พิกุลปา (ภาคใต) แกว (ภาคเหนือ) กุน (ภาคใต)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรูปไขถึงรี ผิวเรียบ ผลออนสีเขียวมีขนสั้นนุม สุกเปนสีแสด เนื้อในผล
สีเหลือง มี 1 เมล็ด เมล็ดแบนรี แข็ง สีดําเปนมัน
ชนิดของผล ผลสด ผลเมล็ดเดียว
ขนาดผล กวาง 1.5 ซม. ยาว 2.5-3 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 1-1.2 ซม. ยาว 1.8-2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด ติดผลไดตลอดป
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Mimusops elengi L.
วงศ SAPOTACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 75

ชื่อวิทยาศาสตร Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
วงศ CUCURBITACEAE

ชื่อ อื่น ขี้ ก าเครื อ (ปต ตานี ) ผัก ขาว (ภาคเหนื อ) พุคูเ ด าะ(กะเหรี่ ย ง-แม ฮ องสอน) ฟ ก ขา ว
(ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรู ปไข กลมรี ผลออนสี เขียวอมเหลือง เมื่อแก จะเปลี่ ยนเปนสี ส ม
หรือแดง ผลสุกเนื้อจะเปนสีเหลือง มีเยื่อกลางหุมเมล็ดเปนสีแดง ผิวเปนหนามสั้นทั้งผล ในผล
มีเมล็ ด จํานวนมาก เมล็ ดแบน รูปกลมหรื อรี ดานในเมล็ ดมีเนื้อสีขาว เปลือกหุมสีน้ํ าตาลดํ า
ขอบเมล็ดโดยรอบมีรอยหยัก ลักษณะเหมือนรอยถูกกัด ผิวมีลายเสน
ชนิดของผล ผลสด แบบมีเนื้อ มีหลายเมล็ด
ขนาดผล กวาง 5-8 ซม. ยาว 6-12 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 1-1.8 ซม. ยาว 1.3-2.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-เมษายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 700-3,300 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่อ อื่ น มะกล่ํ าต น มะกล่ํ า ตาชา ง (ทั่ว ไป) หมากแคก มะแค ก (ฉาน-แม ฮ อ งสอน) มะแดง
มะหัวแดง มะโหกแดง (ภาคเหนือ) อีหลํา (อุบลราชธานี)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกรูปแถบแบนยาว ฝกออนสีเขียว เมื่อแกจะแตกตามแนวตะเข็บ
เปน สองซีกและบิดมวนงอเปนเกลียวแนน เพื่อกระจายเมล็ด และมีรอยคอดตามเมล็ด ชัด เจน
เมล็ดจะติดอยูในฝกเปนเวลานาน ในหนึ่งฝกจะมี 10-18 เมล็ด เมล็ดคอนขางกลม แข็ง ผิวมัน
และเปนสีแดงเลือดนกหรือสีแดงสม
ชนิดของผล ผลเปนฝก ผลแหงแกแตกตามแนวตะเข็บเปนสองซีก
ขนาดผล ฝกกวาง 0.8-1.2 ซม. ยาว 15-30 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.5-0.9 ซม. ยาว 0.6-0.9 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงดีดของผล
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กรกฎาคม-ธันวาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ เก็บไดนานหลายป
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 5,000-12,500 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ําเดือด 10 นาที แลวแชน้ําเย็น 24 ชั่วโมง หรือตัดทําแผล
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ชื่อวิทยาศาสตร Adenanthera pavonina L.
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 77

ชื่อวิทยาศาสตร Schrebera swietenioides Roxb.
วงศ OLEACEAE

ชื่ อ อื่ น มะกอกโคก มะกอกเผื อ ก (ภาคเหนื อ ) มะกั ก ป า (ราชบุ รี ) หี ผี (ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลขนาดใหญ แข็ง สีน้ําตาลรูปไขกลับหรือคลายลูกขาง แหงแตกเปน
2 ซีก แตละซีกมี 2-4 เมล็ด เมล็ดมีปก สีน้ําตาลเขม
ชนิดของผล ผลแหงแกแตกเปน 2 ซีก
ขนาดผล กวาง 3-3.5 ซม. ยาว 5-7.5 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.8-1.2 ซม. ยาว 3-5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-มีนาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 150-450 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น โคเบลยอ โคนาเค (กะเหรี่ยง-เชียงใหม) กระสุนพราน (เชียงใหม) ขาเปย (ลําปาง นาน)
ชอเส (กะเหรี่ ย ง-แมฮ อ งสอน) ม วงก อ ม (กาญจนบุ รี ) มะก ว ย มะกอกพราน มะกอกฟาน
(ภาคกลาง ภาคเหนือ) มะมวงฆอง (เชียงใหม) รวก (ตรัง) ลูกอา (ภูเก็ต)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด ฉ่ําน้ํา ผลกลมหรือนูนขรุขระ สีเขียว เหลืองออน มักจะมี 3 ติ่ง
เชื่อมกันเปนสันที่ยอดผล ผลแกเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลมี 1-5 เมล็ด มีกานยาว 3-10 ซม. เมล็ดแข็ง
คลายหิน ขนาดเล็ก เปนเหลี่ยม สีน้ําตาลทองเปนมัน
ชนิดของผล ผลสด แบบมีเนื้อ
ขนาดผล ขนาด 2-4.5 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 0.6-0.8 ซม. ยาว 0.8-1 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด ธันวาคม-มิถนุ ายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 35-90 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด ทําแผลที่เมล็ด
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ชื่อวิทยาศาสตร Turpinia pomifera (Roxb.) DC.
วงศ STAPHYLEACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 79

ชื่อวิทยาศาสตร Diospyros mollis Griff.
วงศ EBENACEAE

ชื่ออื่น ผีเผา (ฉาน-ภาคเหนือ) มะเกลือ (ทั่วไป) มักเกลือ (เขมร-ตราด)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลม ผิวเรียบเกลี้ยง ผลออนสีเขียว ผลสุกสีเหลือง ผลแกสีดํา ผลเมื่อ
แกจัดจะแหง มีกลีบเลี้ยงติดทนอยูบนผล 4 กลีบ ปลายกลีบโคง เนื้อผลออนมีสีขาว หากบีบหรือ
ผาจะมียางสีขาวขุนไหลออกมา ภายในมี 4-8 เมล็ด เมล็ดแบน เนื้อหุมเมล็ดสีขาวนวล
ชนิดของผล ผลสด แบบมีเนื้อ
ขนาดผล เสนผานศูนยกลาง 2-3 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-มีนาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 250-320 ผล
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 5,300-6,400 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด ตัดทําแผลปลายเมล็ด

ชื่ออื่น กําทวด (ราชบุรี) กันโตด (เขมร-จันทบุรี) มั่งลู สันยาสา (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด กลม มีเนื้อ ผิวเรียบ สีเขียวใส ฉ่ําน้ํา มีเสนพาดตามความยาว
ของผล 6 เสน ไมมีกาน ผลดิบสีเขียวออกเหลือง สุกสีเหลืองออกน้ําตาล มี 1 เมล็ด เมล็ดกลม
ขนาดเล็กสีเขียวเขม แข็ง
ชนิดของผล ผลสด แบบมีเนื้อ ผลเมล็ดเดียว
ขนาดผล เสนผานศูนยกลาง 1-2 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 1 ซม. ยาว 1.2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กันยายน-มีนาคม
การเก็บรักษา ใสในภาชนะที่โปรงระบายอากาศดี วางไวในที่อากาศถายเท เก็บที่อุณหภูมิปกติ
สีจะคล้ําขึ้นเรื่อยๆ ถาแชเย็น 2-5 0C จะเก็บไดนาน 1 ป จุดขาวบนผิวเกิดจากปมปลายเสนใย
ในผลแกจัดไมใชขึ้นรา ถามีกลิ่นคลายไวนใหนํามาตากแหง 1-2 วัน จะกลับเปนปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 140-360 ผล
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 1,500-4,000 เมล็ด
การปฏิบั ติตอ เมล็ ด นํ าเมล็ ด มาเพาะใส ล งในถุ ง พลาสติ ก เพาะชํา รดน้ํ าให ชุม วางไวใ นที่
แดดรมๆ
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ชื่อวิทยาศาสตร Phyllanthus emblica L.
วงศ PHYLLANTHACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 81

ชื่อวิทยาศาสตร Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.
วงศ RUTACEAE

ชื่ออื่น กําจัดตน พริกหอม หมากมาศ (กรุงเทพ) มะขวง มะแขวน (ภาคเหนือ) มะแขน (ลาว)
หมักขวง (แมฮองสอน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลม ผลออนมีเปลือกสีเขียว ผลแกมีเปลือกสีแดงและแกจัดมีสีดํา
อมน้ํ าตาล เปลื อกผลมีผิวขรุ ขระ และปริ แ ตกออกเปน 2 ซีก มีห ลายเมล็ ด เมล็ ด กลมเรี ย บ
เปลือกเมล็ดสีดําเปนมัน
ชนิดของผล ผลสด ผลมีเนื้อหลายเมล็ด ผลแกแตกออกเปน 2 ซีก
ขนาดผล กวาง 0.3-0.7 ซม. ยาว 0.6-1 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.08-0.2 ซม. ยาว 0.150.3 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤษภาคม-มิถุนายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 20,000-35,000 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 2,000,000 เมล็ด
การปฏิ บั ติ ต อ เมล็ ด ใช เมล็ ด แก จั ด และเป น เมล็ ด สดที่ อ อกจากเปลื อ กใหมๆ ยัง ไมแ ห ง
นําลงเพาะทันที โดยแชในน้ําอุน 50 0C ประมาณ 5-10 นาที แลวนําไปแชในน้ําเย็น 1 คืน เพื่อให
เปลือกนอกแตก และเปนการทําลายไขที่เคลือบเมล็ดออกดวย จะชวยใหเมล็ดงอกไดเร็วขึ้น

ชื่ อ อื่ น มะค า ใหญ มะค า โมง (ภาคกลาง) มะคา หลวง มะค าหั ว คํ า (ภาคเหนื อ ) เขง เบง
(เขมร-สุรินทร) บิง (จันทบุรี) ปน (ชาวบน-นครราชสีมา)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกแบนแข็งรูปขอบขนาน ผิวเปลือกเรียบไมมีหนาม เปลือกแข็ง
หนาเปน เนื้อไม ปลายเปน จงอยสั้น ๆ ฝกแกสี น้ําตาลเขมเกือบดํ า พอแห ง แตกออกเปน 2 ซีก
เมล็ดแข็งรูปรี สีดํา ผิวมัน เรียงตามขวาง 2-5 เมล็ด แตละเมล็ดมีเยื่อหนารูปถวยสีเหลืองสด
ยาวประมาณ 1.5 ซม. หอหุมสวนฐานอยู
ชนิดของผล ผลเปนฝก ผลแหงแกแตกออกเปน 2 ซีก
ขนาดผล กวาง 7-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. หนา 0.6-1 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 2-2.5 ซม.
ยาว 2.5-4 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด ตุลาคม-มีนาคม
การเก็บรักษา เก็บรักษาในสภาพแหงในกระสอบหรือกลองในอุณหภูมิหองที่คอนขางเย็นและ
ระบายอากาศดี สามารถเก็บไดหลายป
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 120-220 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด ตัด-ทําแผลที่ปลายเมล็ด แลวแชน้ําไว 1 คืน หรือนําเมล็ดมาแชในน้ําเดือด
แลวทิง้ ไวใหเย็น
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 83

ชื่อวิทยาศาสตร Sapindus rarak DC.
วงศ SAPINDACEAE

ชื่ออื่น ชะแซ ซะเหลเด (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) ประคําดีควาย มะซัก สมปอยเทศ หมากซัก
(ภาคเหนือ) มะคําดีควาย (ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลคอนขางกลม สี เขียวเมื่อออน สีเหลืองฉ่ํ าเมื่อสุก และมีสีน้ํ าตาล
จนถึง ดํ า เมื่อแก แ ละแหง เปลือกหุมมีลัก ษณะแข็ง ออกผลหลายผลเปนพวง ผลแหง ไมแ ตก
มี 1 เมล็ด เมล็ดมนกลมสีดําเปนมัน มีเปลือกแข็งหุม มีขนติดที่ฐาน
ชนิดของผล ผลสด ผลเมล็ดเดียวแข็ง ผลแหงไมแตก
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.8-3 ซม. ขนาดเมล็ด ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.3-1.9 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤษภาคม-พฤศจิกายน
การเก็บรักษา เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 100-250 ผล
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 300-900 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ําเย็นประมาณ 1-2 คืน

ชื่ออื่น มะดะ (ภาคเหนือ) จะคาสา (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) มะดะหลวง (เชียงใหม)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด คอนขางกลม ผลเปลือกบางนิ่ม ผลออนสีเขียว เมื่อสุกสีสมออน
หรือสีเหลืองเขม มีกลีบเลี้ยงติดอยู ภายในเนื้อนุม มียางเหลืองมาก มีเมล็ดขนาดใหญ 3-5 เมล็ด
เมล็ดสีเหลืองแกมสม มีเนือ้ เหนียว ผิวบาง มีเยื่อหุมสีสมฉ่ําน้ําลอมรอบ
ชนิดของผล ผลสด ผลมีเนื้อหลายเมล็ด ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3-6 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1-1.6 ซม. ยาว 1.6-2.6 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด เมษายน-กันยายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 14-70 ผล
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 500-1,200 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Garcinia xanthochymus Hook. f. ex T. Anderson
วงศ CLUSIACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 85

ชื่อวิทยาศาสตร Ficus semicordata Buch. Ham. ex Sm.
วงศ MORACEAE

ชื่อ อื่ น เดื่ อปล อ งหิ น (ภาคใต ) นอด (น าน) มะค าขน มะน อดกวา ย (เชี ยงใหม) มะเดื่ อขน
(เชียงราย) แมนอน (ยะลา)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลแบบมะเดื่อติด ห อยตามง ามใบ กานผลยาวประมาณ 0.2-1 ซม.
ผลคอนขางกลม สีเขียวออนเทา เมื่อสุกสีแดงหรือน้ําตาลแดง มีตุมขรุขระ มีผลจํานวนมาก
ชนิดของผล ผลแบบมะเดื่อ
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-3 ซม. ขนาดเมล็ด ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8-1.2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 300-1,000 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ อ อื่ น ส ม ปรุ ส า นกว า ง ส า นท า ส า นใหญ (สุ ร าษฏ ธ านี ) ส า นป า ว (เชี ย งใหม ) แส น
(นครศรี ธ รรมราช ตรั ง ) สั้ น บั ก สั้ น ใหญ (อีส าน) แอปเปล มอญ ส านมะตาด ไม ส า นหลวง
(ไทใหญ) ตึครือเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง) ลําสาน (ลั้วะ) เปยวกับ (เมี่ยน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลุม ผลสดแบบมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงกลมใหญอวบ ผลออนสีเขียว
แกจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองเขม ฉ่ําน้ํา เมล็ดมนรี สีน้ําตาล ไมมีเยื่อหุม มีขน เมื่อแกจัดเมล็ดจะเปน
สีน้ําตาลเขมไปจนเกือบดํา
ชนิดของผล ผลสด แบบมีเนื้อหลายเมล็ด
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8-11 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.3-0.6 ซม. ยาว 0.5-0.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด ตุลาคม-กุมภาพันธ
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม ประมาณ 2 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 25,000-100,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Dillenia indica L.
วงศ DILLENIACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 87

ชื่อวิทยาศาสตร Baccaurea ramiflora Lour.
วงศ PHYLLANTHACEAE

ชื่ออื่น แซเครื อแซ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) ขี้หมี (ภาคเหนื อ) ผะยิ้ว (เขมร-สุ ริน ทร) มะไฟ
(ทั่วไป) มะไฟกา สมไฟ (ภาคใต) มะไฟปา (ภาคตะวันออก) หัมกัง (เพชรบูรณ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรูปรางกลมหรือยาวรี สีผิวเหลืองถึงแดง ผิวเกลี้ยง เปลือกผลมียาง
ด านในเกลี้ ยง สี ครี ม ติ ด ผลเปน พวงบนก านชอ มีเนื้อชุมน้ํ าสี ชมพูอมมวงหรื อขาวขุน ฉ่ํ าน้ํ า
ผิวชัน้ นอกเหนียวแตกได มี 1-4 เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีหรือกลมแบน มีเนื้อหุมเมล็ดฟูขาวขุนหรือ
สีมวง
ชนิดของผล ผลสด มีเนื้อ ผลแบบกลวย
ขนาดผล กวาง 1.5-2.5 ซม. ยาว 2-3 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1.2 ซม. ยาว 1.2-1.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤษภาคม-กรกฎาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 120-220 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น มะมวงขี้ยา (เชียงใหม) มะมวงคัน (ชุมพร)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด ผลแบบผนั ง ชั้น ในแข็ง รู ปทรงกลม ผลออนมีสี เขียว ผลสุ ก
ค อ ยเปลี่ ย นเป น สี เ ขี ย วอมเหลื อ ง และสุ ก จั ด เป น สี เ หลื อ งทั่ ว ผล เนื้ อ ผลเมื่ อ สุ ก มี สี เ หลื อ ง
และคอนขางบาง เมล็ดสีเหลืองออน รูปปอม เปลือกเมล็ดแข็ง และเปนรองตามแนวตั้งทั่วเปลือก
ชนิดของผล ผลสด ผลมีเนื้อ เมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดผล กวาง 3-4 ซม. ยาว 5-7.5 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 3-4 ซม. ยาว 5-6 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด เมษายน-พฤษภาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ เก็บไดประมาณ 2-3 เดือน
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 40 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด ตัดเมล็ด
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera duperreana Pierre var. siamensis Craib
วงศ ANACARDIACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 89

ชื่อวิทยาศาสตร Anacardium occidentale L.
วงศ ANACARDIACEAE

ชื่ออื่น กะแตแก (มลายู-นราธิวาส) กายี (ตรัง) ตําหยาว ทายลอ (ภาคใต) นายอ (มลายู-ยะลา)
มะโห (เงี๊ ยว-แมฮองสอน) มะมวงเล็ ดล อ (ระนอง) มะมวงไมรูห าว (ภาคกลาง) มะมวงกาสอ
(อุต รดิต ถ ) มะมวงกุ ลา (ภาคเหนื อ) มะมวงทูน หนวย (สุ ร าษฎร ธานี ) มะมวงยางหุ ย (ระนอง)
มะมว งลั ง กา (ภาคเหนื อ ) มะมว งสิ โ ห (เชี ยงใหม ) มะม วงสิ ง หน มะมว งหยอด (ภาคเหนื อ )
มะมวงหิมพานต (ภาคกลาง) ยาโงย ยารวง (ปตตานี) สมมวงชูหนวย (ภาคใต) สมมวงทูนหนวย
(สุราษฎรธานี) หัวครก หัวครกยารวง (นครศรีธรรมราช)
ลักษณะผลและเมล็ด สวนที่อวบและมีสีแดงคลายผลชมพู คือ ผลเทียม เปนสวนของกานผลที่
ขยายอวบนูนขึ้น แตตรงขั้วผลจะไมสอบแคบเหมือนผลชมพู ขนาดยาว 5-12 ซม. ผลออนสีเขียว
เมื่อแกหรือสุกจะมีสีแดงเรื่อหรือสีชมพูหรือสีเหลือง เนื้อผลฉ่ําน้ํา ที่ปลายผลจะหอยดวยผลแท
ที่มีรูปรางคลายไต ผลออนสีเขียว แกจะมีสีเทาหรือสีน้ําตาล เปลือกหุมผลหนา 0.2-0.3 ซม.
เมล็ด รูปคลายไต แบง ออกเปน 2 ซีก ประกบกัน อยู เนื ้อเมล็ด สีขาว การพัฒนาของผลแท
ในระยะแรกจะขยายใหญกวาผลเทียม เมื่อโตเต็มที่จะคงตัว และคอยเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเทา
อมน้ํ าตาล ส วนผลเที ยมจะคอยๆ พั ฒนาขยายใหญ ขึ้น ทีห ลั ง จนมี ขนาดผลใหญก วา ผลแท
หลายเทา
ชนิดของผล ผลมีฐานบวมเปนเนือ้ เปลือกผลแหง เมล็ดเดียว ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล กวาง 2.5-3 ซม. ยาว 3-3.5 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1.2-2.5 ซม. ยาว 2-3 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-มิถุนายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บรักษาแบบแหงในภาชนะปดสนิท และเก็บในหองที่มีอุณหภูมิไมสูง
มากเกินไป อาจเก็บไดถึง 1 ป
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 200-400 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด ตัดสวนบนของเมล็ดออกเพือ่ ลดการหดตัว แชน้ําเย็น 48 ชั่วโมง

ชื่ออื่น มะยาง เหมือดหอม (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลมนรี สี เขียว ปลายปาน ที่ฐ านมีชั้น กลีบเลี้ ยงที่โ คง กลั บด านหลั ง
เปลือกผลเหนียว แข็ง เนื้อผลบาง เมื่อแกเปลี่ยนเปนสีมวงเขมมีเหลือบสีเทาออนเปนมัน มีเมือก
สีเหลืองออนหุมเมล็ด มี 1-2 เมล็ด เมล็ดแข็ง รูปรียาว ขนาดใหญ สีน้ําตาลเขม
ชนิดของผล ผลสด เนือ้ ผลบาง
ขนาดผล กวาง 2-2.5 ซม. ยาว 3-3.5 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1.5-2 ซม. ยาว 2.5-3 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด เมษายน-กรกฎาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Sarcosperma arboreum Hook. f.
วงศ SAPOTACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 91

ชื่อวิทยาศาสตร Elaeagnus latifolia L.
วงศ ELAEAGNACEAE

ชื่ออื่น มะหลอด (ภาคเหนือ) สมหลอด (ภาคใต) สลอดเถา (ราชบุรี) ควยรอก (ตราด)
ลั ก ษณะผลและเมล็ ด ผลรู ป รี ผลสดสี เ ขี ย วขนาดใหญ เมื่ อ สุ ก สี แ ดงหรื อ แดงอมส ม
แกเปลี่ยนเปนน้ําตาล มีจุดๆ สีขาว มีเนือ้ สีสม เมล็ดเปลือกแข็ง มีลายเสนสีน้ําตาลตามยาวของผล
หัวทายแหลมยาวรี ตัวเมล็ดเปนพู (รอง) โดยเมล็ดหนึ่งจะมี 8 พู
ชนิดของผล ผลสด ผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดผล กวาง 1.5-2.5 ซม. ยาว 2-4.5 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.8-1.5 ซม. ยาว 2.5-3 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤศจิกายน-มีนาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 80-350 ผล
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 1,000-3,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ อ อื่ น เป ย ย อ ย (ภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต ) เหมื อ ด (เลย) แมงเม า นก (ภาคเหนื อ ) ไคร ม ด
(เชียงใหม) ปลายสาน (ภาคใต)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเดี่ยวกลม ขนาดเล็ก สีเขียว ออกเปนจํานวนมากตามกิ่ง เมล็ดแก
เปลี่ยนเปนสีดํา เมื่อผาออกพบเมล็ดขนาดเล็กจํานวนมาก เมล็ดสีน้ําตาลสม
ชนิดของผล ผลสด ผลมีเนื้อหลายเมล็ด
ขนาดผล กวาง 0.2-0.6 ซม. ยาว 0.4-0.7 ซม. ขนาดเมล็ด ขนาด 0.01-0.02 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-มีนาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 6,000 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 3,300,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Eurya nitida Korth.
วงศ PENTAPHYLACACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 93

ชื่อวิทยาศาสตร Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
วงศ APOCYNACEAE

ชื่ออื่น มักมัน (สุราษฎรธานี) มูกนอย มูกมัน (นาน) โมกนอย (ทั่วไป) เสทือ แนแก (กะเหรี่ยงแมฮองสอน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกรูปทรงกระบอก มีรอง 2 รองอยูตรงขามกันตามความยาว
ของฝก เมื่อฝก แก จั ด จะแตกอาออกตามรองนี้ ผิวฝก ขรุ ขระด วยชอ งระบายอากาศเปน ตุ มๆ
ภายในฝกมีเมล็ดจํานวนมาก เมล็ดรูปยาว ปลายขางหนึ่งมีขนสีขาวเปนกระจุกติดอยู กระจุกขน
ยาว 0.2-0.4 ซม. ทําใหปลิวไปตามลมไดไกล
ชนิดของผล ผลเปนฝก ผลแหงแกแตกตามยาว
ขนาดผล ฝกยาว 17-35 ซม. กวาง 0.8-0.13 ซม. ขนาดเมล็ด ยาว 0.12-0.16 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด สิงหาคม-พฤศจิกายน
การเก็บรักษา เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 6,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น ยมหอม (ทั่วไป)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรู ปกระสวย เปลือกบางแข็ง ผลออนสี เขียว แก เปน สีน้ํ าตาลแดง
ผิว มีแ ผลระบายอากาศกระจายทั่วไป ผลแห ง แตกกลางพูเปน 5 ซีก แต ไ มหลุ ด ออกจากกั น
เมล็ดรูปยาวรีมีปกบางสองขาง ขนาดไมเทากัน ปลายมนแคบ ตัวเมล็ดนูนแข็ง สีน้ําตาล
ชนิดของผล ผลแหงแกแตกกลางพู
ขนาดผล กวาง 0.2-0.5 ซม. ยาว 1.5-2.5 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.2-0.4 ซม. ยาว 1.2-1.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-กรกฎาคม
การเก็บรักษา ถาเก็บไวในภาชนะที่ปดสนิท อุณหภูมิต่ํากวา 15 0C จะเก็บไวไดนานประมาณ
6 เดือน เมล็ดที่เก็บไวในสภาพนี้อายุ 1 ป จะงอกไดเพียงประมาณ 20 % เทานั้น
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 350,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด นําเมล็ดมาตากแหงประมาณ 2-3 วัน กอนนํามาเพาะ
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ชื่อวิทยาศาสตร Toona ciliata M. Roem.
วงศ MELIACEAE
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ชื่อวิทยาศาสตร Chukrasia tabularis A. Juss.
วงศ MELIACEAE

ชื่ออื่น ฝกดาบ (จันทบุรี) เสียดกา (ปราจีนบุรี) เสียดคาง (สุร าษฎรธานี) ยมขาว (ภาคเหนือ)
มะเฟองชา ง ยมหิน สะเดาหิน สะเดาชา ง (ภาคกลาง) ชากะเดา (ภาคใต) โคโยง (กะเหรี่ ยงเชียงใหม) ริ้งบาง รี (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) วาราโยง wa-ra-yong (เขมร-ปราจีนบุรี)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรูปรีหรือรูปไข ออกเปนพวง เปนแบบผลแหงมีเปลือกแข็งสีน้ําตาล
ปลายผลเปน ติ่ง แหลม ผลสี น้ําตาล เมื่อสุ กจะเปลี่ ยนสีดํ า แห งหรือแก จะแตกเปน 3-5 เสี่ยง
ภายในแบ ง ออกเป น ช อ ง 3-5 ช อ ง แต ล ะช อ งจะมี เ มล็ ด 60-100 เมล็ ด เมล็ ด เรี ย งตั ว กั น
แบบสลับกันระหวางสวนหัวและปลายเมล็ดที่อยูในชองแตละชอง เมล็ดแบน มีปก เปนแผนบางๆ
สีน้ําตาล
ชนิดของผล ผลแหงแกแตก
ขนาดผล กวาง 1.8-4 ซม. ยาว 2.5-5 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.4-1 ซม. ยาว 0.8-1.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 200-600 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 150,000-240,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น ยางแคง (เพชรบูรณ) ยางใบเลื่อม ยางหนู (เชียงราย) ยางหยวก (หนองคาย)
ลัก ษณะผลและเมล็ด ผลรู ป รี ผิวเกลี้ ยง มีก ลี บ สั้ น รู ปหู ห นู 3 กลี บ มีปก ที่พัฒนามาจาก
กลีบเลี้ยงหุม ปกยาว 2 ปก สีแดง รูปขอบขนาน ปลายสอบ
ชนิดของผล ผลแบบเปลือกแข็งเมล็ดเดียว ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล ผลกวาง 1-1.5 ซม. ยาว 2-3 ซม. ปกผลกวาง 2.5-4 ซม. ยาว 10-18 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ความชื้นต่ําสุดที่ปลอดภัยในการเก็บรักษาเมล็ดประมาณ 45 %
เก็บรักษาไดประมาณ 5-6 เดือน
จํานวนผลตอกิโลกรัม 140-650 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เด็ดปก
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ชื่อวิทยาศาสตร Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn.
วงศ DIPTEROCARPACEAE
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ชื่อวิทยาศาสตร Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don
วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น กาตีล (เขมร-ปราจีนบุรี) ขะยาง (ชาวบน-นครราชสีมา) จอง (กะเหรี่ยง) จะเตียล (เขมร)
ชันนา (ชุมพร) ทองหลัก (ละวา) ยาง (ทั่วไป) ยางเนิน (จันทบุรี) ยางแมน้ํา (ทั่วไป) ยางกุง (เลย)
ยางขาว (ทั่ วไป) ยางควาย (หนองคาย) ยางตั ง (ชุ มพร) ยางนา ยางหยวก (ทั่ว ไป) ราลอย
(สวย-สุรินทร) ลอย (โซ-นครพนม)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนผลแหง รูปกระสวย มีหลอดกลีบเลี้ยงหุมขนมิด ยาว 2-2.5 ซม.
มี ป ก ขนาดใหญ ที่ พั ฒ นามาจากกลี บ เลี้ ย ง 2 อั น สี แ ดงอมชมพู ขนาดกว า ง 2-2.5 ซม.
ยาว 11-15 ซม. ผลสี เขียวแก เมื่อสุ ก จะเปน สี น้ํ าตาล เส น ปก ตามยาวมี 3 เส น ปก สั้ น 3 ปก
ยาวประมาณ 1 ซม. สวนกลางผลมีครีบตามยาว 5 ครีบ ภายในผลมี 1 เมล็ด เมล็ดมีขนสั้นนุม
ที่ปลายมีติ่งแหลม
ชนิดของผล ผลแบบเปลือกแข็งเมล็ดเดียว ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.2-2.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด เมษายน-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น จําเปนตองตากแหงในที่รม เก็บรักษาเมล็ดในถุงผาที่อุณหภูมิ 15 0C
ความชื้นที่ปลอดภัยในการเก็บรักษาเมล็ดประมาณ 30 % จะเก็บรักษาไดประมาณ 2 เดือน
จํานวนผลตอกิโลกรัม 130-230 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เด็ดปก เอากระสอบปานหรือเศษใบไมคลุม รดน้ําใหชุม

ชื่ออื่น เชือก เซียก ฮกฟา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เชือก (สุโขทัย) กอง (ภาคเหนือ สงขลา)
คลี้ (ส วย-สุริ นทร) จะลีก (เขมร-บุรีรั มย) รกฟา (ภาคกลาง) สะพิแคล (กะเหรี่ยง-เชีย งใหม)
ฮกฟา (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ ด ผลเดี่ ยวรู ป รี ขนาดใหญ มีปก เปน ครี บ ตามยาวผล 5 ครี บ ปก หนา
และเป น มั น กว า งกว า ผลประมาณ 5 ซม. มี เ ส น ป ก ลากจากแกนกลางไปยั ง ขอบป ก
ในแนวราบเปน จํ านวนมาก ผิ วเกลี้ ยง ผลสี แ ดงสด เมื่ อแห ง เป น สี น้ํ าตาลออ น น้ํ าหนั ก เบา
เมื่อตัดครีบรอบผลออกแกะเมล็ดในเปนเมล็ดเดี่ยว เมล็ดสีน้ําตาล ลักษณะผอมยาว
ชนิดของผล ผลมีปก ผลเมล็ดเดียว ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล กวาง 2.5-5 ซม. ยาว 4-6 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.1-0.3 ซม. ยาว 1.5-2.4 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กันยายน-ธันวาคม
การเก็บรักษา เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 300-450 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 20,000-25,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด ตัดปก
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ชื่อวิทยาศาสตร Terminalia alata B. Heyne ex Roth
วงศ COMBRETACEAE
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ชื่อวิทยาศาสตร Shorea siamensis Miq.
วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น ลักปาว (ละวา-เชียงใหม) เรียง เรียงพนม (เขมร-สุรินทร) เปา เปาดอกแดง (ภาคเหนือ)
ฮั ง (ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ) รั ง (ภาคกลาง) ไม เ ปา (คนเมื อ ง ม ง ) เหล ท อ เหล บ อง
แลบอง (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปน แบบผลผนั งชั้น ในแข็ง รู ปไข เกลี้ยง ปลายเปนติ่งแหลม มีปก
ที่พัฒนามาจากกลีบเลี้ยง 5 ปก ลักษณะเปนรูปชอน มีเสนตามยาวชัดเจน แบงเปนปกยาว 3 ปก
ปลายปาน เปนรู ปใบพาย มีขนาดกวางประมาณ 4-9 ซม. และยาวไดถึ ง 12 ซม. และปก สั้ น
อีก 2 ปก มีขนาดกวาง 0.5 ซม. ยาว 6.5 ซม. มีเส น ตามยาวของปก 5-8 เส น ภายในผลมี
1 เมล็ด
ชนิดของผล ผลแบบเปลือกแข็งเมล็ดเดียว ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล กวาง 0.6-1.5 ซม. ยาว 4-12 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-เมษายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ความชื้นต่ําสุดที่ปลอดภัยในการเก็บรักษาเมล็ดประมาณ 50 %
เก็บรักษาไดประมาณ 2 เดือน ควรเก็บไวในถุงพลาสติกที่ปดผนึก เก็บในอุณหภูมิ 15 0C
จํานวนผลตอกิโลกรัม 1,500-4,000 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เด็ดปก

ชื่อ อื่ น กุ เพยะ (กะเหรี่ ยง-กาญจนบุ รี ) คู น (ภาคกลาง ภาคเหนื อ ) ชัย พฤกษ ราชพฤกษ
(ภาคกลาง) ป อ ยู ปู โ ย เปอโซ แมะหล า หยู (กะหรี่ ย ง-แม ฮ อ งสอน) ลมแล ง (ภาคเหนื อ )
ลักเคยลักเกลือ (ภาคใต)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกยาว รูปแทงกลม ฝกออนสีเขียว ฝกแกสีน้ําตาลเขมเกือบดํา
ผิวเรียบเกลี้ยง เปลือกฝกแข็งกรอบ ฝกแกไมแตก แตจะหลุดรวงทั้งฝกและหักแตกเปนชิ้น ภายในฝก
จะมีผนั งกั้นเปนชอ งๆ แต ละชอ งมี 1 เมล็ด ใน 1 ฝกมี 50-70 เมล็ด เมล็ดมนรี แบน สี น้ําตาล
เปนมัน มีเนือ้ เหนียวเปยกสีดําหุม
ชนิดของผล ผลแบบฝกหักขอ ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 2.5-3.8 ซม. ยาว 20-60 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.5-1 ซม. ยาว 1.2-1.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-มีนาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ เก็บไดนาน 31 ป
จํานวนผลตอกิโลกรัม 7-12 ฝก
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 2,000-5,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด ตัดหรือทําใหเกิดบาดแผลที่ปลายเมล็ด แลวแชน้ําเย็น 12 ชั่วโมง หรือแช
กรดซั ล ฟู ริ ค เข ม ข น 1.84 ประมาณ 15 นาที แล ว ล า งน้ํ า ให ส ะอาด แช น้ํ า ทิ้ ง ไว 12 ชั่ ว โมง
หรือตมน้ําใหเดือดแลวเทลงในเมล็ด ทิ้งไวขา มคืน
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ชื่อวิทยาศาสตร Cassia fistula L.
วงศ FABACEAE
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ชื่อวิทยาศาสตร Melia azedarach L.
วงศ MELIACEAE

ชื่ออื่น เกรียน เฮี่ยน (ภาคเหนือ) เคี่ยน เลี่ยน เลี่ยนใบใหญ (ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลมรี ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ผลออนสีเขียว ผลสุกสีเหลืองออน
หรือสีน้ําตาลเหลือง เมล็ดรูปรี สีน้ําตาลออน
ชนิดของผล ผลสด มีเนือ้ ผลเมล็ดเดียว
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-3 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1.2-2.2 ซม. ยาว 2-2.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กรกฎาคม-สิงหาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 120-220 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 300-500 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แยกเอาเนื้อหุมเมล็ดออกจากผลที่แกจัดแลวนําเปลือกหุมเมล็ดไปตากแดด
จัดๆ 2–3 วัน จากนั้นเปลือกหุมเมล็ดก็จะราวตรงรอยตอระหวางชองเมล็ด ใชฆอนเล็กๆ ทับเบาๆ
ใหเปลือกหุมเมล็ดแตกตามรอยราว เมล็ดอยูภายในจะหลุดออกมา แลวนําไปแชน้ํารอน 80 0C
นาน 30 นาที

ชื่ อ อื่ น เม า หิ น เหมื อ ดส ม (เชี ย งใหม ) ซาบอยดุ (กะเหรี่ ย ง-เชี ย งใหม ) ส ม แซบ (เลย)
ส มแปะ (ภาคเหนื อ) ส ม แสด (ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ) ส ม ป (ภาคเหนื อ) ส มสร อ ย (เลย)
หัวแหวน (ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลม ผลออนสีเขียว ผลแกสีแดงเขม ผิวบางมีเนื้อและมีหลายเมล็ด
เมล็ดรูปไข
ชนิดของผล ผลสด มีเนือ้ ผลแหงแกแตก
ขนาดผล ขนาดผานศูนยกลาง 0.5-0.8 ซม.
ขนาดเมล็ด ขนาดประมาณ 0.1-0.2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กรกฎาคม-กันยายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 5,000-7,500 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

102

เ ม ล็ ด ไ ม้ |

ชื่อวิทยาศาสตร Vaccinium sprengelii (G. Don) Sleumer
วงศ ERICACEAE
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ชื่อวิทยาศาสตร Terminalia chebula Retz.
วงศ COMBRETACEAE

ชื่ออื่น มาแน (กะเหรี่ยง-เชียงใหม) สมออัพยา (ภาคกลาง) มะนะ (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลมหรือรูปไข หรือรูปรีคอนขางกลมขนาดใหญ ปลายแหลมไมมีสัน
หรือปก บางครั้งมีริ้ว 5 ริ้วบางๆ สีเขียวอมเหลือง ผิวเรียบ มีเนื้อเยื่อหนาหุมเมล็ด เมื่อสุกสีสม
ถึงน้ําตาลแดงเขมหรื อดํา ผิวยน ผลแกไ มแตก ภายในมี 1 เมล็ด เมล็ดเดี่ยว รูปยาวรี เนื้อแข็ง
ผิวขรุขระ
ชนิดของผล ผลมีเนื้อ เมล็ดเดียวแข็ง ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล กวาง 2-3 ซม. ยาว 2-4 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 0.6-2.4 ซม. ยาว 1-2.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กันยายน-มกราคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 1,200-2,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด นําผลมาหมักไวประมาณ 2–3 วัน เพื่อใหเปลื อกและเนื้อติ ดเมล็ดเปอย
รอนออกใหเหลือเฉพาะเมล็ดขางใน นําเมล็ดที่ไดนํามาลางน้ําใหสะอาดและนํามาตากแดดใหแหง
ประมาณ 3–5 แดดกอนนําไปเพาะ

ชื่ออื่น ซิบะดู (กะเหรี่ ยง-เชียงใหม) ลั น (เชียงราย) สมอแหน (ภาคกลาง) สะคู (กะเหรี่ ยงแมฮองสอน) แหน แหนขาว แหนตน (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรูปเกือบกลมหรือรูปไขกวาง คลายผลผนังชั้นในแข็ง เปลือกเรียบ
หรือมีสันลางๆ 5 สัน มีขนกํามะหยีส่ ีน้ําตาลเหลือบปกคลุม เนื้อในหนา ชั้นหุมเมล็ดแข็ง ภายใน
มี 1 เมล็ด เมล็ดเดี่ยว คอนขางรีและแข็ง สีขาว ผิวขรุขระ
ชนิดของผล ผลเมล็ดเดียวแข็ง ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล กวาง 2-3.8 ซม. ยาว 2.2-4 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กันยายน-มกราคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 60-200 ผล
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 400-600 เมล็ด
การปฏิบั ติตอเมล็ด ขลิบเมล็ด ใหเกิด แผล เก็บผลที่รวงหลน ใหมๆ ผลแกจ ะมีสีน้ํ าตาลเขม
เมล็ดที่เก็บใหมๆ จะมีอัตราการงอกประมาณ 85 % เมล็ดที่เก็บไวนานจะมีเปอรเซ็นตการงอก
ลดลง
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ชื่อวิทยาศาสตร Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
วงศ COMBRETACEAE
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ชื่อวิทยาศาสตร Combretum quadrangulare Kurz
วงศ COMBRETACEAE

ชื่ออื่น แก (ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ) แพง (ภาคเหนื อ) สะแก (ภาคกลาง) ซัง แก (เขมรปราจีนบุรี) ขอนเเข จองแข (แพร)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลแหง รูปไข มีครีบตามยาวผล 4 ครีบ ผลสีเขียวออน เมื่อแกหรือสุก
จะเปลี่ ยนเปน สี เ หลื องออกครี ม มี เกล็ ด สี เงิ น ภายในผลมีเ มล็ ด 2 เมล็ ด เมล็ ด รู ปกระสวย
สีน้ําตาลแดง
ชนิดของผล ผลมีปก ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล กวาง 1.6-3 ซม. ยาว 1.9-3 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด เมษายน-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เก็บไวในที่รม เปดปากถุงโดยไมนําไปตากแดด เพราะจะทําใหเมล็ดแหง ฝอและ
ตายไป ควรเพาะเมล็ดที่แกลงแปลงเพาะชําโดยเร็ว เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 5,000-7,500 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด นําเมล็ดแชน้ําประมาณ 1 คืนแลวแกะเปลือกออก นําเมล็ดที่แกะเปลือก
แลวหวานลงบนแปลงเพาะ ประมาณ 7–10 วัน ตนออนจะเริ่มงอกเปนตนกลาเล็กๆ
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ชื่อวิทยาศาสตร Azadirachta indica A. Juss.
วงศ MELIACEAE

ชื่ออื่น กะเดา (ภาคใต) จะตัง (สวย) สะเดาอินเดีย (กรุงเทพ) สะเลียม (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลมรี อวบน้ํา หอหุมดวยเนื้อเยื่อที่นุม ผลออนสีเขียว กรีดดูจะมียาง
ขาวๆ และเปลี่ยนเปนสีเหลืองเมื่อสุก เปนผลเมล็ดเดียว เมล็ดกลมรี ผิวคอนขางเรียบหรือแตก
เปนรองเล็กๆ ตามยาว สีเหลืองซีดหรือสีน้ําตาล ชัน้ หุมเมล็ดแข็ง
ชนิดของผล ผลสด ผลเมล็ดเดียวแข็ง ผลแหงแตก
ขนาดผล กวาง 1-2 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.8–1.2 ซม. ยาว 1.5-1.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เมล็ดสูญเสียการงอกเร็วมาก ในกรณีที่ตองเก็บเมล็ดไวในชวงไมเกิน 1 เดือน
นําผลแชน้ํ าเย็น ในถั ง จนเยื่อหุ มเมล็ด ออนยุย ทําการแยกเมล็ ด ออก ให ผ่ึง เมล็ ด ในร มให แ ห ง
เสียกอน แตเปอรเซ็นตการงอกจะลดลงเหลือประมาณ 50 %
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 3,800-4,700 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด ถาเพาะทั้งผลที่มีเนื้อเยื่อหุมอยูอัตราการงอกจะต่ําประมาณ 40–50 %
เนื่องจากเนื้อของผลจะเกิดการหมักเนามีเชื้อราเขามาทําลายการงอกของเมล็ดใหนอยลง ควรนํา
ผลขยําเนื้อเยื่อหุมเมล็ดกับทรายและลางน้ําเพื่อใหเนื้อเยื่อหลุดออกแลวนําไปเพาะ หรือผึ่งเมล็ด
ในที่รมใหแหงประมาณ 1 สัปดาห จึงนําไปเพาะ จะมีเปอรเซ็นตการงอกสูงประมาณ 90 % ขึ้นไป
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ชื่อวิทยาศาสตร Dillenia pentagyna Roxb.
วงศ DILLENIACEAE

ชื่ออื่น แพง (เลย นครพนม) มะสานแข็ง (ภาคกลาง) สานแว (ภาคเหนือ) สานชาง (ภาคกลาง)
สานนกเปลา (ภาคเหนือ) สานนา (ภาคกลาง ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลคอนขางกลม ผลสดแบบมีเนื้อ ไมแ ตก ภายในผลมีห ลายเมล็ ด
ประมาณ 15 เมล็ด ผลแกจัดออกสีเหลืองหรือสีสม อุมน้ํา มีกาบแข็ง หุม ผลของสานชางจะมี
ขนาดเล็กที่สุดในกลุมสาน เมล็ดขนาดเล็ก สีน้ําตาลเปนมัน
ชนิดของผล ผลสดแบบมีเนื้อ หลายเมล็ด ผลแกไมแตก
ขนาดผล ขนาด 1.5-2 ซม.
ขนาดเมล็ด ขนาด 0.6-1 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 230-350 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น สานหิ่ง (เลย) ควองปะดุ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) สานจา สานหิน (ลําปาง) มะสานแควง
มะสานหิ่ง (เชียงใหม) ละเว (ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลมแปน อวบน้ํา ผลออนสีเขียว แกเปลี่ยนเปนสีเหลืองออนถึงสม
ผลสด แบบมีเนื้อหลายเมล็ด เมล็ดสีน้ําตาลขนาดเล็ก ชั้นหุมเมล็ดแข็ง ไมมีเยื่อหุม
ชนิดของผล ผลสด แบบมีเนื้อหลายเมล็ด ผลแกไมแตก
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-2.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Dillenia parviflora Griff.
วงศ DILLENIACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 109

ชื่อวิทยาศาสตร Dillenia obovata (Blume) Hoogland
วงศ DILLENIACEAE

ชื่ออื่น ชะวิง (ชอง-จัน ทบุรี ) ซีโ ปดอนเปอซา (มลายู-นราธิวาส) ส านแข็ง (เชียงใหม) ส าน
สานตอง (ภาคใต) สานใหญ (สุราษฎรธานี)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลมแปน อวบน้ํา ขนาดโต ผลสดแบบมีเนื้อหลายเมล็ด กลีบเลี้ยง
ขยายตัวปกคลุมผลจนมิด เสนผานศูนยกลาง 5-7 ซม. เมื่อสุกสีเหลืองอมสม ผลแหงสีน้ําตาล
เมล็ดมีเนื้อเยื่อกระรุงกระริ่งหอหุม เมล็ดแบนรี สีน้ําตาลเปนมัน
ชนิดของผล ผลสด แบบมีเนื้อหลายเมล็ด
ขนาดผล ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-4.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 40-90 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น คอนกอมผีแปง (เชียงใหม) สารคอนกอง สารเงิน สารผักหละ สะตอ (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกรูปทรงกระบอกยาว บิดเกลียว แขวนหอยอยูกับแกนชอกลม
ชอละ 3-6 ฝก ฝกออนสีเขียวสด เมื่อแกเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม แบงเปนชองๆ ตามขวาง ภายใน
มี 16-18 เมล็ ด เรี ยงขวางแถวเดี ยวตามความยาวฝก มีผงคล ายๆ แปง สี ขาวหุ มเมล็ ด และมี
เยื่อหุมเมล็ดสีขาวฉีกขาดได เมล็ดรูปรี สีน้ําตาล เปลือกหุมเมล็ดแข็ง
ชนิดของผล ผลแบบฝกถั่ว ผลแหงแกแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 3 ซม. ยาว 20-40 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.6-0.8 ซม. ยาว 1-1.2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-มิถนุ ายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 4,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Parkia leiophylla Kurz
วงศ FABACEAE

เ ม ล็ ด ไ ม้ | 111

ชื่อวิทยาศาสตร Mammea siamensis (Miq.) T. Anderson
วงศ CALOPHYLLACEAE

ชื่ออื่น สารภีแนน (เชียงใหม) ทรพี (จันทบุรี) สรอยพี (ภาคใต)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปรี หรือรูปกระสวย เมื่อสุกสีเหลืองอมส ม
มีเนื้อสี เหลื องหรือสี แสดหุ มเมล็ ด ก านผลยาว 1.4-1.6 ซม. ผลแก แ ตกออกได เมล็ ด 1 เมล็ ด
ขนาดใหญ แข็ง
ชนิดของผล ผลสดมีเนือ้ ผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดผล กวาง 2.5-4.5 ซม. ยาว 2.8-5 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1.5-2.4 ซม. ยาว 2.8-4 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด เมษายน-มิถุนายน
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 40-80 ผล
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 90-200 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia tomentosa C. Presl
วงศ LYTHRACEAE

ชื่ออื่น เบาะเสา เบาะโยง เบาะสะแอน (เชียงราย) เปอยขาว (ภาคเหนือ) เสลา (ราชบุรี, สระบุร)ี
เสลาเปลือกบาง (กําแพงเพชร) เสลาขาว (ราชบุรี) เสา เสาเบาะ เสาขาว เสาหลวง (ภาคเหนือ)
จะวอ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) จูดอ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) ฉวงฟา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร)ี ชวง
(กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลมหรือรูปไข สีน้ําตาลเขม โคนมีถวยกลีบเลี้ยงหุม ⅓ ของตัวผล
ผลแห งแก แตกเปน 5-6 ซีก ผลออนมีขน เมื่อแกมีขนเฉพาะบริเวณปลายผล เมล็ด ขนาดเล็ ก
มีปก โคงรูปสามเหลี่ยมถึงรูปรีเบี้ยว
ชนิดของผล ผลแหงแกแตก ผลแตกตามชอง
ขนาดผล กวาง 0.9-1.2 ซม. ยาว 1.2-1.8 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.3-0.6 ซม. ยาว 0.8-1.4 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงดีดของผลและลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กันยายน-ตุลาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 2,700-5,000 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 165,000-250,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Bauhinia variegata L.
วงศ FABACEAE

ชื่ออื่น เปยงพะโก (สุโขทัย) นางอั้ว (เชียงใหม) โพะเพ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) เสี้ยวดอกขาว
(ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปน ฝกมีลัก ษณะแบน ฝก ออนสี เขียว ฝกแก เปลี่ยนเปนสี น้ํ าตาล
เมื่อแก จะแตกเปน 2 ซีก แบบฝก ถั่ ว ภายในมี 10–25 เมล็ ด เมล็ ดสี น้ํ าตาลแดง ลั กษณะแบน
ขนาดใหญ
ชนิดของผล ผลแบบฝกถั่ว ผลแหงแกแตกตามยาว
ขนาดผล ฝกกวาง 2-2.5 ซม. ยาว 20-30 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 1.2-1.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงดีดของผล
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 50-130 ฝก
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 6,000-8,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ํารอนอุณหภูมิ 70 0C แลวทิง้ ไว 1 คืน
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ชื่อวิทยาศาสตร Bauhinia purpurea L.
วงศ FABACEAE

ชื่ออื่น กะเฮอ สะเปซี (กะเหรี่ย ง-แมฮอ งสอน) เสี้ย วดอกแดง (ภาคเหนือ ) เสี้ย วหวาน
(แมฮ องสอน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝก แบน เมื่อแก แ ตกเปน 2 ซีก ตามความยาวของฝก ฝกแกจะมี
สีน้ําตาล และเมื่อแกจัดจะมีสีดํา ภายในฝก มีประมาณ 10 เมล็ด เมล็ดคอนขางแบน
ชนิดของผล ผลแบบฝกถั่ว ผลแหงแกแตกตามยาว
ขนาดผล ฝกกวาง 1.2-3 ซม. ยาว 10-30 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1-1.2 ซม. ยาว 1.5-1.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงดีดของผล
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-มีนาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนผลตอกิโลกรัม 30-100 ฝก
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 8,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Strychnos nux-vomica L.
วงศ LOGANIACEAE

ชื่อ อื่ น แสงเบือ (อุ บ ลราชธานี ) แสลงเบื่ อ (นครราชสี ม า) แสลงใจ (ภาคกลาง) แสลงทม
(นครราชสีมา) โกฐกะกลิ้ง (ภาคกลาง) โฮงบวยจี๊ (จีน) กระจี้ กะกลิ้ง ตูมกาแดง (ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด รูปทรงกลม ผิวผลเรียบ ผลออนสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเปนสีสม
หรือสีสมแดง ผนังผลหนา ภายในฉ่ําน้ํา ใน 1 ผลมี 3-5 เมล็ด เมล็ดกลมแบน คลายรูปโลหรือ
กระดุม ผิวเมล็ดสีเทาอมสีเหลือง และมีขนสีน้ําตาลออนหรือสีขาวออนนุมปกคลุมคลายกํามะหยี่
ชนิดของผล ผลสด ผลมีเนื้อหลายเมล็ด
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4-9 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1.2-2.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤษภาคม-ธันวาคม
การเก็บรักษา ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 4-38 ผล
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 300-1,300 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Adonidia merrillii (Becc.) Becc.
วงศ ARECACEAE

ชื่ออื่น มะนิลาปาลม หมากนวล หมากฝรั่ง หมากอินเดีย (กรุงเทพ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเดี่ยวรูปไข ออกเปนพวง ติดผลจํานวนมาก ผลออนสีเขียวออน ผลแก
สีสมแดง ผลมีขนาดใหญ เมื่อลอกเนื้อออก เนื้อผลบาง เมล็ดเดี่ยวขนาดใหญ ทรงกลมรี
ชนิดของผล ผลสด ผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดผล กวาง 1.7-2.1 ซม. ยาว 2.5-3.2 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 1.5-1.7 ซม. ยาว 1.9-2.4 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-มีนาคม
การเก็บรักษา ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 130-180 ผล
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 250-350 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะเมล็ดในทรายใชเวลา 1–2 เดือนจึงงอก
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ชื่อวิทยาศาสตร Syzygium cumini (L.) Skeels
วงศ MYRTACEAE

ชื่ออื่น หวา (ภาคกลาง) หาขี้แพะ (เชียงราย)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลสด มีเนื้อ รูปรีแกมรูปไข ฉ่ําน้ํา ผลออนสีเขียว แลวคอยเปลี่ยนเปน
สี ชมพู แดง มวง แก จั ด เปน สี มวงดํ า ผิวเรี ยบมัน เนื้อในมีสี มวงเขม ภายในมี 1 เมล็ ด เมล็ ด
รูปทรงกระบอกหรือขอบขนาน สีเหลืองอมน้ําตาล เปลือกแข็ง
ชนิดของผล ผลสด มีเนื้อ ผลเมล็ดเดียว
ขนาดผล ผลกวาง 0.8-1.5 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.6-1.1 ซม. ยาว 1.1-2 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด เมษายน-พฤษภาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 1,400-4,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ํา 1 คืน เมล็ดงอกใชเวลา 15 วัน
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ชื่อวิทยาศาสตร Helicia nilagirica Bedd.
วงศ PROTEACEAE

ชื่ อ อื่ น จิ ก หิ น เหมื อ ดตบ (เชี ย งใหม ) ช อ งดุ (กะเหรี่ ย ง-กาญจนบุ รี ) เดื่ อ หิ น ตะขาบต น
โพสะลอง (เลย)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรูปกลมแกมเบีย้ ว เปลือกแข็ง เมล็ดเดียว
ชนิดของผล ผลสด ผลเมล็ดเดียว
ขนาดผล เสนผานศูนยกลาง 2.5-3.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-มีนาคม
การเก็บรักษา ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 50-80 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Helicia excelsa (Roxb.) Blume
วงศ PROTEACEAE

ชื่ออื่น เหมือดคนตัวแม (ลําปาง) พรมคด (ภาคใต) เหมือด (ทั่วไป)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเดี่ยวรูปไขเบี้ยวหรือรูปรี ผิวเกลี้ยง สีเขียว เมื่อแกเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล
เมื่อลอกเนื้อออกเปนผลเมล็ดเดียว เมล็ดรูปไข แข็ง ขนาดใหญ สีน้ําตาลออน
ชนิดของผล ผลสด ผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดผล กวาง 2-2.7 ซม. ยาว 2.2-3.4 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มกราคม-มีนาคม
การเก็บรักษา ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนผลตอกิโลกรัม 90-180 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.
วงศ PHYLLANTHACEAE

ชื่ออื่น กรม (ภาคใต) ดาง แดงพง (สุโขทัย) ตีนครึน พลึง โลด (ภาคกลาง) ประดงขอ (พิจิตร)
เหมือดควาย เหมือดตบ (ภาคเหนือ) เหมือดหลวง (เชียงใหม)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรูปไข แหงแตกตามตะเข็บ 1-2 ดาน มีขนสีน้ําตาลปนเหลืองปกคลุม
ปลายเป น แฉก ผลแก สี น้ํ า ตาลอมเหลื อ ง ไมมี ก า นผล เมื่ อแตกเห็ น ภายในมี เ นื้ อ สี ส ม แดง
มี 1 เมล็ด เมล็ดมีเยื่อสีเหลืองหุม เมล็ดรูปขอบขนาน ผิวเรียบ สีน้ําตาล ขนาดกลาง ชัน้ หุมเมล็ด
บาง
ชนิดของผล ผลเมล็ดเดียว ผลแหงแตกตามตะเข็บ
ขนาดผล ยาว 1 ซม. กวาง 0.7 ซม.
ขนาดเมล็ด กวาง 0.6-0.7 ซม. ยาว 0.7-0.8 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยสัตว
ระยะเวลาเก็บเมล็ด มีนาคม-พฤษภาคม
การเก็บรักษา ไมสามารถเก็บรักษาได
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 10,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose
วงศ BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกโคงยาว ภายในฝกมีเมล็ดจํานวนมาก เมล็ดมีปกเปนเยื่อบางๆ
ใส
ชนิดของผล ผลเปนฝก ผลแหงแกแตก
ขนาดผล ฝกยาว 10-15 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.6-0.7 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. (ไมรวมปก)
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-มิถุนายน
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น ยางเหียง (ราชบุรี จันทบุรี) ตาด (พิษณุโลก จันทบุรี) ซาด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เห ง (เลย น า น) คราด (โซ - นครพนม) เหี ย งพลวง เหี ย งโยน (ประจวบคี รี ขั น ธ ) สะแบง
(อุตรดิตถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตะแบง (ภาคตะวันออก) เกาะสะเตียง (ละวา-เชียงใหม)
ตะลาอออาหมือ ล าทะยอง (กะเหรี่ ยง-เชียงใหม) สาละอองโว (กะเหรี่ ยง-กาญจนบุรี ) กุ ง
(มลายู-ภาคใต)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลแหงแบบผลผนังชัน้ ในแข็ง ผลกลมแข็ง เกลี้ยงไมมีสันหรือปุมดานบน
ผลออนจะมีขนปกคลุม เมื่อแก แล วผลจะเรียบเกลี้ ยง ผลแก มีสีน้ํ าตาลเปนมัน มีปก ที่พัฒนา
มาจากกลี บเลี้ ยงของดอก 5 ป ก แบง เปน ปก ยาวที่มี ลั ก ษณะเปน รู ป ขอบขนาน 2 ปก กวา ง
2.3 ซม. ยาว 13 ซม. มีเสนตามยาวปก 1 เสน สวนเสนยอยสานกันเปนรางแห และอีก 3 ปกเล็ก
มีขนาดยาว 1-1.5 ซม. มีหยักลึก โดยปกออนจะเปนสีแดงสด ภายในผลมี 1 เมล็ด
ชนิดของผล ผลแบบเปลือกแข็งเมล็ดเดียว ผลแหงแกไมแตก
ขนาดผล กวาง 2-3.5 ซม. ยาว 9-15 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด กุมภาพันธ-มีนาคม
การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ความชื้นต่ําสุดที่ปลอดภัยในการเก็บรักษาเมล็ดประมาณ 50 %
เก็บรักษาไดประมาณ 2 เดือน
จํานวนผลตอกิโลกรัม 150-350 ผล
การปฏิบัติตอเมล็ด เด็ดปก
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ชื่อวิทยาศาสตร Lysiphyllum winitii (Craib) de Wit
วงศ FABACEAE

ชื่ออื่น คิ้วนาง (ภาคกลาง)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลเปนฝกแบนขนาดใหญ รูปใบหอก ฝกบิดเล็กนอย ผิวฝกเรียบเนียน
สี น้ํ า ตาลอมแดง ก า นผลยาว 6-9.5 ซม. เมื่ อ ฝ ก แก แ ล ว จะแตกออก ภายในมี ป ระมาณ
6-10 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะแบนเกลี้ยง
ชนิดของผล ผลแบบฝกถั่ว ผลแหงแกแตก
ขนาดผล ฝกกวาง 3.5-7 ซม. ยาว 12-30 ซม. ขนาดเมล็ด ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1-1.5 ซม.
ประเภทของเมล็ด orthodox seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยแรงโนมถวง
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤศจิกายน-มีนาคม
การเก็บรักษา ผึ่งแดด เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ

ชื่ออื่น ตะแบกดํา (กรุงเทพ) ฉวงมู ฉองพนา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) บางอบะซา (นราธิวาส)
บาเย บาเอ (มลายู-ปตตานี) อินทนิล (ภาคกลาง ภาคใต)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลรูปไขเกลี้ยง ผิวผลเรียบและแข็ง สีน้ําตาลแดง โคนมีถวยกลีบเลี้ยงหุม
¼ ของตัวผล ไมมีขนปกคลุม เปนผลแหง เมื่อแกจะแยกออกเปน 6 ซีก ภายในมีเมล็ดขนาดเล็ก
จํานวนมาก เมล็ดมีปก เปนครีบบางๆ ทางดานบน
ชนิดของผล ผลแหงแกแตกตามชอง
ขนาดผล กวาง 2-4 ซม. ยาว 3-4 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.2-0.6 ซม. ยาว 0.6-1.4 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด ธันวาคม-มีนาคม
การเก็บรักษา ผึ่งลม เก็บในสภาพหองปกติ อายุสนั้ มาก
จํานวนผลตอกิโลกรัม 1,000-4,000 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 100,000-160,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด แชน้ําเย็น 2-4 ชั่วโมง
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ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
วงศ LYTHRACEAE
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ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia macrocarpa Wall. ex Kurz
วงศ LYTHRACEAE

ชื่ออื่น อิน ทนิ ล บก (ภาคกลาง) กากะเลา (อุบลราชธานี ) กาเสลา กาเสา (ภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนือ) จอลอ จะลอ จะลอหูกวาง หูกวาง (ภาคเหนือ) ปะหนาฮอ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ชีมุง (ฉาน)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลแข็ง รูปไขหรือรูปรี เปลือกเกลี้ยงแข็ง สีน้ําตาลออนและมีคราบขาว
ปลายผลมีติ่ ง หนาม โคนมี ถ ว ยกลี บ เลี้ ย งหุ ม ¼ ของตั ว ผล ผลแห ง สี ดํ า แตกเป น 4-6 ซี ก
มีหลายเมล็ด สวนใหญใน 1 ผล จะมี 6 เมล็ด เมล็ดขนาดเล็ก สีน้ําตาล มีปก โคงรูปรีเบี้ยวดานบน
ชนิดของผล ผลแหงแกแตกตามชอง
ขนาดผล กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.3-0.5 ซม. ยาว 0.7-1.4 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤศจิกายน-มกราคม
การเก็บรักษา ผึ่งลม เก็บในสภาพหองปกติ อายุสนั้ มาก
จํานวนผลตอกิโลกรัม 1,400-3,200 ผล จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 200,000 เมล็ด
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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ชื่อวิทยาศาสตร Viburnum sambucinum Reinw. ex Blume
วงศ ADOXACEAE

ชื่ออื่น พอเบนคลี้ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม) อูน อูนปา (ภาคเหนือ)
ลักษณะผลและเมล็ด ผลกลุม รูปกลมรี เนื้อบางหุ ม ชั้นหุมเมล็ ดแข็ง ปลายผลมีกลีบเลี้ยง
ติ ด ทน ผลแก สี มวงแดง เมื่อสุ ก สี มวงดํ า เมล็ ด แข็ง ด านหนึ่ ง มี 3 ร อง และอีก ด านมี 2 ร อ ง
สีน้ําตาลดําขนาดเล็ก
ชนิดของผล ผลกลุม ผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดผล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3-0.5 ซม. ขนาดเมล็ด กวาง 0.3-0.4 ซม. ยาว 0.5-0.6 ซม.
ประเภทของเมล็ด recalcitrant seed
การกระจายของเมล็ด กระจายโดยลม
ระยะเวลาเก็บเมล็ด พฤศจิกายน-มีนาคม
การเก็บรักษา เก็บในสภาพหองปกติ
จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม
การปฏิบัติตอเมล็ด เพาะในทรายปกติ
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หนา
ACHARIACEAE
Hydnocarpus castanea
ADOXACEAE
Viburnum sambucinum
ANACARDIACEAE

วงศกระเบา
กระเบาใหญ

28

วงศสะพานกน
อูนปา

126

วงศมะมวง

Anacardium occidentale

มะมวงหิมพานต

89

Mangifera duperreana

มะมวงขีย้ า

88

ANNONACEAE
Polyalthia suberosa
APOCYNACEAE
Wrightia arborea
ARECACEAE

วงศกระดังงา
กลึงกลอม

33

วงศตีนเปด
โมกมัน

93

วงศปาลม

Adonidia merrillii

หมากนวล

116

Phoenix acaulis

เปง

68

ASPARAGACEAE
Dracaena cochinchinensis
BETULACEAE
Betula alnoides
BIGNONIACEAE

วงศหนอไมฝรั่ง
จันทนผา

50

วงศกําลังเสือโครง
กําลังเสือโครง

42

วงศแคหางคาง

Dolichandrone serrulata

แคนา

48

Handroanthus chrysanthus

เหลืองอินเดีย

121

Mayodendron igneum

กาสะลองคํา

41

Millingtonia hortensis

ปบ

67

แคแสด
วงศสารภี
สารภี

49

Spathodea campanulata
CALOPHYLLACEAE
Mammea siamensis

111

Garcinia cowa

ชะมวง

52

Garcinia xanthochymus

มะดะหลวง

84

132

วงศมงั คุด
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CLUSIACEAE

COMBRETACEAE

วงศสมอ

Combretum quadrangulare

สะแกนา

105

Terminalia alata

รกฟา

98

Terminalia bellirica

สมอพิเภก

104

Terminalia chebula

สมอไทย

103

CUCURBITACEAE
Momordica cochinchinensis
DILLENIACEAE

วงศแตง
ฟกขาว

75

วงศสาน

Dillenia indica

มะตาด

86

Dillenia obovata

สานใหญ

109

Dillenia parviflora

สานหิ่ง

108

Dillenia pentagyna

สานชาง

107

DIPTEROCARPACEAE

วงศยางนา

Dipterocarpus alatus

ยางนา

97

Dipterocarpus obtusifolius

เหียง

122

Dipterocarpus tuberculatus

พลวง

72

Dipterocarpus turbinatus

ยางแดง

96

Shorea siamensis

รัง

99

EBENACEAE

วงศมะพลับ

Diospyros glandulosa

กลวยฤาษี

32

Diospyros mollis

มะเกลือ

79

ELAEAGNACEAE
Elaeagnus latifolia
ERICACEAE
Vaccinium sprengelii

วงศมะหลอด
มะหลอด

91

วงศกุหลาบปา
สมป

102

EUPHORBIACEAE
Croton persimilis
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FABACEAE

วงศยางพารา
เปลาใหญ

69

วงศถวั่

Adenanthera pavonina

มะกล่ําตน

76

Afzelia xylocarpa

มะคาโมง

82

Albizia odoratissima

กางขี้มอด

40

Albizia saman

จามจุรี

51

Bauhinia purpurea

เสี้ยวดอกแดง

114

Bauhinia variegata

เสี้ยวดอกขาว

113

Butea monosperma

ทองกวาว

60

Butea superba

กวาวเครือ

34

Caesalpinia sappan

ฝาง

70

Cassia bakeriana

กัลปพฤกษ

39

Cassia fistula

ราชพฤกษ

100

Dalbergia cochinchinensis

พะยูง

73

Dalbergia cultrata

กระพี้เขาควาย

29

Dalbergia oliveri

ชิงชัน

54

Erythrina subumbrans

ทองหลางปา

61

Leucaena leucocephala

กระถินยักษ

25

Lysiphyllum winitii

อรพิม

123

Millettia brandisiana

กระพี้จั่น

30

Millettia leucantha

ขะเจาะ

44

Parkia leiophylla

สารผักหละ

110

Pterocarpus macrocarpus

ประดูปา

66

Senna floribunda

ขี้เหล็กอเมริกา

46

Senna siamea

ขี้เหล็กบาน

45

Xylia xylocarpa

แดง

56

Castanopsis acuminatissima

กอเดือย

36

Castanopsis diversifolia

กอแปน

37

Lithocarpus elegans

กอหมน

38

Quercus semiserrata

กอกระดุม

35

IRVINGIACEAE
Irvingia malayana
LAMIACEAE
Gmelina arborea
LOGANIACEAE
Strychnos nux-vomica
LYTHRACEAE

วงศกระบก
กระบก

27

วงศกะเพรา
ซอ

55

วงศกันเกรา
แสลงใจ

115

วงศตะแบก

Lagerstroemia calyculata

ตะแบกใหญ

58

Lagerstroemia floribunda

ตะแบกนา

57

Lagerstroemia macrocarpa

อินทนิลบก

125

Lagerstroemia speciosa

อินทนิลน้ํา

124

Lagerstroemia tomentosa

เสลาขาว

112

MELIACEAE

วงศกระทอน

Azadirachta indica

สะเดา

106

Chukrasia tabularis

ยมหิน

95

Melia azedarach

เลี่ยน

101

Sandoricum koetjape

กระทอน

26

Toona ciliata

ยมหอม

94

MORACEAE

วงศขนุน

Ficus curtipes

ไทรหิน

63

Ficus semicordata

มะเดื่อนอด

85

Streblus asper

ขอย

43

MYRTACEAE
Syzygium cumini

วงศชมพู
หวา

117

134

วงศกอ
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FAGACEAE

OLEACEAE
Schrebera swietenioides
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PENTAPHYLACACEAE
Eurya nitida
PHYLLANTHACEAE

วงศมะลิ
มะกอกดอน

77

วงศสารภีปา
แมงเมานก

92

วงศมะขามปอม

Aporosa villosa

เหมือดหลวง

120

Baccaurea ramiflora

มะไฟปา

87

Bridelia retusa

เต็งหนาม

59

Phyllanthus emblica

มะขามปอม

80

PIPERACEAE
Piper nigrum
PROTEACEAE

วงศพริกไทย
พริกไทย

71

วงศเหมือดคน

Helicia excelsa

เหมือดคนตัวแม

119

Helicia nilagirica

เหมือดคนตัวผู

118

ROSACEAE
Prunus cerasoides
RUBIACEAE
Gardenia sootepensis
RUTACEAE
Zanthoxylum rhetsa
SAPINDACEAE

วงศกุหลาบ
นางพญาเสือโครง

65

วงศเข็ม
คํามอกหลวง

47

วงศสม
มะแขวน

81

วงศเงาะ

Lepisanthes fruticosa

ชํามะเลียง

53

Sapindus rarak

มะคําดีควาย

83

SAPOTACEAE

วงศละมุด

Mimusops elengi

พิกุล

74

Sarcosperma arboreum

มะยาง

90

Xantolis burmanica

นมนาง

64

STAPHYLEACEAE
Turpinia pomifera

วงศมะกอกพราน
มะกอกพราน

78

THYMELAEACEAE
Aquilaria crassna

ทะโล

62

วงศกฤษณา
กฤษณา

31

136

Schima wallichii

วงศชา
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THEACEAE
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