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รวบรวมโดย 

นายจุตเิทพ โพธิปักษ์ 

นักวิชาการป่าไม้ชาํนาญการพเิศษ 

สาํนักวิจัยและพฒันาการป่าไม้ 
  



คาํนํา 

 

  คูมื่อแนวทางการเก็บเมล็ดและการปฏิบตัิตอ่เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าเล่มนี ้ เป็นคู่มือท่ีจดัทําขึน้

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานทางด้านเมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าและด้านการเพาะชํากล้าไม้ได้รู้และเข้าใจใน   

การปฏิบตัิตอ่เมล็ดไม้มากขึน้ และสามารถนําเอามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง  

โดยในแต่ละบทได้อธิบายขัน้ตอนการปฏิบตัิต่างๆ ให้มีความกระชับและเข้าใจง่าย เนือ้หาของคู่มือ 

เป็นการผสมผสานขัน้ตอนการปฏิบัติต่างๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับไม้แต่ละชนิดหรือเมล็ดไม้     

แตล่ะประเภท เพ่ือให้ได้เมล็ดพนัธุ์ท่ีมีความแข็งแรงสงูและมีคณุภาพทางพนัธุ์ดี สําหรับการผลิตเมล็ดพนัธุ์

เพ่ือใช้ผลิตกล้าไม้คณุภาพดีในการปลกูสร้างสวนป่าให้ประสบความสําเร็จในอนาคต 

  เอกสารเล่มนีผู้้ เขียนได้ปรับปรุงจากคู่มือแนวทางการเก็บเมล็ดและการปฏิบตัิต่อ

เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าท่ีผู้ เขียนได้เคยรวบรวมและเรียบเรียงไว้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เนือ้หาของคู่มือมีความกระชับ 

เข้าใจง่ายขึน้ และหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือนีจ้ะสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีประสบ

ปัญหาทางด้านการจดัการเมล็ดพนัธุ์ในขัน้ตอนตา่งๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมทัง้ให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถคิด

หาแนวทางป้องกนัและแก้ไขความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ในขัน้ตอนตา่งๆ ของการเก็บและปฏิบตัิตอ่เมล็ดพนัธุ์ไม้

ป่าได้ด้วยตนเอง ผู้ เขียนขอขอบคณุนายกฤตภาส จันจินา ผู้ช่วยนักวิจัย และนางสาวพิจิตรา จนัทร์พ่วง    

ผู้ชว่ยนกัวิจยั ท่ีชว่ยปรับปรุงและเรียบเรียงเอกสารเลม่นีใ้ห้สําเร็จลลุว่งไปด้วยดี  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

  ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญย่ิงในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ สําหรับใช้ผลิตกล้าไม้เพ่ือ       

การปลูกสร้างสวนป่าให้ประสบความสําเร็จนัน้  คือการเก็บและการปฏิบัติต่อเมล็ดพันธุ์ ไม้ป่า      

อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เมล็ดพันธุ์ ท่ีนําไปใช้จําเป็นต้องคัดเลือกทัง้ทางสรีระและพันธุกรรม    

ควบคู่กัน  โดยพิจารณาคดัเลือกตัง้แต่แหล่งเก็บเมล็ดและแม่ไม้ท่ีใช้เก็บ ช่วงระยะเวลาในการเก็บ      

ท่ีถกูต้อง จนกระทัง่การเก็บและการปฏิบตัติอ่เมล็ดท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้เมล็ดพนัธุ์ท่ีมีความแข็งแรงสงู

และมีคณุภาพทางพนัธุ์ท่ีดี จึงจําเป็นต้องผสมผสานขัน้ตอนการปฏิบตัิตา่งๆ  ให้ถกูต้องและเหมาะสม

กบัไม้แตล่ะชนิดหรือเมล็ดไม้แตล่ะประเภท  

  ขัน้ตอนการปฏิบตัิต่างๆ ในการจดัหาเมล็ดพนัธุ์นัน้  มีความเก่ียวเน่ืองกนัทัง้ทางตรง

และทางอ้อม กล่าวคือ การจดัหาเมล็ดให้มีคณุภาพดีในเมล็ดไม้ชนิดหนึ่งๆ นอกจากการปฏิบตัิของ  

แต่ละขัน้ตอนท่ีต่อเน่ืองเหมาะสมกับชนิดนัน้ๆ แล้ว ยงัต้องประยุกต์ใช้หลายๆ ขัน้ตอนควบคู่กันไป 

หากเมล็ดไม้ชนิดเดียวกนัแตมี่คณุภาพแตกตา่งกนั  การปฏิบตัิตอ่เมล็ดในขัน้ตอนตา่งๆ ก็จะผนัแปรไป 

ขึน้อยู่กับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ในขณะนัน้เป็นหลัก  แนวทางการปฏิบัติของคู่มือนีเ้ป็น          

การประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบตัิต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของเมล็ดในขณะนัน้ และใช้วิธีการต่างๆ 

เพ่ือให้เมล็ดท่ีมีอยู่คงความแข็งแรงสูงสุดหรือเส่ือมคุณภาพไปน้อยท่ีสุด  ต้องรู้และเข้าใจในสภาพ   

ของเมล็ดแต่ละประเภทในขณะนัน้ จึงจะจัดการกับเมล็ดนัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ท่ีจะนําเมล็ดชนิดนัน้ๆ ไปใช้ประโยชน์ 

  การนําเมล็ดไปใช้ในการเพาะชําเพ่ือการปลกูสร้างสวนป่า หรือผลิตเมล็ดเพ่ือจําหน่าย

เมล็ดพันธุ์  แม้กระทั่งการเก็บและรักษาเมล็ดเพ่ือการอนุรักษ์สายพันธุ์  ฯลฯ  ล้วนมีขัน้ตอนหลัก           

ท่ีคล้ายคลึงกัน แตร่ายละเอียดของการปฏิบตัิมีความแตกตา่งกัน ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีเห็นได้ชดั ได้แก่ 

จํานวนแรงงานท่ีใช้ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจะต้องนํามาใช้ในการผลิตเมล็ดพนัธุ์เพ่ือแต่ละวตัถุประสงค์ 

ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่องบประมาณท่ีต้องใช้ เนือ้หาของคู่มือได้อธิบายขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้

สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดให้ได้ปริมาณและคุณภาพดีท่ีสุด โดยเสียเวลาและค่าใช้จ่ายใน   

การจดัหาเมล็ดน้อยท่ีสุด ให้ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานในด้านนีไ้ด้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิต่อเมล็ดไม้

มากขึน้และสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานได้อยา่งถกูต้องและมีประสิทธิภาพ  

 

 

 



บทท่ี 2 

การวางแผนเก็บเมล็ดไม้ 

 

  วิธีการท่ีจะทําให้ได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ ท่ีมีคุณภาพดีทัง้ทางด้านสรีระและพันธุกรรม 

สําหรับนําไปใช้ผลิตกล้าไม้ท่ีมีคณุภาพดีหรือใช้ประโยชน์เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ี

ได้กําหนดไว้ จงึจําเป็นต้องมีการวางแผนการเก็บเมล็ดไม้ ได้แก่   

   1. ชนิดเมล็ดท่ีต้องการเก็บ 

   2. ปริมาณการเก็บเมล็ด 

   3. แหลง่ของเมล็ดพนัธุ์ 

   4. ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเมล็ด 

   5. การเก็บและการปฏิบตัติอ่เมล็ด 

  การวางแผนการเ ก็บเมล็ดจะทําให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและเ ป้าหมาย                

ในการดําเนินงานสําหรับการเก็บเมล็ดอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด อย่างไรก็ตาม          

การวางแผน การทํางานในขัน้ตอนตา่งๆ นัน้ แรกสดุต้องทราบศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน และเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่เสียก่อน เพราะจะทําให้สามารถประเมินแผนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ      

โดยสิ่งท่ีจะนํามาประกอบการพิจารณาในการวางแผน ได้แก่  

1. ชนิดเมล็ดท่ีต้องการเก็บ 

  เป็นขัน้ตอนแรกสุดท่ีจะนํามาพิจารณาในการวางแผนการเก็บเมล็ดไม้ โดยจะต้อง

กําหนดชนิดไม้ให้แน่นอนลงไปว่าม่ีก่ีชนิด ชนิดอะไรบ้าง ซึ่งการกําหนดชนิดไม้ได้มาจากแผน          

การปลูกป่าหรือแผนเก็บเมล็ดไม้ ว่ามีความต้องการใช้เมล็ดชนิดใดบ้าง ชนิดไม้ท่ีจะดําเนินการเก็บ

จําเป็นต้องทราบก่อนล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเป็นเมล็ดท่ีมีอายสุัน้ (recalcitrant) เช่น เมล็ด

สะเดา เมล็ดไม้ตระกูลยาง ท่ีไม่อาจเก็บรักษาเมล็ดไว้ได้นาน เพ่ือให้ผู้ เก็บเมล็ดสามารถวางแผน     

การทํางานในขัน้ตอนตา่งๆ ได้อย่างถกูต้อง เช่น สํารวจแหล่งและคดัเลือกแมไ่ม้ ปริมาณเมล็ดท่ีต้องเก็บ 

เวลาท่ีพร้อมจะเก็บ วิธีการเก็บและปฏิบตัิต่อเมล็ด เป็นต้น การกําหนดชนิดไม้ท่ีต้องการจึงจัดเป็น

ขัน้ตอนหนึ่งของการวางแผนการเก็บท่ีมีความสําคัญมาก และผู้ เก็บเมล็ดไม้จําเป็นต้องทราบถึง

พฤติกรรมของเมล็ดไม้ชนิดท่ีจะต้องเก็บ เพ่ือใช้ในการวางแผนการทํางานในขัน้ตอนต่อไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   



  ในกรณีท่ีหน่วยงานจดัหาเมล็ดต้องทําแผนการเก็บเมล็ดไม้ประจําปี หวัหน้าหน่วยงาน

หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านจัดหาเมล็ดจําเป็นต้องคาดการณ์หรือทราบถึง (1) ชนิดพันธุ์ ไม้ท่ี

ต้องการใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าในขณะนัน้หรือในอนาคตอนัใกล้ (2) จากชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีกําลงัเป็น   

ท่ีต้องการอยูน่ัน้ มีแหลง่เก็บเมล็ดท่ีมีคณุภาพดีอยู่ท่ีไหนบ้างและไม่ควรอยูห่่างจากหน่วยงานฯ เพ่ือให้

การปฏิบตัิงานทําได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ (3) นอกจากทราบว่ามีแม่ไม้และแหล่งท่ีจะเข้าไปเก็บ

อยู่ท่ีไหนแล้ว จะต้องทราบว่าในช่วงเวลาท่ีจะเข้าไปเก็บหาเมล็ดนัน้ แม่ไม้ในแหล่งนัน้ๆ จะสามารถ  

ให้ผลผลิตเมล็ดพอเพียงด้วย เพราะในบางปีไม้บางชนิดจะให้เมล็ดปริมาณน้อยกว่าปกติ จนบางครัง้    

ไมอ่าจเก็บเมล็ดได้มากพอ โดยปกตแิล้วในไม้ป่าหลายๆ ชนิดจะให้ผลผลิตเมล็ดมากและน้อยเป็นช่วง 

1-3 ปีสลับกันไป ผู้ เก็บหาเมล็ดไม้จึงจําเป็นต้องทราบถึงช่วงเวลาดังกล่าวในไม้แต่ละชนิดด้วย       

และ(4) หากแหล่งเมล็ดไม้อยู่ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน เช่นพืน้ท่ีของอุทยานแห่งชาต ิ

จะต้องมีหนงัสือขออนุญาตเข้าไปเก็บเมล็ดให้ถูกต้องตามระเบียบ ท่ีสําคญัคือการขออนุญาตเข้าไป

เก็บเมล็ดในเขตพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาตนิัน้ มีขัน้ตอนการดําเนินการท่ียุง่ยากและใช้เวลานานกว่า 2 เดือน 

ผู้ ท่ีปฏิบัติงานด้านจัดหาเมล็ดจะต้องทราบถึงขัน้ตอนการขออนุญาต เพ่ือให้ได้รับอนุญาตก่อนท่ี   

เมล็ดไม้ได้สุกแก่ไปเสียก่อน การประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอ่ืนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียง

หรือมีแหล่งเมล็ดไม้ท่ีต้องการ จะช่วยให้การทํางานมีความคล่องตวั และบางครัง้ยังทําให้ได้แหล่ง 

เมล็ดไม้ชนิดอ่ืนๆ เพิ่มมาอีก และเม่ือได้รับแจ้งวา่มีแหลง่เมล็ดของชนิดไม้ท่ีต้องการแล้ว ผู้ เก็บเมล็ดไม้

ต้องเข้าไปสํารวจแหล่งเมล็ดของชนิดไม้ท่ีต้องเก็บด้วยตนเองเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นชนิดไม้            

ท่ีต้องการหรือไม ่คณุภาพของแหลง่และสภาพของแมไ่ม้ภายในแหลง่เมล็ดเป็นอยา่งไร 

2. ปริมาณการเก็บเมล็ด 

  ปริมาณเมล็ดพันธุ์ในการเก็บแต่ละครัง้ เป็นข้อมูลท่ีต้องทราบให้แน่ชัดเช่นเดียว     

กับการกําหนดชนิดเมล็ดไม้ ปริมาณท่ีต้องการเก็บสามารถกําหนดได้จากความต้องการใช้เมล็ด       

ในแผนการปลกูป่า หรือถกูกําหนดโดยแผนเก็บเมล็ดไม้ประจําปี การกําหนดชนิดไม้และปริมาณเมล็ด

ท่ีต้องเก็บหาได้จากการคํานวณพืน้ท่ีท่ีต้องการปลูก และระยะปลูกของไม้ชนิดนัน้ๆ ดังนัน้จึง

จําเป็นต้องมีการวางแผนการเก็บเมล็ดให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ เพราะหากเก็บเมล็ดไม้        

น้อยเกินไปจะได้เมล็ดสําหรับเพาะเป็นกล้าไม้ไม่เพียงพอต่อปริมาณการปลูกป่ารายปี ทําให้แผน    

การปลกูป่ารายปีต้องปรับเปล่ียนหรือเล่ือนออกไป หากทําการเก็บเมล็ดไม้มากเกินไป ทําให้สิน้เปลือง

งบประมาณและสญูเสียเวลาอีกทัง้ยงัต้องใช้พืน้ท่ีเก็บรักษามาก อาจทําให้ไม่มีพืน้ท่ีเก็บรักษาเพียงพอ

สําหรับเมล็ดไม้ชนิดอ่ืนๆได้เชน่กนั อยา่งไรก็ตามในปีท่ีเมล็ดไม้ให้ผลผลิตมากเป็นพิเศษ (seed year)   

 



เมล็ดไม้บางชนิดท่ีสามารถเก็บรักษาได้มากกว่าหนึ่งปี (orthodox) อาจเก็บเมล็ดไว้ใช้สําหรับแผน   

การปลกูป่าในช่วง 1-3 ปี แต่ถ้าหากเป็นเมล็ดท่ีมีอายสุัน้ (recalcitrant) ท่ีไม่อาจเก็บรักษาเมล็ดไว้

นานๆ ได้ ควรเก็บเมล็ดให้ได้เพียงพอสําหรับแผนการปลูกป่าในปีนัน้ๆ หรือให้มากพอสําหรับใช้ทํา

แปลงขยายพนัธุ์โดยก่ิงชําเพ่ือใช้ในการปักชําตอ่ไป ซึ่งการเก็บเมล็ดในปีท่ีมีเมล็ดมากมีข้อดีคือ ราคา

เมล็ดของการจดัหาเมล็ดไม้ต่อกิโลกรัมจะต่ําลง และได้เมล็ดท่ีมีคณุภาพดีอีกด้วยเน่ืองจากการผสม

พนัธุ์ท่ีดี โรคและแมลงรบกวนน้อย และก่อนท่ีจะดําเนินการเก็บเมล็ดไม้ในแตล่ะปี ควรสํารวจปริมาณ

เมล็ดไม้ในสต๊อก และสถานท่ีเก็บรักษาเมล็ดท่ีมีอยู่เสียก่อน นอกจากนีผ้ลผลิตเมล็ดในแต่ละปีมีมาก

น้อยแตกตา่งกนั ผู้ เก็บเมล็ดต้องรู้ช่วงระยะเวลาท่ีแม่ไม้ให้ผลผลิตและปริมาณของผลผลิต เพ่ือทําการ

ประเมนิผลผลิตเมล็ดท่ีคาดวา่จะเก็บได้ และวางแผนการเก็บเมล็ดให้เพียงพอกบัการนําไปใช้ 

3. แหล่งของเมล็ดพันธ์ุ 

  ภายหลงัจากกําหนดชนิดเมล็ดพนัธุ์ ท่ีต้องการ ผู้ปฏิบตัิงานต้องรู้ว่าการเก็บเมล็ดนัน้

สามารถจดัหาแหล่งสําหรับเก็บเมล็ดได้ท่ีใดในแต่ละแหล่งท่ีมาของเมล็ด เช่น เก็บจากแม่ไม้สําหรับ

เก็บเมล็ด หมู่ไม้สําหรับเก็บเมล็ด แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือสวนผลิตเมล็ดพันธุ์  เป็นต้น จะเห็นว่า     

ในการกําหนดชนิดเมล็ดพนัธุ์และปริมาณเมล็ดท่ีต้องการนัน้จะถูกกําหนดจากแผนการปลูกป่ารายปี

หรือแผนเก็บเมล็ดไม้ประจําปี แต่สําหรับแหล่งเก็บเมล็ดนัน้ ผู้ เก็บเมล็ดจะต้องทราบว่าชนิดไม้           

ท่ีต้องการเก็บมีแหล่งอยู่ท่ีไหนบ้าง และควรวางแผนเก็บเมล็ดจากแหล่งเมล็ดไม้เหล่านีใ้ห้ได้เมล็ด      

ท่ีมีคณุภาพสงูสดุทัง้ทางด้านสรีระและพนัธุกรรม และเสียคา่ใช้จา่ยน้อยท่ีสดุ 

  นอกจากนีผู้้ เก็บเมล็ดยังจะต้องทราบถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเมล็ด          

แตล่ะชนิดรวมทัง้วิธีการเก็บและการปฏิบตัิดแูลเมล็ดอย่างถกูต้อง ซึ่งเร่ืองแหล่งเก็บเมล็ดไม้แตล่ะชัน้

คณุภาพ และการคดัเลือกแมไ่ม้ท่ีใช้เก็บเมล็ดเพ่ือให้ได้เมล็ดไม้ท่ีมีคณุภาพ ได้อธิบายไว้ในบทท่ี 3 

4. ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเมล็ด 

  ในเมล็ดไม้ส่วนใหญ่จะพบว่าเมล็ดมีการพัฒนาและมีความงอกสูงสุดท่ีจุดสุกแก่   

ทางสรีรวิทยา (physiological maturity) อาจมีเมล็ดไม้บางชนิด ท่ีต้นอ่อนยังไม่เจริญเต็มท่ีเม่ือถึง    

จดุสกุแก่ทางสรีรวิทยาและจะเจริญตอ่หลงัจากเมล็ดไม้ถกูเก็บจากต้นแล้ว อยา่งไรก็ตามการเก็บ เมล็ด

ไม้ควรดําเนินการในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม การเก็บเมล็ดเร็วไปจะทําให้ได้เมล็ดไม้ท่ียงัไม่แก่เต็มท่ี 

หรือหากเก็บเมล็ดช้าไป เมล็ดอาจสกุงอมจนร่วงหล่นไปหมด ในการพิจารณาช่วงระยะเวลา   การเก็บ

เมล็ดไม้ จะพิจารณาในระยะท่ีเมล็ดไม้สกุแก่จนถึงระยะเวลาท่ีเมล็ดหลดุจากผลหรือฝัก หรือเมล็ดท่ี

หล่นจากต้นแม่ ซึ่งจะแตกตา่งกันในแตล่ะชนิดและในแต่ละปี หรือเมล็ดชนิดเดียวกนัแต่ตา่งท้องท่ีกัน 

หรือแม้แตใ่นท้องท่ีเดียวกนั ต้นเดียวกนั ก็ยงัมีระยะเวลาท่ีสกุแก่แตกตา่งกนัได้ เช่น โคนผลของสนสอง

ใบ (Pinus merkusii) ในต้นเดียวกนั อาจมีช่วงเวลาท่ีแก่จดัตา่งกนั 3-6 เดือน ขณะท่ีเมล็ดตะเคียนหิน 



(Hopea ferrea) มีช่วงของการเก็บเมล็ดสัน้เพียง 1-2 สปัดาห์เท่านัน้ ดงันัน้   ผู้ เก็บเมล็ดไม้จึงต้องมี

ความรู้เก่ียวกบัฤดกูาลออกดอก ออกผล และการพฒันาของเมล็ดไม้แตล่ะชนิดเป็นอยา่งดี 

  ในการเก็บเมล็ดไม้ ผู้ เก็บเมล็ดไม้ต้องเก็บเมล็ดในขณะท่ีสามารถเก็บเมล็ดได้มาก

ท่ีสุดโดยมีเมล็ดไม้ท่ียงัไม่แก่น้อยท่ีสดุ เมล็ดไม้บางชนิดเม่ือแก่จะยงัไม่หลดุและหล่นจากต้นแม่ทนัที 

เปิดโอกาสให้เมล็ดไม้ท่ีกําลงัจะแก่พัฒนาตามมาได้จึงทําให้เก็บเมล็ดไม้ได้ในระยะเวลาเดียวกัน      

ในบางครัง้อาจจะเก็บเมล็ดไม้ก่อนท่ีจะแก่เต็มท่ีรวมไปในการเก็บเมล็ดไม้ครัง้หนึ่งๆด้วย เพ่ือเก็บ  

เมล็ดไม้ให้มากท่ีสุด หรือกับเมล็ดไม้มีขบวนการแก่ภายหลงัเก็บ เช่น เมล็ดไม้ตระกูลยางบางชนิด  

แล้วนําเมล็ดไม้ท่ียงัไม่แก่ไปทําให้แก่โดยวิธีเทียม นอกจากนีใ้นการทําให้แก่โดยวิธีเทียมยงัใช้ในกรณี  

ท่ีต้องการหลีกเล่ียงความเสียหายต่อเมล็ดไม้โดยแมลงและโรคอ่ืนๆ เพ่ือขยายระยะเวลาในการเก็บ

เมล็ด หรือเพ่ือชว่ยเหลือเมล็ดไม้ท่ียงัไมแ่ก่ แตถ่กูเก็บโดยไมต่ัง้ใจได้ 

  เน่ืองจากเวลาท่ีเร่ิมเก็บเมล็ดไม้ได้จะแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด แต่ละท้องถ่ิน       

จึงจําเป็นต้องมีตวัชีบ้อกถึงการแก่ของผลหรือเมล็ดเพ่ือให้ดําเนินการเก็บเมล็ดไม้ได้อย่างถูกต้องและ

ประสบความสําเร็จ ตัวชีใ้นการตรวจสอบความแก่ของเมล็ด สามารถสังเกตได้จากลักษณะทาง

กายภาพ และลักษณะทางเคมี โดยปกติแล้วลักษณะทางกายภาพจะมีความเหมาะสมมากกว่า        

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากงานในภาคสนาม เช่น การเปล่ียนแปลงของสีผลหรือปีกของผลนัน้

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า ในไม้สะเดา เม่ือสีของผลเปล่ียนเป็นสีเขียวอมเหลืองสามารถ      

บ่งบอกได้ว่าเป็นช่วงเวลาท่ีทําการเก็บเมล็ดได้ แต่ต้องพิจารณาถึงปริมาณท่ีต้องการควบคู่กันไป    

เช่น เม่ือต้องการผลิตเมล็ดในปริมาณน้อย (ไม่เกิน 50 กิโลกรัม) ช่วงเวลาการเก็บเมล็ดก็อาจรอจน   

ผลสะเดาเปล่ียนเป็นสีเหลืองและเร่ิมอ่อนนุ่ม การแยกเมล็ดออกจากเนือ้ผลอาจใช้แรงคน โดยการ    

ใช้มือขยีเ้นือ้ออกจากผลทําได้ง่ายและรวดเร็ว หากต้องผลิตเมล็ดสะเดาปริมาณมาก (มากกว่า 100 

กิโลกรัม) ควรเก็บเม่ือสีของผลขณะเปล่ียนเป็นสีเขียวอมเหลืองโดยเนือ้ผลยงัไม่อ่อนนุ่มมาก เม่ือเก็บ

ผลได้ในปริมาณท่ีมากพอ (โดยทัว่ไปต้องใช้ผลหนกั 6-7 เท่าของนํา้หนกัเมล็ดท่ีต้องการ) นําผลมาบม่

ให้ผลสุกเป็นสีเหลืองและอ่อนนุ่มพร้อมๆ กัน โดยบ่มให้มีการระบายอากาศท่ีดีพอประมาณซึ่งไม่ใช่

การหมกั และใช้เคร่ืองจกัรป่ันแยกเอาเนือ้ผลออก การบม่ให้ผลอ่อนนุ่มเพ่ือไม่ให้เคร่ืองจกัรใช้เวลาป่ัน

นานเกินไป อาจทําให้เมล็ดถูกเคร่ืองป่ันตีเมล็ดแตกหักเสียหายได้ ซึ่งวิธีนีเ้หมาะกับการผลิตเมล็ด

สะเดาในปริมาณมาก ทําให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดต่อกิโลกรัมต่ําลง จะเห็นได้ว่าช่วงเวลา            

ท่ีเหมาะสมในการเก็บเมล็ดโดยการสังเกตสีผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไป เพราะต้องนําปัจจัยอ่ืนๆ 

พิจารณาร่วมด้วย เช่น ปริมาณเมล็ดท่ีต้องการ วิธีการคดัแยกเมล็ด ฯลฯ ดงัตวัอย่างของสะเดาท่ีได้

กล่ า วม า ข้า ง ต้ น  ลักษ ณ ะ ดัง ก ล่ าว นี ม้ักพ บใน เ ม ล็ดพันธุ์ ไ ม้ ป่ า ท่ี มี อา ยุสั น้  (recalcitrant)                



พอจะกล่าวได้ว่า ในการเก็บเมล็ดนอกจากจะเก็บในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัเมล็ดพนัธุ์ไม้แตล่ะ

ชนิดแล้ว ยงัต้องพิจารณาขัน้ตอนการปฏิบตัิตา่งๆ ตอ่เมล็ดให้เหมาะสม  

  ตวัชีบ้อกถึงการแก่ของผลหรือเมล็ดอีกข้อหนึ่ง ได้แก่ การตรวจสอบนํา้หนกัแห้งของ

เมล็ดเม่ือถึงจุดสูงสุด แสดงว่าเมล็ดแก่เต็มท่ีแล้ว สําหรับความถ่วงจําเพาะนัน้ได้มีการใช้ประเมิน    

การสกุแก่ในไม้สน ในไม้สนการจบัผล (cone) งอแล้วทําให้เกล็ด (scales) เปิดได้แสดงว่าถึงเวลาเก็บ

เมล็ดได้ นอกจากนีย้ังสามารถสังเกตการพัฒนาการของต้นอ่อน โดยเฉพาะในไม้สน เม่ือต้นอ่อน

ภายในเมล็ดมีการพัฒนาถึง 75% ของช่องว่างในเมล็ด ลักษณะเหล่านีเ้ป็นตัวชีท่ี้ใช้พิจารณา        

ความสุกแก่ของเมล็ดไม้ได้เป็นอย่างดี สําหรับวิธีการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดนัน้   

เป็นเร่ืองท่ีปฏิบัติได้ค่อนข้างยาก ต้องทําในห้องปฏิบัติการ แต่เป็นวิธีการท่ีให้ความถูกต้องสูงใน   

เมล็ดไม้หลายชนิด เช่น การตรวจสอบอาหารสะสม การวิเคราะห์ธาตุอาหาร จําพวกแมกนีเซียม 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส และการตรวจวัดระดบัออกซิน จิบเบอเรลลิน รายละเอียดในเร่ืองการสุกแก่   

ของเมล็ดได้กลา่วเพิ่มเตมิในบทท่ี 4 

  จงึสรุปได้วา่ในการพิจารณาการวางแผนเก็บเมล็ดไม้ จะพบว่าช่วงระยะเวลาการสกุแก่

ของเมล็ดไม้แต่ละชนิดแตกต่างกันไปในแต่ละปีและแต่ละท้องท่ี ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากความผันแปร

ของสภาพภูมิอากาศในแต่ละปีและแต่ละท้องท่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ 

ความชืน้ และแสง ซึ่งมีผลต่อการออกดอกของไม้ชนิดต่างๆ ปัจจัยดงักล่าวอาจสร้างความยุ่งยาก     

ในการวางแผนการเก็บเมล็ด ผู้ เก็บเมล็ดจึงต้องมีความรู้เก่ียวกับฤดูกาลออกดอกออกผล และ

พัฒนาการของดอกและผลของไม้ในแต่ละชนิด และข้อมูลการสุกแก่ของไม้แต่ละชนิดในแต่ละปี        

ท่ีผา่นมา จะชว่ยประกอบการวางแผนการเก็บเมลด็ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ได้  

5. การเก็บและการปฏิบัติต่อเมล็ด 

  เป็นการกําหนดแนวทางปฏิบตัิสําหรับการเก็บเมล็ดไม้ท่ีต้องการในแหล่งเก็บเมล็ดท่ี

คดัเลือกและชว่งเวลาท่ีพร้อมเก็บเมล็ด มีข้อพิจารณาในการดําเนินงานดงันี ้ 

  วิธีการเก็บเมล็ด 

  การเก็บเมล็ดไม้สามารถเก็บได้หลายวิธี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับชนิดไม้ ซึ่งมีลกัษณะของผล

และเมล็ดท่ีมีความแตกต่างกันทัง้ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสรีรวิทยา และลักษณะทาง

พนัธุกรรม ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นตวักําหนดวิธีการเก็บและปฏิบตัิต่อเมล็ด โดยการเลือกใช้วิธีท่ีเหมาะสม 

ควรพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 



  1. ลกัษณะการกระจายร่วงหลน่ โดยธรรมชาตขิองผลและเมล็ด  

  2. ลกัษณะตา่งๆ ของผล ได้แก่ ขนาด จํานวน ตําแหนง่และการกระจายของผลบน 

      เรือนยอด  

  3. ลกัษณะของต้นไม้ ควรคํานงึถึงขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางและความสงูของต้น รูปทรง 

      ลําต้น การแตกก่ิงก้าน และลกัษณะเรือนยอด  

  4. การกระจายของหมูไ่ม้และพรรณไม้พืน้ลา่ง  

  5. ลกัษณะสภาพพืน้ท่ี เชน่ ความลาดชนั ความยากง่ายในการเข้าถึงพืน้ท่ี 

  วิธีการเก็บเมล็ดไม้โดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 วิธีหลกั ตามรายละเอียด   

พอสงัเขป ดงัตอ่ไปนี ้

  1. การเก็บเมล็ดจากพืน้ป่า  พนัธุ์ไม้ท่ีผลขนาดใหญ่และร่วงหล่นเองตามธรรมชาต ิ

เช่น ผลสัก หรือไม้ตระกูลยาง สามารถเก็บเมล็ดโดยตรงจากพืน้ป่า ซึ่งเป็นวิธีการท่ีง่าย สะดวก 

ค่าใช้จ่ายน้อย และผู้ เก็บเมล็ดไม้ไม่ต้องมีความชํานาญแต่อย่างใด ในกรณีท่ีเมล็ดไม้มีขนาดเล็ก     

การเก็บเมล็ดอาจต้องใช้ตะแกรงร่อน เพ่ือช่วยในการคัดแยกเมล็ดจากเศษวัสดุปะปนอ่ืน ๆ         

อย่างไรก็ตาม การเก็บเมล็ดไม้วิธีนี ้มีข้อเสียอยู่หลายประการ กล่าวคือ (1) เป็นการเส่ียงตอ่การได้รับ

เมล็ดท่ีมีคณุภาพต่ํา เช่น เมล็ดท่ียงัไมส่กุแก่ เมล็ดลีบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมล็ดท่ีร่วงหล่นในช่วงแรกๆ 

มกัมีคณุภาพไม่ดี (2) การร่วงหล่นของผลหรือเมล็ดอาจมีผลมาจากการทําลายของแมลง เน่ืองจาก

เมล็ดท่ีหล่นลงไปสู่พืน้ป่าจะมีจุลินทรีย์ท่ีสามารถติดหรือเข้าทําลายเมล็ดได้ (3) การเก็บเมล็ดจาก    

พืน้ป่าในชว่งเวลาท่ีไม่เหมาะสม อาจจะทําให้ได้เมล็ดท่ีไม่สกุแก่จริงๆ และควรหลีกเล่ียงการเก็บเมล็ด

ท่ีเส่ือมหรือเมล็ดท่ีสามารถงอกได้เม่ือยังไม่แก่เต็มท่ี โดยเฉพาะในเมล็ดไม้ตระกูลยางบางชนิด         

จะสูญเสียความมีชีวิตในช่วงเวลาอนัสัน้หลงัจากร่วงหล่น (4) การเลือกเก็บแต่ผลท่ีคณุภาพดีและ   

เก็บโดยเร็วท่ีสดุ และ (5) ไมท่ราบเป็นท่ีแนช่ดัวา่เมล็ดท่ีเก็บนัน้มาจากต้นแมต้่นใด 

  เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการเก็บเมล็ดท่ีไม่ทราบระยะเวลาร่วงหล่น ผู้ เก็บเมล็ดสามารถ

ใช้ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกขนาดใหญ่ปูท่ีพืน้โดยรอบโคนต้นภายใต้เรือนยอด วิธีการนีเ้หมาะสําหรับ 

พนัธุ์ไม้ท่ีเมล็ดมีการสกุแก่และชว่งเวลาการร่วงหลน่สัน้ๆ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัการร่วงหล่นของผลหรือเมล็ด

สูพื่น้ป่าโดยตรงและง่ายตอ่การเก็บเมล็ดอีกด้วย 

  เมล็ดท่ีเก็บจากพืน้ป่าโดยทัว่ไป อาจทราบท่ีมาของแหล่งพันธุกรรม แต่ไม่สามารถ

แยกได้ว่าเมล็ดนัน้มาจากแม่ไม้ท่ีดีหรือด้อย ในกรณีท่ีหมู่ไม้นัน้ประกอบไปด้วยไม้ลกัษณะดีและด้อย

ปะปนกันไป เมล็ดไม้ท่ีเก็บได้อาจมีคุณภาพไม่ดีพอสําหรับใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าโดยเฉพาะ      

แต่อาจนํามาใช้สําหรับการปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมในแง่ของการเก็บรวบรวมฐาน

พนัธุกรรม อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีเมล็ดเก็บจากแหล่งผลิตเมล็ดพนัธุ์ (seed production area) หรือ



สวนผลิตเมล็ดพนัธุ์ไม้ (seed orchard) อาจยอมรับได้ในแง่ของคณุภาพ เน่ืองจากแหล่งผลิตเมล็ดไม้

ดงักลา่ว สว่นใหญ่ประกอบด้วยไม้ท่ีมีลกัษณะดี 

  ในกรณีท่ีไม้มีเรือนยอดไม่สงูมากและผลสกุแก่หลดุร่วงได้ง่าย อาจใช้วิธีเขย่าต้นหรือ

ก่ิงด้วยแรงคน โดยใช้มือหรือใช้ตะขอช่วย และเก็บเมล็ดท่ีร่วงหล่นบนพืน้ป่า การใช้ผ้าพลาสติกหรือ

ผ้าใบปรูอบต้นจะช่วยให้การเก็บเมล็ดสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ ในไม้ท่ีเรือนยอดสูงอาจใช้วิธีเขย่าก่ิง

ด้วยเชือก โดยการขว้างหรือยิงเชือกไปคล้องบนก่ิงท่ีต้องการ เม่ือเขย่าเชือก ผลท่ีสุกแก่จะร่วงหล่น    

ลงบนผ้าพลาสติกหรือผ้าใบท่ีปรูองไว้ แล้วทําการเก็บรวบรวมเมล็ดตอ่ไป ในบางประเทศอาจมีการใช้

เคร่ืองมือกลท่ีออกแบบมาเฉพาะช่วยในการเขย่าต้น แตวิ่ธีการนีจํ้าเป็นต้องใช้ผู้ควบคมุเคร่ืองมือท่ีมี

ความชํานาญและเสียค่าใช้จ่ายสูง วิธีการนีนํ้าไปใช้ได้เฉพาะสภาพท่ีพืน้ป่าค่อนข้างเรียบ และอาจ

ใช้ได้ดีกบัแปลงป่าปลกูมากกวา่ป่าธรรมชาต ิ

  2. การเก็บเมล็ดจากไม้ท่ีโคน่ลงมา เป็นวิธีการเก็บเมล็ดไม้จากต้นท่ีโคน่ล้มลงมาจาก

การทําไม้หรือจากการตดัสางขยายระยะ เป็นวิธีการเก็บเมล็ดท่ีสะดวก ได้ปริมาณมาก และเสียคา่ใช้จ่ายน้อย 

แต่การเก็บเมล็ดควรคํานึงถึงการคัดเลือกแม่ไม้ด้วย โดยเลือกเฉพาะแม่ไม้ท่ีมีลักษณะดีเท่านัน้  

อยา่งไรก็ตาม การเก็บเมล็ดโดยวิธีการนี ้ไมเ่ป็นท่ีนิยมในประเทศไทย เน่ืองจากห้ามมีการตดัหรือทําไม้

ในสภาพป่าธรรมชาต ิหรือมีปริมาณการทําไม้น้อยมากในสวนป่า แตส่ามารถใช้ได้กบัสวนป่าท่ีถึงเวลา

ตดัฟัน เชน่ ไม้ยคูาลิปตสั เป็นต้น 

  3. การเก็บเมล็ดไม้จากเรือนยอดของไม้ยืนต้นโดยไม่ต้องปีน  ใช้ในกรณีท่ีเรือนยอด

หรือก่ิงอยู่ไม่สูงมาก อาจเก็บเมล็ดจากก่ิงโดยตรงหรือหักก่ิงลงมา ในเรือนยอดท่ีสูงขึน้ไปอาจใช้

อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการเก็บเมล็ด เช่น ไม้ท่อนยาวหรือท่อนโลหะขนาดเบาท่ีปรับความยาวได้      

ส่วนปลายจะติดตะขอหรือมีด เพ่ือตดัก่ิงขนาดเล็กลงสําหรับเก็บเมล็ด หรืออาจจะใช้เล่ือยลิดก่ิงแบบ

ตา่ง ๆ สําหรับตดัก่ิงท่ีมีขนาดใหญ่ ในกรณีท่ีแมไ่ม้มีก่ิงหรือเรือนยอดสงูเกินกว่าท่ีจะใช้อปุกรณ์ดงักล่าว

ข้างต้น อาจใช้อปุกรณ์อ่ืนๆ ช่วยให้ถึงก่ิงท่ีต้องการได้ โดยใช้บนัไดหรือแท่นยืนท่ีติดอยู่กบัรถยนต์หรือ

รถแทรคเตอร์ ในต่างประเทศมีการใช้วิธีการต่างๆ สําหรับการเก็บเมล็ดลงมา หรือแม้แต่ใช้

เฮลิคอปเตอร์ชว่ยในการเก็บเมล็ด แตเ่ป็นวิธีการท่ีเสียคา่ใช้จ่ายสงูและใช้ความชํานาญมาก โดยทัว่ไป

ใช้เฉพาะการเก็บเมล็ดจากไม้ท่ีมีเรือนยอดสูงมากและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเก็บเมล็ดได้โดยวิธีทาง

ภาคพืน้ดิน แต่วิธีการนีมี้ข้อเสียบางประการคือ ความเสียหายจากการเก็บเมล็ดโดยวิธีตดัลิดก่ิง อาจ

ทําให้แม่ไม้ถูกทําลายลงถ้ามีโรคหรือแมลงเข้าทําลายในส่วนท่ีถกูตดัออกไป หรือถ้าเป็นไม้ท่ีมีการติด

ดอกออกผลยาก อาจทําให้ผลผลิตเมล็ดลดลงในปีถดัไป 

   



  4. การเก็บเมล็ดไม้จากเรือนยอดของไม้ยืนต้นโดยการปีนเก็บบนเรือนยอด การเก็บ

เมล็ดจากแม่ไม้ท่ีมีเรือนยอดสงูและไม่สามารถใช้วิธีการดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ การเก็บเมล็ดสามารถ

ทําได้โดยการปีนขึน้ไปถึงเรือนยอดโดยตรง อาจใช้บนัไดชนิดแบบขาเดียวหรือสองขา ซึง่อาจจะทํามา

จากไม้ ไม้ไผ่ หรือโลหะชนิดเบา บันไดแบบขาเดียวท่ีแยกออกเป็นส่วนๆ ได้นัน้สามารถติดตัง้และ

เคล่ือนย้ายได้ง่ายนํามาต่อขึน้ไปได้สูงแตข่ึน้อยู่กับจํานวนของบนัไดท่ีมี การปีนโดยใช้บนัไดนัน้ต้อง

เสียเวลาในการติดตัง้ การเลือกใช้ชนิดของบันไดขึน้อยู่กับปัจจัยหลายด้านเพ่ือความเหมาะสม         

ในการปีนต้นไม้ เช่น ขนาดความยาว นํา้หนกั วสัด ุและราคารวมถึงลกัษณะรูปทรงของลําต้นเช่นกัน 

การปีนต้นไม้โดยใช้ spurs ร่วมกับอุปกรณ์นิรภัยอ่ืน เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีนิยมใช้กันโดยทัว่ไป แต่ผู้ ปีน

ต้นไม้จําเป็นต้องได้รับการฝึกฝนการปีนมาเป็นอย่างดี การใช้ spurs ควรคํานึงถึงความเสียหายท่ีเกิด

กับเปลือกและเนือ้ไม้ ไม่ควรใช้กับไม้เนือ้อ่อนท่ีมีเปลือกบาง แต่กรณีไม้ท่ีมีเปลือกหนาและแข็ง เช่น  

ไม้ตระกลูสนเขา การใช้ spurs อาจไมก่่อความเสียหายตอ่ลําต้นมากนกั 

  ปัจจุบนัได้มีการปีนต้นไม้โดยใช้วิธีแบบต่างๆ ซึ่งปลอดภัยและไม่ก่อความเสียหาย  

แก่ลําต้น เชน่ การยิงเชือกขึน้ไปคล้องกบัก่ิงขนาดใหญ่ควบคูก่บัชดุอปุกรณ์นิรภยั ยึดติดกบัลําตวัผู้ ปีน

ต้นไม้ ผู้ ปีนสามารถดงึลําตวัขึน้ไปตามเชือกถึงเรือนยอดไม้ได้โดยไม่ทําลายในส่วนลําต้นแตอ่ย่างใด 

เป็นวิธีการปีนท่ีรวดเร็วและปลอดภัย แต่ทัง้นีผู้้ ปีนควรได้รับการฝึกฝนและมีความชํานาญในการปีน 

มาเป็นอย่างดี รายละเอียดของการปีนเก็บเมล็ดไม้ ได้อธิบายไว้ในบทท่ี 6 เร่ืองอปุกรณ์และวิธีการปีน

เก็บเมล็ดไม้ 

การปฏิบัตต่ิอเมล็ดหลังการเก็บเก่ียว 

  การปฏิบตัิต่อเมล็ดหลงัจากเก็บเมล็ดมานัน้  มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานหลายขัน้ตอน  

และต้องพิจารณาพร้อมกนัหลายๆ ด้าน  ทัง้ชนิดไม้ ประเภทของผลและเมล็ด สภาพการสกุแก่ อีกทัง้

สภาพแวดล้อมในขณะทําการเก็บและระหว่างขนส่ง จนอาจกล่าวได้ว่าทุกขัน้ตอนท่ีกล่าวมาข้างต้น

เป็นปัจจัยท่ีต้องพิจารณาให้ถ่ีถ้วนไม่ควรละเลยขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใด ในขัน้ตอนการผึ่งและการ      

คดัแยกเมล็ดมีสิ่งท่ีต้องพึงระมดัระวังในการปฏิบตัิงาน  เช่น การใช้อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในระหว่าง  

การผึง่และการตากเมล็ด เพ่ือลดความความชืน้ในเมล็ดแตล่ะชนิดหรือเมล็ดแตล่ะประเภท หรือการใช้

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมการคดัแยกเมล็ดออกจากผลแต่ละประเภท เป็นต้น ขัน้ตอนต่างๆ เหล่านีล้้วนมี

ความสําคญัในการปฏิบตังิานและจําเป็นต้องนํามาพิจารณาทกุครัง้ สําหรับรายละเอียดของการปฏิบตัิ

ตอ่เมล็ดไม้หลงัเก็บเก่ียวได้อธิบายไว้ในบทท่ี 7 

  ดงันัน้ ผู้ปฏิบตัิงานต้องเอาใจใส่ตอ่เมล็ดไม้ท่ีเก็บมาอย่างดี และต้องระมดัระวงัมิให้

ขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใดในการเก็บเมล็ดและการปฏิบตัิต่อเมล็ดหลังเก็บเก่ียวเป็นอันตรายต่อความมีชีวิต   

ของเมล็ดไม้ มิฉะนัน้จะทําให้การเก็บเมล็ดไม้ต้องล้มเหลวลงได้  
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บทท่ี 3 

แหล่งเมล็ดและการคัดเลือกแม่ไม้เพ่ือการเก็บเมล็ด 

 

  ภายหลงัจากทราบชนิดไม้ท่ีต้องการเก็บเมล็ดแล้ว  ผู้ เก็บหาเมล็ดต้องรู้ว่าไม้ชนิดนัน้ๆ 

มีแหลง่เก็บเมล็ดอยูท่ี่ไหน ในสภาพอยา่งไร มีกําลงัผลิตปีละประมาณเทา่ไร  โดยทัว่ไปแหล่งเมล็ดพนัธุ์

ไม้ป่าท่ีดี เป็นแหล่งเมล็ดท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานทางด้านเมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าและด้านการเพาะชํากล้าไม้

จําเป็นต้องทราบ เพราะเมล็ดท่ีได้มาจากแมไ่ม้ท่ีมีลกัษณะดี และมาจากแหล่งเมล็ดท่ีมีคณุภาพดี จะมี

คณุภาพทางพนัธุ์ท่ีดีด้วย (สวุรรณ, 2548) ได้กลา่วถึงลกัษณะแหล่งเมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าท่ีดีในแนวทางการ

พฒันาแหลง่เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าไว้ ดงันี ้

 ลักษณะแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ป่าท่ีด ี

  แหลง่เมล็ดมีลกัษณะแตกตา่งกนัไปตามแตท่ี่มาของแหล่ง แตห่ากมีความจําเป็นต้อง

กําหนดเป็นแหล่งเมล็ดไม้ หรือจําเป็นต้องเก็บเมล็ดไม้แล้ว ควรพิจารณาความเหมาะสมว่าแหล่งนัน้ๆ 

เข้าข่ายเป็นแหล่งท่ีมีลกัษณะดีหรือไม่ อนัได้แก่ (1) ลกัษณะภายนอกท่ีปรากฏ (2) จํานวนต้นและ

ขนาดของแหลง่เมล็ดพนัธุ์ (3) ความสะดวกในการเข้าถึงแหลง่เมล็ดพนัธุ์ และ (4) สถานภาพของแหล่ง

เมล็ดพนัธุ์ ซึง่ลกัษณะแหลง่เมล็ดท่ีดี ควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

  1. ต้นไม้มีลกัษณะดีตามความต้องการ เมล็ดท่ีเก็บได้จากต้นไม้ลกัษณะดี มีศกัยภาพ

ท่ีจะผลิตต้นลกูและมีลกัษณะดีกว่าเมล็ดท่ีเก็บจากต้นไม้ลกัษณะไม่ดีหรือไมผ่่านการคดัเลือก  แหล่ง

เมล็ดท่ีดีควรมีต้นไม้ท่ีมีลกัษณะเดน่เฉพาะ  ซึ่งอาจเป็นลกัษณะท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกแหล่ง

เมล็ดท่ีดีทัว่ไปตามความต้องการใช้ประโยชน์  โดยทัว่ไปมกัหมายถึง ต้นไม้ท่ีมีรูปทรงดี ลําต้นเปลาตรง 

มีช่วงลําต้นถึงก่ิงสดก่ิงแรกสูง มีการเจริญเติบโตดี ดงัท่ีกล่าวมานีส้ามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการ

คดัเลือกอย่างกว้างๆ ได้ แต่สําหรับชนิดไม้ท่ีโดยปกติใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่เนือ้ไม้ ความเด่น      

ท่ีต้องการอาจเป็นลักษณะอ่ืนใดก็ได้ตามแต่วัตถุประสงค์เฉพาะนัน้ๆ ตวัอย่างเช่น ไม้มะขามป้อม 

ต้องการผลท่ีมีขนาดใหญ่ เนือ้หนาและเมล็ดเล็ก เป็นต้น 

  เกณฑ์ในการคดัเลือกควรจํากัดเพียง 2-3 ลักษณะเท่านัน้ เพ่ือไม่ให้การคดัเลือก       

มีความยุ่งยากและซบัซ้อนมากเกินไป และควรเป็นลักษณะท่ีมีค่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (heritability) 

คอ่นข้างสูง ได้แก่ ความตรงของลําต้น การแตกง่ามของลําต้น และลกัษณะการแตกก่ิง สําหรับอตัรา

การเจริญเติบโตเป็นลักษณะท่ีมีค่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมต่ํา เน่ืองจากมีปัจจยัทางด้านสิ่งแวดล้อม     

มาเก่ียวข้องอยูม่าก 

 



  2. ต้นไม้มีจํานวนมากพอหรือแหล่งพืน้ท่ีมีขนาดใหญ่พอประมาณ  จํานวนต้นไม้และ

ขนาดของแหลง่เมล็ดมีความสมัพนัธ์กนัโดยตรง เม่ือเปรียบเทียบกบัชนิดไม้และแหล่งประเภทเดียวกนั

แหลง่เมล็ดขนาดใหญ่จะมีจํานวนต้นไม้มากกวา่แหลง่ขนาดเล็ก  โดยมีหลกัเกณฑ์ว่า แหล่งเมล็ดควรมี

ต้นไม้ท่ีไม่เป็นเครือญาติกนัอย่างน้อย 25 ต้น หรือมีพืน้ท่ีมากกว่า 600 ไร่  แตใ่นทางปฏิบตัิขนาดของ

แหลง่ควรพิจารณาให้สอดคล้องกบัปริมาณความต้องการเมล็ดท่ีแท้จริงของชนิดไม้นัน้ๆ การมีจํานวน

ต้นไม้ท่ีพอเหมาะท่ีให้หมู่ไม้มีองค์ประกอบโครงสร้างทางพนัธุกรรมท่ีดี  ลดโอกาสการเกิดผสมพนัธุ์   

ในสายพนัธุ์เดียวกันหรือเป็นเครือญาติกัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดการเส่ือมถอยทางพนัธุกรรม (inbreeding 

depression) ได้ สําหรับสวนผลิตเมล็ดพันธุ์นัน้จะมีการออกแบบผังการปลูกแบบสุ่มคละให้ต้นไม้      

ท่ีอยู่ติดกันเป็นต้นต่างสายพนัธุ์กันเพ่ือป้องกันการเกิดผสมพนัธุ์ในสายพนัธุ์เดียวกัน เน่ืองจากหมู่ไม้   

ท่ีเกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ เดียวกันมีโอกาสได้เมล็ดหรือกล้าไม้ท่ีมีลักษณะไม่ดี เช่น ผลเปล่า

หรือไม่มีเมล็ดบรรจุอยู่ภายใน เมล็ดมีลกัษณะผิดปกติ กล้าไม้ไม่แข็งแรง ต้นไม้เติบโตช้าหรืออ่อนแอ

ตอ่สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

  โดยทั่วไปกล่าวได้ว่า แหล่งเมล็ดขนาดใหญ่ดีกว่าขนาดเล็ก แต่ในทางปฏิบตัิเป็น   

การยากท่ีจะกําหนดแหลง่เมล็ดขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในป่าธรรมชาต ิเน่ืองจากข้อจํากดั   บาง

ประการ เช่น ชนิดไม้ท่ีกําหนดเป็นชนิดไม้หายากหรือพืน้ท่ีป่าเดิมถูกบุกรุกทําลาย จึงจําเป็นต้อง

ยอมรับและบนัทกึข้อมลูหมู่ไม้จากแหลง่ขนาดเล็กท่ีอาจประกอบด้วยต้นไม้เพียงไม่ก่ีต้น  แตย่งัไม่ควร

ถือเป็นแหลง่เมล็ดท่ีแท้จริง เพราะเป็นเพียงการรักษาสายพนัธุ์ เพ่ือการอนรัุกษ์ในอนาคต  ซึ่งเป็น   การ

อนรัุกษ์แบบในถ่ินหรือนอกถ่ินกําเนิดก็ได้ 

  3. การเข้าถึงแหล่งไม่ยากลําบากจนเกินไป แหล่งเมล็ดควรเป็นบริเวณท่ีไม่ยากลําบาก

ในการเดินทางไปถึงมากนัก เพ่ือความสะดวกในการจัดการ การปฏิบัติท่ีอาจต้องเข้าไปเก็บเมล็ด      

ซํา้หลายครัง้ การขนย้ายเมล็ด หรือการตรวจสอบการทํางาน อย่างไรก็ตามสําหรับชนิดไม้ท่ีหายาก

มากหรือเป็นแหล่งท่ีดีจริงๆ แม้จะอยู่ห่างไกลหรือยากลําบากในการเดินทาง ก็จําเป็นต้องกําหนดเป็น

แหล่งเมล็ดเช่นกัน ทัง้นีค้วรใช้แหล่งเมล็ดนีเ้ป็นการชั่วคราว โดยเก็บเมล็ดไปปลูกใหม่เพ่ือจัดสร้าง

แหลง่เมล็ดแบบเร่ิมปลกูใหม ่

  4. ต้นไม้มีอายอุยู่ในเกณฑ์ท่ีออกดอกออกผลแล้ว ต้นไม้ควรมีอายพุอสมควร หรืออยู่

ในวยัเจริญพนัธุ์ ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป อายขุองต้นไม้อาจมีผลต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของเมล็ด 

สําหรับสวนป่าท่ีสร้างเพ่ือการผลิตเมล็ด โดยเฉพาะแหล่งเมล็ดพิสจูน์ถ่ินกําเนิด (provenance seed 

stand) และสวนผลิตเมล็ดพนัธุ์ (seed orchard) นัน้ ต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เน่ืองจาก     

ความแปรผันในการออกดอกของสายพันธุ์ต่างๆ ท่ีทําให้มีการออกดอกไม่พร้อมกันก่อให้เกิด                   

การผสมเกสร ในลักษณะท่ีไม่ต้องการ ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อปริมาณและคุณภาพของเมล็ดได้                               



โดยทัว่ไปไม่ควรใช้สวนป่านัน้เป็นแหล่งเมล็ดเม่ือออกดอกในปีแรก โดยควรรอให้หมู่ไม้เหล่านัน้มีอายุ

มากขึน้และออกดอกสม่ําเสมอทัว่ทัง้แปลงในปีถดัไป 

  5. พืน้ท่ีแหล่งเมล็ดควรมีความปลอดภัยหรือไม่ควรถูกรบกวน  แหล่งเมล็ดควรมี 

ความปลอดภัย หรืออยู่ในวิสัยท่ีสามารถควบคุมหรือดูแลได้ ไม่ควรเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อ        

การถูกทําลายจากไฟป่า การลักลอบตดัไม้ และการบุกรุกพืน้ท่ี หรือมีสิ่งรบกวนต่าง ๆ ท่ีจะมีผลต่อ

สขุภาพหรือการสืบพนัธุ์ตามธรรมชาติของต้นไม้ ในการคดัเลือกพืน้ท่ีเพ่ือจดัสร้างเป็นแหล่งเมล็ดพนัธุ์

ไม้ป่า ควรเล่ียงพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงในลกัษณะดงักล่าว ในทางปฏิบตัินัน้ พบว่าแหล่งเมล็ดท่ีอยู่ในพืน้ท่ี

ท่ีมีความเส่ียงตอ่การถกูทําลายนัน้สามารถเข้าไปทําการเก็บเมล็ดได้อีกเพียง 1 – 2 ปี เท่านัน้ หลงัจาก

นัน้พืน้ท่ีดงักล่าวมกัถูกบุกรุกหรือไม่ก็เหลือแม่ไม้ลกัษณะดีอยู่ไม่เพียงพอท่ีจะเป็นตวัแทนของแหล่ง

นัน้ๆ แล้ว 

 

การจาํแนกชัน้แหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ป่า 

  แหล่งเมล็ดมีอิทธิพลต่อคุณภาพเมล็ดไม้ เมล็ดจากแหล่งต่างกันจะมีพันธุกรรมท่ี

ควบคมุลักษณะต่างกันอย่างมีนัยสําคญั ความแตกต่างดงักล่าวเกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น    

ถ่ินกําเนิด สายพันธุ์  การปรับปรุงสายพันธุ์  รวมทัง้การพัฒนาและองค์ประกอบของแหล่งเมล็ด        

การจําแนกชัน้แหล่งเมล็ดเพ่ือจดัลําดบัชัน้คณุภาพเมล็ดนอกจากจะช่วยให้สามารถเลือกใช้เมล็ดจาก

แหล่งท่ีต้องการแล้ว ยงัช่วยให้ได้เมล็ดเหมาะสมกับพืน้ท่ีปลกู และได้เมล็ดท่ีตอบสนองวตัถปุระสงค์

ของการปลกูได้อยา่งถกูต้อง 

  การจําแนกชัน้แหล่งเมล็ดพนัธุ์ไม้ป่า  สามารถจําแนกได้ตามลกัษณะของต้นไม้หรือ

หมูไ่ม้ เป็น 6 ชัน้คณุภาพ โดยจดัเรียงจากคณุภาพต่ําสดุไปสงูสดุ ตามลําดบั ดงันี ้ 

  1. เขตเก็บเมล็ด (seed collection zone หรือ ecozone - SCZ)  หมายถึง แหล่งเมล็ด   

ท่ีหมู่ไม้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีคล้ายคลึงกัน มักมีลักษณะภายนอกหรือพันธุกรรมคล้ายกัน 

ลักษณะของหมู่ไม้อยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าหรือเท่ากับค่าเฉล่ีย และเป็นแหล่งเมล็ดไม้ท่ีไม่สามารถระบุ

ขอบเขตและพืน้ท่ีของแหลง่เมล็ดท่ีชดัเจนได้ และยงัไม่มีการสํารวจ โดยสามารถให้เพียงข้อมลูคร่าวๆ 

เช่น ระบไุด้เพียงเขตเมล็ดหรือจงัหวดัท่ีเก็บเมล็ด และต้องการการตรวจสอบหรือสํารวจในภาคสนาม

อีกครัง้หนึ่ง ในทางปฏิบตัิแหล่งเมล็ดประเภทนี ้คือแหล่งท่ีได้รับรายงานจากหน่วยงานต่างๆ ของ    

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์ พืช  รวมทัง้แหล่งเมล็ดท่ีรวบรวมได้จากผลการ

ปฏิบัติงาน บนัทึก รายงานของหน่วยงานหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสํารวจ คัดเลือก   

พรรณไม้ชนิดตา่งๆ 



  แหล่งเมล็ดประเภทนีแ้ม้จัดว่ามีความสําคญัน้อย เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมีคุณภาพ

ต่ําสุด และข้อมูลรายละเอียดมีน้อย แต่จะเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการสํารวจหาข้อมูลเพิ่มเติม และ

นําไปสู่การคดัเลือกแหล่งท่ีมีคุณภาพท่ีดีกว่าต่อไป  ท่ีมาของแหล่งประเภทนีไ้ด้แก่ ต้นไม้ข้างถนน 

เรือกสวนไร่นา ท่ีสาธารณะ หมูไ่ม้ของป่าธรรมชาต ิหรือป่าปลกูทัว่ไป 

  2. แหล่งเมล็ดตรวจพิสจูน์ (identified stand - IS)  หมายถึง แหล่งเมล็ดท่ีหมู่ไม้       

มีลกัษณะอยู่ในเกณฑ์เฉล่ีย หรือมีลกัษณะพอใช้ และเป็นแหล่งท่ีมีขอบเขตพืน้ท่ีแน่ชดั เป็นแหล่งท่ีได้ 

มีการสํารวจ ประเมินและลงทะเบียนเป็นแหล่งเมล็ดไม้ แหล่งเมล็ดประเภทนีย้งัคงเป็นแหล่งเก็บเมล็ด

ไม้หลกัของหนว่ยเก็บเมล็ดไม้ตัง้แตอ่ดีตจนปัจจบุนั  และสามารถปรับเปล่ียนเป็นแหล่งท่ีมีคณุภาพสงู

กว่าคือเป็น แหล่งเมล็ดคดัเลือก หลังจากได้มีการประเมิน ตรวจสอบและเปรียบเทียบภาพรวมของ

แหล่งเมล็ดไม้อีกครัง้ แหล่งเมล็ดประเภทนีมี้ท่ีมาเช่นเดียวกับเขตเก็บเมล็ด คือเป็นหมู่ไม้ท่ีพบทัว่ไป  

ทัง้ท่ีขึน้เองตามธรรมชาต ิหรือท่ีปลกูขึน้ตามสถานท่ีตา่งๆ 

  3. แหลง่เมล็ดคดัเลือก (selected stand - SS)  หมายถึง แหล่งเมล็ดทัง้ท่ีเป็นป่าปลกู

และป่าธรรมชาติท่ีหมู่ไม้มีลกัษณะดี มีความเดน่เป็นพิเศษของลกัษณะต้นไม้ตามท่ีต้องการ หรือเป็น

หมูไ่ม้ในป่าท่ีมีคณุภาพเหนือกวา่เกณฑ์เฉล่ียเม่ือตดัสินโดยเง่ือนไขตา่งๆ สําหรับการคดัเลือก แหล่งเมล็ด

ประเภทนีจ้ัดว่ามีความสําคัญมากต่อการปลูกป่า  โดยเฉพาะการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

เพราะเป็นพืน้ฐานของพนัธุกรรมท่ีดี โดยการเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุดในการจดัสร้าง  และควรจะได้รับ

ดแูลรักษาเป็นพิเศษไม่ให้ต้นไม้ถูกทําลายไป อย่างไรก็ตาม การนําเมล็ดจากแหล่งเมล็ดคดัเลือกนี ้   

ไปปลกู ควรคํานึงถึงความคล้ายคลึงกนัของพืน้ท่ี กล่าวคือ สถานท่ีปลกูควรมีสภาพท้องท่ีเหมือนหรือ

ใกล้เคียงกบัแหลง่เมล็ดมากท่ีสดุ 

  4. แหล่งผลิตเมล็ดพนัธุ์ (seed production area - SPA) หมายถึง หมู่ไม้ท่ีมีลกัษณะ

ดีเดน่ตามต้องการหรือท่ีเป็นแหล่งเมล็ดคดัเลือก ทัง้ท่ีเป็นป่าปลูกและป่าธรรมชาตท่ีิได้รับการจดัการ

ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การตดัสางขยายระยะ ฯลฯ เพ่ือให้ได้ผลผลิตเมล็ดเร็วและมากขึน้ทัง้ปริมาณและ

คณุภาพ เพ่ือให้เข้าถึงหมู่ไม้ได้ง่าย มีความสะดวกในการเก็บเมล็ด และเพ่ือป้องกันรักษาหมู่ไม้หรือ

อาจเป็นสวนป่าท่ีปลกูขึน้จากเมล็ดแม่ไม้ท่ีได้คดัเลือกแล้วท่ีมีจํานวนมากพอ เพ่ือใช้เป็นแหล่งสําหรับ

การเก็บเมล็ดอยา่งเร่งดว่น 

  แหลง่ผลิตเมล็ดพนัธุ์ จดัวา่เป็นแหลง่ประเภทแรก ท่ีเร่ิมมีการปฏิบตัติอ่หมู่ไม้เพ่ือให้ได้

เมล็ดพันธุ์ ท่ีมีคุณภาพทางสายพันธุ์ ท่ีดีขึน้กว่าการเก็บจากแหล่งทัง้สามประเภทท่ีกล่าวไว้ข้างต้น     

และถือเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ เม่ือจําเป็นต้องใช้เมล็ดอย่างเร่งด่วน ในขณะท่ีการปรับปรุงพนัธุ์

ของไม้ชนิดนัน้ยงัไมเ่ร่ิมดําเนินการ หรือยงัไมมี่ความก้าวหน้ามาก  



  5. แหล่งเมล็ดพิสจูน์ถ่ินกําเนิด (provenance seed stand - PSS)  หมายถึง แหล่งเมล็ด

ท่ีเป็นป่าปลูกและทราบแหล่งกําเนิด การปลูกนัน้มีวตัถุประสงค์หลักเพ่ือการผลิตเมล็ด แหล่งเมล็ด

ประเภทนีเ้กิดจากเมล็ดท่ีได้จากแหล่งท่ีดี อย่างน้อย 25 ต้น เพาะเป็นกล้าไม้ ให้มีจํานวนกล้าไม้จาก

แมไ่ม้แตล่ะต้นเท่าๆ กนั แล้วปลกูแบบสุ่มให้คละกนัในแปลง  ต้นไม้ในแหล่งเมล็ดพิสจูน์ถ่ินกําเนิดนัน้

คาดว่าจะมีลกัษณะภายนอก (phenotype) ดีตามลกัษณะของหมู่ไม้ท่ีเก็บเมล็ดมา ทัง้นีพื้น้ท่ีปลูก  

ควรจะอยู่ใกล้ หรือมีสภาพทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับหมู่ไม้ท่ีเก็บเมล็ดมากท่ีสุด นอกจากนีย้ัง

สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการอนรัุกษ์พนัธุ์แบบนอกถ่ินได้ ซึง่แตกตา่งจากแหล่งเมล็ดคดัเลือก และ

แหลง่ผลิตเมล็ดพนัธุ์ 

  แหล่งเมล็ดพิสูจน์ถ่ินกําเนิดนีมี้การกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะปลูกเพ่ือการผลิต

เมล็ด จึงทําให้เป็นข้อได้เปรียบในการจดัการต่างๆ ท่ีจะทําให้การเก็บเมล็ด มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้ เช่น การปลูกในพืน้ท่ีท่ีเข้าถึงได้ง่าย และห่างไกลจากหมู่ไม้ท่ีไม่ต้องการเพ่ือป้องกัน        

การปนเปือ้นของเรณ ูหรือการเตรียมปัจจยัตา่งๆ เพ่ือทําให้ได้ผลผลิตเมล็ดมากขึน้ในอนาคต 

  6. สวนผลิตเมล็ดพนัธุ์ (seed orchard - SO)  หมายถึง แหล่งเมล็ดท่ีเป็นป่าปลูก     

ท่ีปลูกขึน้จากการใช้วัสดุพันธุกรรมของสายพันธุ์ ท่ีดีซึ่งคัดเลือกไว้ ได้รับการจัดการด้วยวิธีต่าง ๆ  

เพ่ือให้ผลิตเมล็ดเร็วขึน้และเป็นปริมาณมาก ทัง้นีก้ารปลูกมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือการผลิตเมล็ดพนัธุ์ 

คุณภาพดีเช่นเดียวกับแหล่งเมล็ดพิสูจน์ถ่ินกําเนิด แต่แตกต่างกันท่ีสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นการ

รวบรวมสายพันธุ์จากหลายๆ แหล่ง และมีการกําหนดแผนผังการปลูกท่ีชดัเจนให้กับกล้าไม้ทุกต้น 

ตามหลกัวิชาการปรับปรุงพนัธุ์ไม้ป่า  ต้นไม้ในสวนผลิตเมล็ดพนัธุ์นัน้ เป็นต้นไม้ท่ีคาดว่าจะมีลกัษณะ

ทางสายพนัธุ์ดี และผลิตเมล็ดพนัธุ์ท่ีมีคณุภาพดี 

  สวนผลิตเมล็ดพนัธุ์สามารถจําแนกได้ตามลกัษณะการขยายพนัธุ์เป็น 2 ประเภท คือ   

(1) seed orchard ท่ีสร้างจาก clone เรียกว่า clonal seed orchard (CSO) เป็นสวนป่าท่ีสร้างจาก

การขยายพนัธุ์สายพันธุ์ ท่ีคดัเลือกแล้วโดยไม่อาศยัเพศ เช่น การปักชําหรือการติดตา ในแต่ละกลุ่ม 

ของต้นกล้าท่ีปลูกมาจากต้นแม่เดียวกันจึงมีลักษณะทางสายพันธุ์ เหมือนกัน กล้าไม้ท่ีเกิดจาก        

การขยายพนัธุ์ลกัษณะนีเ้รียกว่า clone  (2) seed orchard ท่ีสร้างจากกล้าไม้ท่ีมาจากเมล็ด     

เรียกว่า seedling seed orchard (SSO) เป็นสวนป่าท่ีสร้างจากการขยายพนัธุ์โดยใช้เมล็ดท่ีได้        

มาจากสายพนัธุ์ท่ีผา่นการคดัเลือกแล้ว กล้าไม้ท่ีเกิดจากเมล็ดของแมเ่ดียวกนัเรียกวา่ family  

  สามารถสรุปให้เห็นถึงความหมาย ท่ีมาและลักษณะท่ีสําคญัของหมู่ไม้ของแหล่ง

เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าทัง้ 6 ชัน้คณุภาพ ดงัตาราง 1 

 



ตาราง 1 สรุปลกัษณะท่ีสําคญับางประการของแหลง่เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าชัน้คณุภาพตา่ง ๆ 

 

ชัน้คณุภาพแหลง่ มีขอบเขต หมูไ่ม้มีลกัษณะดี ประเภทป่า 

 แน่นอน และ

สํารวจแล้ว 

ยงัไมท่ดสอบ

ทางสายพนัธุ์ 

อยูร่ะหวา่ง หรือ

ทดสอบแล้ว 

ป่า

ธรรมชาติ 

เป็นป่า

ปลกูเดิม 

ป่าปลกูใหม ่

เขตเก็บเมล็ด       
แหลง่เมล็ดตรวจพิสจูน์       
แหลง่เมล็ดคดัเลือก       
แหลง่ผลิตเมล็ดพนัธุ์       
แหลง่เมล็ดพิสจูน์ถ่ินกําเนิด       
สวนผลิตเมล็ดพนัธุ์       

ท่ีมา: สวุรรณ, 2548 
 

  แตใ่นทางปฏิบตัินัน้ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีในการเก็บหาเมล็ดพนัธุ์ไม้ของหน่วยเก็บเมล็ด

หรือของศนูย์เพาะชําต่างๆ ต้องทําการสํารวจหาแหล่งเมล็ดพนัธุ์ของไม้แต่ละชนิดท่ีคาดว่าจะอยู่ใน

แผนการเก็บเมล็ดของหนว่ยงานนัน้ๆ เพิ่มเตมิอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงกบัเมล็ดพนัธุ์ท่ีมีแหล่ง

เก็บเมล็ดอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ่การถกูบกุรุกทําลาย  พบว่าแม่ไม้ท่ีดีมกัถกูตดัออกไปจนเหลือแต่

ไม้ท่ีมีลักษณะไม่ดี หรือมีจํานวนแม่ไม้อยู่ไม่เพียงพอท่ีจะเป็นตัวแทนของแหล่งนัน้ในเพียงไม่ก่ีปี 

นอกจากนีผู้้ ท่ีเก็บหาเมล็ดต้องใช้ความรู้เก่ียวกับการคัดเลือกแหล่งและคุณภาพของแหล่งเมล็ด 

สําหรับใช้ผลิตเมล็ดพนัธุ์คณุภาพดี โดยต้องระลึกไว้เสมอว่าจะต้องเก็บเมล็ดหรือได้เมล็ดมาในสภาพ

หรือมีสิ่งท่ีแฝงอยู่เมล็ดนัน้ (ในท่ีนีห้มายถึงคุณภาพทางพันธุ์ ) ดีกว่าเมล็ดท่ีเก็บมาแบบทั่วไป            

นัน่หมายความว่านอกจากคณุภาพทางกายภาพหรือคณุภาพทางสรีรวิทยาซึ่งหมายถึงความแข็งแรง

ของเมล็ดท่ีต้องใส่ใจแล้ว คณุภาพทางพนัธุ์ท่ีผู้ เก็บหาเมล็ดต้องให้ความสําคญัจะต้องได้มาจากแหล่ง

และแมไ่ม้ท่ีมีคณุภาพดีด้วยเชน่กนั 

  อีกกรณีหนึ่งท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปคือ  หน่วยงานเพาะชําซึ่งมีหน้าท่ีผลิตกล้าไม้เพ่ือการ

ปลกูสร้างสวนป่า  ใช้วิธีการสัง่ซือ้เมล็ดพนัธุ์จากชาวบ้านหรือผู้ เก็บเมล็ดขายโดยมิได้ใส่ใจถึงคณุภาพ

ทางพนัธุ์แตอ่ย่างใด  โดยหวงัเพียงราคาเมล็ดพนัธุ์ท่ีต่ํากว่าซือ้จากแหล่งผลิตเมล็ดท่ีเก็บเมล็ดมาจาก

แหล่งเมล็ดท่ีดี ทําให้กล้าไม้ท่ีผลิตได้ไม่มีคณุภาพทางพนัธุ์ ท่ีดีพอ  และในส่วนของผู้จดัหาเมล็ดพนัธุ์   

ท่ีมีหน้าท่ีเก็บหาเมล็ดพนัธุ์ให้กบัศนูย์เมล็ดไม้นัน้  แม้ว่าได้เก็บเมล็ดมาจากแหล่งท่ีได้มีการสํารวจไว้

แล้วก็ตาม แต่กลบัละเลยในการพิจารณาถึงการคดัเลือกแม่ไม้ท่ีจะต้องเก็บ โดยเลือกเก็บแต่เฉพาะ  

ต้นท่ีเก็บได้สะดวกและมีก่ิงก้านมาก เพ่ือให้การปีนเก็บแตล่ะครัง้สามารถเก็บเมล็ดได้คราวละมากๆ 

โดยไมไ่ด้คํานงึถึงการเลือกลกัษณะท่ีดีของแม่ไม้ และการกระจายของพนัธุ์ไม้ชนิดนัน้ๆ ในแหล่งท่ีเก็บ 



ทําให้เมล็ดพนัธุ์ท่ีเก็บหามาได้ไม่มีคณุภาพทางพนัธุ์ท่ีดีพอ ดงันัน้นอกจากผู้ เก็บหาเมล็ดไม้จะต้องเก็บ

เมล็ดมาจากแหล่งท่ีมีคณุภาพท่ีดีดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว ยงัจะต้องคํานึงถึงการเลือกเก็บเมล็ดจากแม่ไม้

ท่ีมีลกัษณะท่ีดีด้วย 

การพจิารณาเก็บเมล็ดไม้จากแม่ไม้ 

 การเก็บเมล็ดโดยทัว่ไปจะพิจารณาการเลือกเก็บและคดัเลือกแมไ่ม้ท่ีมีลกัษณะ ดงันี ้

  1. เก็บเมล็ดจากแมไ่ม้จํานวน 15-25 ต้น ซึง่ขึน้อยูห่า่งกนัอยา่งน้อย 100 เมตร 

  2. เลือกเฉพาะต้นท่ีมีลกัษณะแข็งแรงปราศจากโรคหรือแมลงทําลาย ขึน้อยูใ่น 

      สภาพแวดล้อมท่ีดี 

  3. เลือกต้นท่ีมีรูปทรงท่ีดี มีเรือนยอดเดน่ในหมูไ่ม้นัน้ 

  4. หลีกเล่ียงต้นท่ีขึน้อยูโ่ดดเด่ียวหา่งจากต้นอ่ืนท่ีเป็นพนัธุ์ไม้ชนิดเดียวกนั ทัง้นีเ้พ่ือ 

      ป้องกนัการผสมพนัธุ์ภายในต้นเดียวกนั 

  5. เลือกเก็บเฉพาะเมลด็ท่ีแก่เตม็ท่ี แตย่กเว้นสําหรับพนัธุ์ไม้บางชนิดซึง่เมล็ดขนาด 

      เล็กมากและร่วงหลน่เม่ือแก่เตม็ท่ี 

  6. เพ่ือให้ได้ความหลากหลายทางสายพนัธุ์ ควรเลือกเก็บเมล็ดจากทกุสว่นของเรือน 

      ยอด เน่ืองจากการผสมเกสรของดอกในสว่นตา่งๆ ของเรือนยอดนัน้อาจได้รับเรณ ู

      จากต้นพอ่ตา่งกนั 

  7. เก็บเมล็ดจากต้นแมใ่ห้เป็นตวัแทนของพืน้ท่ี ท่ีมีการกระจายของพนัธุ์ไม้ชนิดนัน้ 

 ทัง้นี ้ ต้องพิจารณาความเหมาะสมในหลายๆ  ด้านแล้วนํามาประกอบการคดัเลือก โดยพิจารณา

จากลักษณะของแหล่งเมล็ดพันธุ์ ไม้ป่าท่ีดี ท่ีได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี ้และผู้ เก็บหาเมล็ดไม้ท่ีมี

ประสบการณ์ นอกจากปฏิบตัิงานทุกขัน้ตอนอย่างถกูต้องแล้ว ยงัต้องสามารถวางแผนและพิจารณา

ให้ได้ว่าเมล็ดท่ีเก็บหาได้มานัน้ต้องมีคณุภาพสูงสุดในทุกๆ ด้าน ในขณะเดียวกันต้องเสียเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเมล็ดน้อยท่ีสุด ทัง้นีเ้พราะในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่งๆ นัน้ ค่าใช้จ่าย   

สว่นใหญ่ได้ถกูใช้ไปในขัน้ตอนการสํารวจแหล่งและคดัเลือกแม่ไม้ หากมีการวางแผนการทํางานอย่าง

ถูกต้องและรัดกุมแล้ว จะทําให้สามารถลดงบประมาณในการจดัหาเมล็ดลงได้มาก ส่งผลให้ราคา

เมล็ดไม้ตอ่กิโลกรัมมีราคาถกูลง 
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บทท่ี 4 

การสุกแก่ของเมล็ดไม้ 

 

  หลงัจากได้สํารวจแหล่งเมล็ดและคดัเลือกแม่ไม้เพ่ือทําการเก็บเมล็ดตามท่ีได้กําหนด

ไว้ในแผนเก็บเมล็ดไม้ประจําปีเรียบร้อยแล้ว  สิ่งท่ีต้องพิจารณาตอ่ไปคือชว่งเวลาท่ีเหมาะสมในการเข้า

ไปเก็บผลหรือเมล็ดของไม้แตล่ะชนิด  ผู้ เก็บหาเมล็ดไม้จําเป็นต้องทราบถึงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการ

เก็บผลหรือเมล็ดของไม้ชนิดนัน้ๆ จากแหล่งท่ีได้กําหนดไว้  หน่วยเก็บเมล็ดแตล่ะแห่งควรมีข้อมลูการ

สกุแก่ของเมล็ดไม้ในท้องท่ีนัน้ๆ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการเก็บเมล็ดอย่างคร่าวๆ          

แตเ่น่ืองจากช่วงระยะเวลาการสกุแก่ของเมล็ดไม้มีความผนัแปรแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปี แตล่ะท้องท่ี  

ดงันัน้ผู้ เก็บเมล็ดควรจะต้องมีความรู้เก่ียวกบัฤดกูาลออกดอกออกผล พฒันาการของดอกและผลของ

ไม้ในแตล่ะชนิดเป็นอยา่งดี เพ่ือนํามาใช้ประเมินหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการเก็บเมล็ดในไม้แตล่ะ

ชนิดในท้องท่ีนัน้ๆ   

  นอกจากนีผู้้ เก็บเมล็ดไม้จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขบวนการสกุแก่ของ

เมล็ดไม้แตล่ะชนิด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเก็บเมล็ดไม้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการ

สกุแก่ของเมล็ดเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลโดยตรงตอ่คณุภาพของเมล็ดท่ีจะดําเนินการเก็บ การเก็บเมล็ดท่ี

สกุแก่เตม็ท่ีนัน้เมล็ดท่ีเก็บมาได้จะมีความสามารถในการงอกและความแข็งแรงสงูสดุ และยงัสามารถ

เก็บรักษาไว้ได้นานกว่าการเก็บเมล็ดท่ียังอ่อนอยู่หรือแก่เกินไป โดยทั่วไปแล้วเมล็ดสุกแก่เต็มท่ี 

หมายถึง เมล็ดท่ีถึงจดุสกุแก่ทางสรีรวิทยา (physiological maturity) เมล็ดจะมีองค์ประกอบทกุอย่าง

สมบูรณ์ครบถ้วน ฉะนัน้ในการสุกแก่ของเมล็ดจะคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านรูปร่างลักษณะ 

(morphological changes) ทางด้านสรีรวิทยา (physiological changes) หน้าท่ีและองค์ประกอบอ่ืน ๆ 

ซึ่งเกิดขึน้ตัง้แตเ่ร่ิมปฏิสนธิ (fertilization) ไปจนถึงระยะท่ีเมล็ดเจริญเติบโตเต็มท่ี ซึ่งจะแตกตา่งกนัไป

ในแตล่ะชนิดไม้   

  การทราบถึงการเปล่ียนแปลงในระหว่างการสกุแก่และการพฒันาของเมล็ดจะทําให้  

ผู้ ท่ีทํางานด้านการเก็บหาเมล็ดพันธุ์ได้เข้าใจถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในขัน้ตอนการสุกแก่ของ

เมล็ด สามารถวางแผนการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนต่างๆ ของการเก็บและการปฏิบตัิต่อเมล็ดได้อย่าง

ถกูต้อง เหมาะสมกบัไม้แตล่ะชนิดหรือเมล็ดไม้แตล่ะประเภท  

 

 

 



การสุกแก่ทางสรีรวิทยา 

  ในระหว่างการเจริญเติบโตและการพฒันาของเมล็ดนัน้ ได้มีการเปล่ียนแปลงต่างๆ

เกิดขึน้ ทัง้ทางด้านรูปร่างลกัษณะตา่งๆของเมล็ด รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านสรีรวิทยา จนกระทัง่

เมล็ดถึงจดุสกุแก่ทางสรีรวิทยา  ซึ่งการเปล่ียนแปลงลกัษณะตา่งๆ  ดงักล่าวนีส้ามารถอธิบายได้ดงัภาพ 1 

โดยลกัษณะตา่งๆของเมล็ดท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างการสกุแก่และการพฒันาของเมล็ดเหล่านี ้

ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: จวงจนัทร์, 2523 

ภาพ 1 รูปแบบทัว่ไปของการเปล่ียนแปลงในระหวา่งการสกุแก่และการพฒันาของเมล็ด 

 

  1. ความชืน้ของเมล็ด  หลังการถ่ายละอองเรณูเม่ือเร่ิมมีการปฏิสนธิ รังไข่จะมี

ความชืน้เพิ่มขึน้ในช่วงสัน้ๆ ความชืน้จะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วหลังการปฏิสนธิหลังจากต้นอ่อน 

(embryo) เร่ิมพฒันา ความชืน้จะคอ่ยๆ ลดลงอยา่งสม่ําเสมอ จนกระทัง่เมล็ดมีนํา้หนกัแห้งสงูสดุ และ

เม่ือเมล็ด มีขนาดโตเต็มท่ีและต้นอ่อน (embryo) ใกล้จะสุกแก่ ความชืน้ของเมล็ดจะลดลงอย่าง

รวดเร็ว ซึ่งการเปล่ียนแปลงของความชืน้ในระยะนีเ้ป็นเคร่ืองชีว้่าเมล็ดมีความสกุแก่ทางสรีรวิทยา ใน

ผลแห้งการลดความชืน้ของเมล็ดเกิดขึน้พร้อมกบัการลดความชืน้ของผล ส่วนในผลสดการลดความชืน้

มีผลมาจากการเพิ่มแรงดนัออสโมซิสเน่ืองจากขบวนการสะสมนํา้ตาลในเนือ้ผล ซึ่งระดบัความชืน้

ภายในเมล็ด ในขณะท่ีเมล็ดสุกแก่ขึน้อยู่กับชนิดของเมล็ด เมล็ดท่ีมีอายุยาว (orthodox)                                    
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อาจมีความชืน้เม่ือเมล็ดสกุแก่คอ่นข้างสงูประมาณ 40 % หลงัจากนัน้ความชืน้จะลดลงอย่างรวดเร็ว

เหลือความชืน้ประมาณ     14 – 20 % ในขณะเก็บเก่ียว แตสํ่าหรับเมล็ดท่ีมีอายสุัน้ (recalcitrant) 

ความชืน้ในเมล็ดยงัคงอยูค่อ่นข้างสงูประมาณ 25 - 30 % 

  2. ขนาดของเมล็ด หลงัจากปฏิสนธิแล้วมีอาหารท่ีส่งมาจากส่วนต่างๆ ของต้นแม ่  

มาสะสมไว้มากขึน้เร่ือยๆ ทําให้เมล็ดมีขนาดใหญ่ขึน้จนมีขนาดใหญ่ท่ีสดุเม่ือเมล็ดสกุแก่ทางสรีรวิทยา 

ซึ่งเป็นขณะท่ีเมล็ดยังมีความชืน้สูง หลงัจากการสุกแก่ทางสรีรวิทยาแล้ว ความชืน้ของเมล็ดลดลง

อยา่งรวดเร็วมีผลทําให้เมล็ดมีขนาดเล็กลง 

  3. นํา้หนกัแห้งของเมล็ด  หลงัจากการปฏิสนธิ ในเมล็ดจะมีอาหารชนิดตา่งๆ สะสม

ไว้ในสว่นของเนือ้เย่ือท่ีทําหน้าท่ีเก็บสะสมอาหารมากขึน้เร่ือยๆ ในขณะเดียวกนัเมล็ดมีการใช้อาหารท่ี

เก็บสะสมไว้ แต่ปริมาณอาหารท่ีส่งมาเก็บไว้ในเมล็ดมีมากกว่าปริมาณอาหารท่ีถูกใช้ไป เมล็ดจึงมี

นํา้หนกัแห้งเพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่เมล็ดเจริญเติบโตเต็มท่ีเข้าสู่ระยะสกุแก่ทางสรีรวิทยา เมล็ดจะมี

นํา้หนกัแห้งสงูสดุ ระยะท่ีเมล็ดมีนํา้หนกัแห้งสูงสดุเป็นระยะท่ีการขนย้ายถ่ายเทอาหารจากส่วนตา่งๆ 

ของต้นแม่มาให้แก่เมล็ดหยุดชะงัก ท่ีระยะนีอ้ตัราการสร้างอาหารเท่ากับอตัราการใช้ ระยะท่ีเมล็ดมี

นํา้หนกัแห้งสงูสดุนีจ้ึงเป็นระยะท่ีเมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยา หลงัจากระยะนีไ้ปแล้วนํา้หนกัแห้งจะเร่ิม

ลดลง เน่ืองจากไม่มีการส่งอาหารไปสะสม แตข่ณะเดียวกันเมล็ดยงัมีการใช้อาหารไปเพ่ือกิจกรรม 

ทางชีวเคมีภายในเมล็ด 

  4. ความงอกของเมล็ด เมล็ดทุกชนิดสามารถงอกได้ก่อนท่ีเมล็ดจะสุกแก่ทาง         

สรีรวิทยา ความสามารถในการงอกจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนกระทั่งเมล็ดมีความงอกสูงสุดก่อนท่ีเมล็ด    

จะสกุแก่ทางสรีรวิทยาจนถึงจดุท่ีเมล็ดสกุแก่ทางสรีรวิทยา ความงอกสงูสดุนีจ้ะคงอยู่ชัว่ระยะเวลาหนึ่ง

แล้วคอ่ยๆ ลดลง เน่ืองจากมีการเส่ือมคณุภาพ (deterioration) เกิดขึน้ในเมล็ดหลงัจากท่ีเมล็ดสกุแก่

ทางสรีรวิทยาแล้ว ปกตริะยะเวลาเก็บเก่ียวเมล็ดโดยทัว่ไปเมล็ดยงัคงมีความงอกสงูสดุอยู ่

  5. ความแข็งแรงของเมล็ด ถึงแม้ว่าเมล็ดจะสามารถงอกได้สงูสดุก่อนท่ีเมล็ดจะเข้าสู่

ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาหรือก่อนท่ีเมล็ดจะมีนํา้หนักแห้งสูงสุดก็ตาม แต่ความแข็งแรงของเมล็ด

เพิ่มขึน้ช้ากว่าความงอกของเมล็ด และสูงสดุเฉพาะขณะท่ีเมล็ดสกุแก่ทางสรีรวิทยาเท่านัน้ หลงัจาก

เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาไปแล้ว ความแข็งแรงของเมล็ดจะค่อยๆ ลดลงในอัตราท่ีเร็วกว่าการลดลง 

ของความงอก 

  6. การเปล่ียนแปลงลักษณะอ่ืนๆ ในระหว่างท่ีเมล็ดพฒันาไปจนถึงจุดสุกแก่ทาง

สรีรวิทยา เมล็ดจะเกิดการเปล่ียนแปลงและการพฒันาของโครงสร้างของต้นอ่อน การเปล่ียนแปลง

ชนิดของอาหารท่ีเก็บสะสมไว้ในเมล็ด การเปล่ียนแปลงรูป ชนิด และปริมาณของสารควบคุม         

การเจริญเตบิโตของพืช การเปล่ียนแปลงรูปร่าง และสีของเมล็ด เป็นต้น 



  7. การเส่ือมคณุภาพของเมล็ด ในขณะท่ีเมล็ดสกุแก่ทางสรีรวิทยานัน้ เป็นระยะท่ีเมล็ด 

มีลกัษณะตา่ง ๆ ของเมล็ดอยูใ่นระดบัสงูสดุ อาจกล่าวได้ว่าเมล็ดมีการเส่ือมคณุภาพน้อยท่ีสดุ แตเ่ม่ือ

พ้นระยะนีไ้ปแล้วเมล็ดจะเร่ิมเส่ือมคณุภาพเพิ่มขึน้ เน่ืองจากไม่มีอาหารมาสะสมเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกัน

เมล็ดยงัมีการหายใจจึงมีการเผาผลาญอาหารท่ีเก็บสะสมไว้ อตัราการเส่ือมคณุภาพของเมล็ดจะเร็ว

หรือช้า ขึน้อยู่กับปัจจยัสภาพแวดล้อมของแหล่งนัน้ ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ โรคและแมลง เป็นต้น 

ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการเส่ือมคณุภาพของเมล็ด ได้แก่ สภาพอากาศท่ีร้อนชืน้ส่งผลให้เมล็ดเส่ือม

คณุภาพอย่างรวดเร็ว การท่ีเมล็ดเข้าสู่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา แตถ่กูทิง้ไว้บนต้นแม่โดยไม่ได้เก็บเก่ียว 

จะทําให้การเส่ือมคณุภาพของเมล็ดย่ิงมีมากขึน้ ดงันัน้หากสามารถเก็บเก่ียวเมล็ดได้ในช่วงท่ีเมล็ดสกุ

แก่ทางสรีรวิทยาแม้ขณะในนัน้เมล็ดจะยังมีความชืน้สูง แต่หากมีวิธีการลดความชืน้อย่างถูกต้อง     

จนเมล็ดมีความชืน้อยูใ่นระดบัท่ีจะเก็บรักษาไว้ได้อยา่งปลอดภยั จะได้เมล็ดพนัธุ์ท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ 

การเปล่ียนแปลงทางด้านสรีระในระยะสุกแก่ 

 ในชว่งระยะการสกุแก่  ผลและเมล็ดจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านสรีระ ดงัตอ่ไปนี ้

  1. การเปล่ียนแปลงของอัตราการหายใจ  ในช่วงท่ีผลมีการพัฒนาการสุกแก่ อัตรา

การหายใจของเซลล์เนือ้เย่ือของผลจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างเด่นชัดเม่ือเทียบกับช่วงการพัฒนา   

ของผลระยะแรก โดยเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและสงูสดุเม่ือผลสกุแก่เต็มท่ี และลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

เม่ือผลร่วงหลน่ แตใ่นไม้บางชนิดถึงแม้ผลจะร่วงหลน่แล้วอตัราการหายใจยงัคงอยูใ่นระดบัสงูสดุ 

  2. การเปล่ียนแปลงของสารเอทธิลีน  ปริมาณและความเข้มข้นของสารเอทธิลีนใน

เนือ้เย่ือผล จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชดัในช่วงระยะการสุกแก่ ปริมาณของสารดงักล่าวจะ

เพิ่มขึน้อย่างเดน่ชดัและมีผลตอ่การชกันําการสกุแก่และการร่วงหล่นของผล ปริมาณของสารเอทธิลีน

ในผลจะแตกตา่งกนัออกไปในไม้แตล่ะชนิด 

  3. การเปล่ียนแปลงของสารประกอบอ่ืนๆ ในช่วงระยะการพัฒนาการสุกแก่ของผล   

มีการเปล่ียนแปลงของสารประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากสารเอทธิลีน แต่สารประกอบดังกล่าว     

อาจมีผลโดยตรงหรือทางอ้อมต่อการสุกแก่ของผล ตวัอย่างเช่น สาร ABA พบว่า มีปริมาณเพิ่มขึน้

ในชว่งระยะการสกุแก่ แตไ่มท่ราบบทบาทท่ีแนช่ดั หรือสาร IAA ซึง่มีผลยบัยัง้ขบวนการสกุแก่ 

  4. การเปล่ียนแปลงความชืน้ของผลและเมล็ด  โดยทัว่ไปความชืน้ในผลและเมล็ดจะ

เพิ่มขึน้ในชว่งระยะแรกของการพฒันา หลงัจากท่ีส่วนต้นอ่อน (embryo) และเนือ้เมล็ด (endosperm) 

มีการพฒันาสมบรูณ์เต็มท่ี ผลและเมล็ดเร่ิมมีการสญูเสียนํา้ (desiccation) ในช่วงการพฒันาสกุแก่ 

และลดลงจนถึงระดับค่อนข้างคงท่ี ซึ่งเป็นช่วงระยะท่ีผลและเมล็ดสุกแก่เต็มท่ี พบได้ในเมล็ดไม้         

ท่ีมีอายุยาว (orthodox) ท่ีมีเปลือกแข็งเป็นส่วนใหญ่ เช่น Acacia spp., Cassia spp. เป็นต้น           



ส่วนเมล็ดไม้ท่ีมีอายสุัน้ (recalcitrant) ปริมาณนํา้หรือความชีน้ของผลท่ีสกุแก่เต็มท่ีจะสงูกว่าเมล็ดไม้

ท่ีมีอายยุาว เชน่ เมล็ดไม้ในตระกลูยาง (Dipterocarpaceae) เป็นต้น 

  5. การเปล่ียนแปลงของเม็ดสี  โดยทั่วไปการสุกแก่ของผลมีความสัมพันธ์กับการ

เปล่ียนแปลงของสีผลอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของเม็ดสี (pigments) ในเนือ้เย่ือโดยตรง 

องค์ประกอบของเซลล์ส่วนท่ีเรียกว่า คลอโรพลาส (chloroplast) จะประกอบด้วยเม็ดสีสําคญัชนิด

ต่างๆ ท่ีทําให้สีผลเปล่ียนแปลงไป ได้แก่ คลอโรฟิล (chlorophyll) แคโรทีนอย (carotenoid) และ   

แอนโธไซยานิน (anthocyanins) ผลของไม้ป่าเกือบทกุชนิด เม่ืออยู่ในระยะช่วงพฒันาหรือยงัอ่อนอยู่

(immature) จะมีสีเขียวเน่ืองจากคลอโรพลาสประกอบด้วยเม็ดสีคลอโรฟิลเป็นส่วนใหญ่ เม่ือผลเร่ิม 

สกุแก่มากขึน้จะมีการสงัเคราะห์เม็ดสีชนิดอ่ืนๆ ขึน้มาแทนท่ี ในขณะท่ีเม็ดสีคลอโรฟิลจะสลายตวัไป 

ชนิดและปริมาณของเม็ดสีท่ีเกิดขึน้ในช่วงสกุแก่จะแตกตา่งกนัไปในไม้แตล่ะชนิด ทําให้ผลมีสีในขณะ

สกุแก่แตกตา่งกนัออกไป โดยทัว่ไปเม็ดสีแคโรทีนอยจะทําให้ผลมีสีเหลืองหรือส้ม ส่วนเม็ดสีแอนโธไซยานิน 

ทําให้เกิดสีแดงหรือนํา้ตาล ขึน้อยูก่บัความเข้มข้นกบัเม็ดสีดงักลา่ว 

  6. การสะสมของธาตุอาหารในเมล็ด  ส่วนของต้นอ่อนจะมีการเจริญพัฒนาสร้าง

เนือ้เย่ือ ควบคู่กันไปกับการสะสมของธาตุอาหารต่างๆ ในช่วงระยะการพัฒนาของผลและเมล็ด 

จนกระทั่งเมล็ดสุกแก่เต็มท่ีจะมีการสะสมธาตุอาหารสูงสุดในส่วนของต้นอ่อนหรือส่วนท่ีมีหน้าท่ี     

เก็บสะสมอาหารของเมล็ด เพ่ือใช้เป็นอาหารสํารองสําหรับการงอกของเมล็ด ธาตอุาหารภายในเมล็ดท่ี

สําคญัได้แก่ โปรตีน ไขมนั และแป้ง 

การพจิารณาตรวจสอบการสุกแก่ของผลและเมล็ดไม้ 

 การตรวจสอบการสุกแก่ของผลและเมล็ดไม้อาจทําได้หลายวิธีทัง้ในภาคสนามและ

ห้องปฏิบตักิาร ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็นลกัษณะตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะทางกายภาพ 

  1. สีของผลและเมล็ด โดยทั่วไปผลและเมล็ดไม้ป่าส่วนใหญ่เม่ือสุกแก่เต็มท่ีจะ

เปล่ียนเป็นสีนํา้ตาลหรือเหลือง ซึง่สามารถนํามาใช้เป็นตวับง่ชีใ้นการกําหนดชว่งระยะเวลาท่ีเหมาะสม

สําหรับการเก็บเมล็ดของไม้ป่าบางชนิดได้เป็นอย่างดี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประสบการณ์ของผู้ เก็บเมล็ดใน

การวินิจฉัยการเปล่ียนแปลงของสีผลดงักล่าว ลกัษณะการเปล่ียนแปลงสีของผลหรือฝักท่ีสุกแก่ของ

เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าบางชนิดดงัแสดงไว้ใน ตาราง 2 

 

 

 



ตาราง 2  การประเมินการสกุแก่ของเมล็ดไม้ป่าบางชนิดโดยใช้ลกัษณะการเปล่ียนแปลงของสีผล 

 

ชนิดพันธ์ุ ลักษณะการเปล่ียนแปลงสีผลท่ีสุกแก่ 

ไม้สะเดา  (Azadirachta spp.) ผลสีเขียวอมเหลือง 

เล่ียน  (Melia azedarach) ผลสีเหลือง 

ไม้ตระกลูสนเขา  (Pinus spp.) ผล (cone) เปล่ียนเป็นสีนํา้ตาล 

ซ้อ  (Gmelina arborea) ผลสีเขียวอมเหลืองหรือเหลือง 

ไม้ตระกลูยาง  (Dipterocarpaceae) ปีกของผลเปล่ียนเป็นสีนํา้ตาล 

มะยมป่า  (Ailanthus triphysa) สีปีกเปล่ียนจากแดงเป็นสีซีดหรือสีนํา้ตาลแดง 

ไม้ตระกลูกระถิน  (Acacia spp.) ฝักเปล่ียนเป็นสีนํา้ตาล 

ไม้ตระกลูก่อ  (Quercus spp.) ผลเปล่ียนแปลงเป็นสีนํา้ตาล 

ไม้สกั  (Tectona grandis) ผลเปล่ียนเป็นสีนํา้ตาล 

ไม้ประดูป่่า  (Pterocarpus macrocarpus) ปีกผลเปล่ียนเป็นสีนํา้ตาล 

ไม้แดง  (Xylia xylocarpa) ฝักเปล่ียนเป็นสีเขียวแก่ 

ไม้มะคา่โมง  (Afzelia xylocarpa) ฝักแตกเปล่ียนเป็นสีดํา 

ไม้ตระกลู  Lagerstroemia ผลเปล่ียนเป็นสีนํา้ตาล 

ไม้ตระกลู  Dalbergia ฝักเปล่ียนเป็นสีนํา้ตาลแดงเข้ม 

ไม้ตระกลู  Cassia ฝักเปล่ียนเป็นสีนํา้ตาลเข้ม 

ท่ีมา: ประเสริฐ, 2541 

  2. ความถ่วงจําเพาะของเมล็ด ความถ่วงจําเพาะของเมล็ด คํานวณจากอตัราส่วน

ระหว่างนํา้หนกัและปริมาตรของเมล็ด โดยนําเมล็ดท่ีต้องการทดสอบใส่ลงในสารละลายมาตรฐาน    

ท่ีทราบค่าความถ่วงจําเพาะแล้ว เช่น นํา้กลั่น นํา้มันเมล็ดฝ้าย เป็นต้น ค่าความถ่วงจําเพาะ           

ของเมล็ดจะลดลง เม่ือเมล็ดมีการพัฒนาเข้าสู่ระยะสุกแก่เต็มท่ี เน่ืองจากเมล็ดสูญเสียนํา้มากขึน้                   

คา่ความถ่วงจําเพาะสามารถใช้เป็นตวับง่ชีค้วามแก่ของเมล็ดบางชนิดได้เป็นอย่างดี เช่น ในไม้ตระกลู

สนเขา (Pinus spp.) 

  3. ความชืน้ของเมล็ด เมล็ดเม่ือมีการพัฒนาจนเกือบสุกแก่เต็มท่ี ปริมาณนํา้หรือ

ความชืน้จะลดลงตามลําดบั ซึ่งสามารถใช้เป็นตวับง่ชีถึ้งการสกุแก่ของเมล็ดได้ แตจ่ะมีคา่แตกตา่งกนั

ออกไปในไม้แตล่ะชนิดและชนิดของเมล็ดไม้ ในเมล็ดไม้ท่ีมีอายุยาว (orthodox) ค่าความชืน้ในช่วง  

สกุแก่จะต่ํากว่าเมล็ดไม้ท่ีมีอายสุัน้ (recalcitrant) อย่างไรก็ตามคา่ความชืน้ของเมล็ดไม้ชนิดเดียวกนั

อาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะท้องท่ี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความผนัแปรของสภาพภมูิอากาศในแตล่ะท้องท่ี 



  4. ขนาดของผลและเมล็ด โดยทั่วไปเมล็ดจะมีขนาดโตเต็มท่ี ในระยะสุกแก่ทาง 

สรีรวิทยา การใช้ขนาดของผลและเมล็ดอาจใช้เป็นตวับ่งชีก้ารสุกแก่ของเมล็ดไม้ป่าบางชนิดได้        

แตเ่น่ืองจากมีความผนัแปรสงู จงึไมเ่ป็นท่ีนิยมเทา่ใดนกั 

ลักษณะทางเคมี 

  การตรวจสอบการสุกแก่ของเมล็ดโดยวิธีชีวเคมี ให้ความถกูต้องค่อนข้างสูง แต่ยาก

ต่อการปฏิบัติ เน่ืองจากต้องทดสอบในห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบการสุกแก่ของเมล็ดทําได้         

โดยการตรวจวิเคราะห์สารองค์ประกอบบางประเภทท่ีสะสมในเมล็ดในช่วงระยะการพัฒนาได้แก่    

ธาตอุาหารต่างๆ เช่น แป้ง นํา้ตาล หรือไขมนั ความเข้มข้นของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือแคลเซียม 

และระดบัของออกซิน และจิบเบอเรลิน 

ลักษณะทางสัณฐานวทิยา 

  การสุกแก่ของเมล็ดไม้อาจใช้ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเมล็ด เช่นลักษณะของ 

ต้นอ่อน (embryo) เนือ้เมล็ด (endosperm) หรือโครงสร้างเปลือกเมล็ด (seed coat) เป็นตวับง่ชีไ้ด้ 

การศกึษาการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างเมล็ดดงักลา่ว อาจทําได้ 2 วิธี คือ 

  1. การผ่าเมล็ด โดยใช้กรรไกรหรือมีด ผ่าเมล็ดหรือผล แล้วสงัเกตดลูกัษณะการพฒันา

ของต้นออ่น เนือ้เมล็ด หรือเปลือกเมล็ด 

  2. การใช้วิธีเอกซเรย์ วิธีการนีไ้ด้นํามาใช้กับไม้ป่าหลายชนิด เป็นวิธีการตรวจสอบ    

ท่ีรวดเร็วและผลเป็นท่ีนา่เช่ือถือได้ แตเ่คร่ืองมือมีราคาแพง 

ลักษณะทางสรีรวิทยา 

  ในชว่งการพฒันาของเมล็ด ธาตอุาหารจะมีการไหลเวียนจากต้นแมไ่ปสู่เมล็ด ในกรณี

ท่ีเมล็ดสุกแก่เต็มท่ีแล้ว การไหลเวียนธาตุอาหารจะไม่เกิดขึน้ต่อไปและเมล็ดมีนํา้หนักคงท่ี การ

ตรวจสอบการสกุแก่ของเมล็ด จึงวดัได้จากนํา้หนกัแห้งของเมล็ด ขนาดของเมล็ด แตวิ่ธีการนีมี้ความ

ผนัแปรสงู และอาจตรวจสอบการสุกแก่ของเมล็ดโดยสงัเกตจากความสามารถในการงอกและความ

แข็งแรงของเมล็ด 

  ในการเลือกใช้วิธีการตรวจสอบการสุกแก่ของเมล็ดไม้ โดยใช้พืน้ฐานของลกัษณะต่าง  ๆ

ดงักล่าวข้างต้นนัน้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและความพร้อมของเคร่ืองมือ เมล็ดไม้แตล่ะชนิดอาจใช้

วิธีการทดสอบท่ีแตกต่างกนัไป โดยปกติลกัษณะทางกายภาพจะมีความเหมาะสมมากกว่า เน่ืองจาก

สามารถตรวจสอบได้ในภาคสนาม เชน่ การเปล่ียนแปลงของสีผลหรือปีกของผลสามารถสงัเกตได้ด้วย

ตาเปล่า สามารถใช้ได้กบัไม้ป่าหลายชนิด ในการวินิจฉัยการเปล่ียนแปลงของสีผล ลกัษณะของสีผล  



ท่ีสกุแก่จะแตกตา่งกันออกไปในไม้แตล่ะชนิดขึน้อยู่กับความผนัแปรของโครงสร้างผล ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

ประสบการณ์ของผู้ เก็บเมล็ด   

  นอกจากการสกุแก่ของผลหรือเมล็ดในไม้แตล่ะชนิดท่ีผู้ เก็บเมล็ดจําเป็นต้องทราบแล้ว 

ข้อมลูท่ีสําคญัอีกประการ คือ ระยะเวลาในการเก็บท่ีเหมาะสม ปริมาณผลสกุแก่มาก-น้อยในหมู่ไม้นัน้ 

โดยปกติจะประเมินจากผลท่ีสุกแก่เต็มท่ีของทัง้หมู่ไม้ได้สังเกตจากเร่ิมมีการปลิดผลหรือแตกอ้า    

โปรยเมล็ด เช่น หมู่ไม้มะค่าโมง สังเกตจากฝักบางฝักในแต่ละต้นภายในแหล่งนัน้ เร่ิมแตกอ้าและ 

โปรยเมล็ดไปบ้างแล้ว ระยะนีจ้ะเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเข้าไปดําเนินการเก็บเมล็ดกับ

แหล่งนัน้ ในกรณีนีจ้ะเห็นได้ว่าระยะเก็บเก่ียวได้ขยายออกไปเพ่ือให้ผลท่ียงัสุกแก่ไมท่นัได้แก่ตามมา

โดยอาศยัช่วงเมล็ดท่ีอยู่บนต้นแม่ก่อนการเก็บเก่ียว (field storage) ท่ียืดหยุ่นกว่าของไม้ชนิดนี ้       

จงึทําให้เก็บเมล็ดท่ีสกุแก่พอดีได้คราวละมากๆ ดงันัน้ผู้ เก็บเมล็ดจะต้องรู้ระยะเวลาท่ีเมล็ดไม้มะคา่โมง

มีช่วงท่ีฝักแก่ค้างบนต้นแม่จนกว่าจะโปรยเมล็ด ระยะเวลาการพฒันาของฝักอ่อนกว่าท่ีจะสุกแก่ทนั

เม่ือฝักแก่ในช่วงแรกมีการโปรยเมล็ดไปได้ เหล่านีเ้ป็นประสบการณ์ท่ีผู้ เก็บหาเมล็ดต้องทราบและ

สามารถประเมินหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับเก็บเมล็ดชนิดนี ้ กรณีของไม้แดงก็มีลกัษณะคล้ายกบั

ไม้มะค่าโมงแตผู่้ เก็บเมล็ด ต้องพิถีพิถันในการเข้าไปปฏิบตัิงานมากกว่า เพราะฝักของไม้แดงเม่ือแก่

เต็มท่ีจะแตกออกและดีดเมล็ดกระจาย จะแตกได้ง่ายในช่วงบา่ยซึ่งมีอากาศแห้งและร้อน (ฝักแดงจะ

สุกแก่ประมาณเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงท่ีมีอากาศร้อน) การพิจารณาเก็บเมล็ดแดงกับหมู่ไม้ท่ีได้

คดัเลือกไว้จะพบว่ายงัมีความยืดหยุ่นของช่วงเก็บเมล็ดไว้ในแปลงอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เน่ืองจาก

ระยะเวลาการสกุแก่ของเมล็ดในหมู่ไม้มีความผนัแปรแตกตา่งกนัอยู่บ้าง แตฝั่กมีการโปรยเมล็ดได้เร็ว

กว่าไม้มะค่าโมง และพบว่าฝักท่ีอ่อนกว่าจะพฒันาจนถึงช่วงเวลาท่ีเก็บเมล็ดได้ก่อนท่ีฝักท่ีแก่กว่า    

จะเร่ิมโปรยเมล็ด ผู้ เก็บเมล็ดควรวางแผนเก็บเมล็ดในช่วงท่ีฝักส่วนใหญ่แก่เต็มท่ีก่อนท่ีจะโปรยเมล็ด  

ผู้ เก็บเมล็ดควรทําการเก็บฝักในช่วงเช้าในขณะท่ีอากาศยงัไม่ร้อนจดั เพราะฝักไม้แดงจะยงัไม่แตกอ้า 

และไม่เหน็ดเหน่ือยกบัการปีนเก็บมากนกั หากปีนเก็บฝักไม้แดงในช่วงบ่าย ฝักท่ีเก็บหรือสอยหล่นลง

มาท่ีพืน้ข้างล่างจะดีดเมล็ดกระจายไปเป็นจํานวนมาก ทําให้การเก็บรวบรวมเมล็ดทําได้ยากและ

เสียเวลา จะเห็นได้ว่า นอกจากการพิจารณาเก็บโดยดจูากการสุกแก่ของทัง้หมู่ไม้ท่ีเหมาะสมแล้ว 

ชว่งเวลาของการปลิดผลหรือโปรยเมล็ดก็เป็นอีกปัจจยัท่ีต้องนํามาพิจารณาด้วย และหน่วยเก็บเมล็ดท่ี

มีแผนการเก็บเมล็ดไม้หลายชนิด ท่ีมีระยะการสกุแก่ของผลในช่วงเวลาเดียวกนั เช่น พะยงู ชิงชนั และ

ประดู ่ ผู้ เก็บเมล็ดต้องพิจารณาวางแผนการเก็บให้รอบคอบ เพ่ือให้สามารถเข้าไปเก็บเมล็ดได้ครบทกุ

ชนิดไม้ และครบทุกแหล่งเมล็ด โดยให้ได้เมล็ดท่ีมีคณุภาพดี มีปริมาณมาก และเป็นตวัแทนท่ีดีของ

แหล่งเมล็ดนัน้ๆ ด้วย นอกจากพิจารณาจากการสกุแก่ของแต่ละหมู่ไม้แล้ว ยงัต้องพิจารณาถึงความ

ยากง่ายในการเก็บและช่วงระยะเวลาท่ีสามารถเก็บเมล็ดได้ของชนิดไม้ทัง้หมดให้ได้ทนัก่อนท่ีเมล็ด  



จะร่วงหล่น ผู้ปฏิบตัิงานต้องวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับแรงงานและความสามารถของทีม 

เก็บเมล็ด พร้อมทัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบตังิาน 

  การพิจารณาเก็บเมล็ดไม้ท่ีมีอายสุัน้ (recalcitrant) จากหมู่ไม้ท่ีคดัเลือกไว้ มีข้อพึงระมดัระวงั

สําหรับผู้ เก็บเมล็ดไม้ท่ีจะต้องให้ความสําคญัเป็นพิเศษกับการสกุแก่ของผลหรือเมล็ด เพราะเมล็ดไม้

อายสุัน้จะเส่ือมคณุภาพอย่างรวดเร็วหลงัจากท่ีเมล็ดสกุแก่ทางสรีรวิทยาแล้ว การเก็บเมล็ดไม้ประเภทนี ้

ต้องเก็บขณะท่ีเมล็ดมีคุณภาพสูงสุด นอกจากนีย้งัต้องพิจารณาถึงขัน้ตอนต่างๆ ของการปฏิบตัิต่อ

เมล็ดหลังเก็บเก่ียว เช่น การขนส่ง การเก็บรักษาเมล็ดชั่วคราว การตากเมล็ด การคัดแยกเมล็ด       

การทําความสะอาดเมล็ด ตลอดจนปริมาณเมล็ดท่ีต้องเก็บหาในแต่ละครัง้ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น       

ล้วนมีผลตอ่คณุภาพของเมล็ดประเภทนีเ้ป็นอย่างมาก ความแข็งแรงและการเส่ือมคณุภาพของเมล็ด

เป็นอีกหนึ่งเร่ืองท่ีสําคญั ผู้ปฏิบตัิงานในด้านนีค้วรตระหนกัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเก็บและ

ปฏิบัติต่อเมล็ดไม้อายุสัน้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความแข็งแรงและการเส่ือมคุณภาพของเมล็ด และ          

การเปล่ียนแปลงระหว่างการเส่ือมคณุภาพของเมล็ด ได้กล่าวไว้ในบทท่ี 5 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ

สําหรับเป็นแนวทางการเก็บและปฏิบตัิตอ่เมล็ดไม้ได้   

  การรู้และเข้าใจถึงขัน้ตอนการสกุแก่ของเมล็ด ลกัษณะท่ีชีบ้อกถึงการแก่ของผลหรือ

เมล็ด (indices) เป็นกญุแจสําคญัในการเก็บเมล็ดได้อย่างถกูต้องและประสบความสําเร็จ ทําให้สามารถ

วางแผนการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนต่างๆ ของการเก็บและการปฏิบตัิต่อเมล็ดได้อย่างเหมาะสมกับไม้  

แตล่ะชนิดหรือเมล็ดไม้แต่ละประเภท  อย่างไรก็ตามการเก็บและปฏิบตัิต่อเมล็ดไม้ มีขัน้ตอนปฏิบตั ิ  

ท่ีเก่ียวเน่ืองกัน ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ผู้ เก็บเมล็ดจึงต้องใช้ความรู้และประสบการณ์มาประกอบ        

การพิจารณาพร้อมกนั เพ่ือใช้เป็นแนวทางการวางแผนการเก็บและปฏิบตัิต่อเมล็ดให้มีประสิทธิภาพ

ตอ่ไป 
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บทท่ี 5 

ความแข็งแรงและการเส่ือมคุณภาพของเมล็ด 

 

  ความแข็งแรงของเมล็ดเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะต้องพิจารณาตลอดระยะเวลาของการเก็บ

และปฏิบตัติอ่เมล็ดหลงัเก็บเก่ียว ในการทดสอบคณุภาพเมล็ด นอกจากความมีชีวิตหรือความสามารถ

ในการงอกท่ีต้องทราบแล้ว ความแข็งแรงของเมล็ดเป็นสิ่งจําเป็นท่ีงานด้านจดัการเมล็ดพนัธุ์จะต้องใช้

ควบคู่กันไป เพราะเป็นสิ่งสําคญัในการกําหนดคณุภาพของเมล็ดพนัธุ์กองนัน้ๆ อนัจะมีผลถึงการจดัการ

เมล็ดในธนาคารเมล็ดไม้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

  ผู้ เก็บเมล็ดไม้ต้องให้ความสําคญักับทุกขัน้ตอนในการเก็บและปฏิบตัิต่อเมล็ดหลัง

เก็บเก่ียว ต้องไม่ให้เมล็ดท่ีเก็บมานัน้เส่ือมคุณภาพไปมากหรือมีการเส่ือมคุณภาพไปน้อยท่ีสุด     

ความแข็งแรงและการเส่ือมคุณภาพของเมล็ด เป็นสิ่งท่ีผู้ ท่ีปฏิบัติงานทางด้านเมล็ดพันธุ์ ไม้ป่า        

ด้านการเพาะชํากล้าไม้ต้องรู้เพ่ือให้เข้าใจในการเก็บและปฏิบตัติอ่เมล็ดไม้มากขึน้ 

ความแข็งแรงของเมล็ดคืออะไร 

  เม่ือกล่าวถึงความแข็งแรงของเมล็ดมกัจะหมายถึง ลกัษณะท่ีดีเดน่ซึ่งตรงกนัข้ามกับ

การเส่ือมคุณภาพของเมล็ด ซึ่งโดยปกติการทดสอบความงอกทั่วไปอาจจะบอกไม่ได้ชัดเจนถึง       

การเส่ือมคุณภาพของเมล็ด อย่างไรก็ตามหากทําการทดสอบอย่างละเอียดแล้วจะพบว่าเมล็ดมี     

การเส่ือมคณุภาพ เมล็ดท่ีมีการเส่ือมคุณภาพน้อยจะเป็นเมล็ดท่ีมีความแข็งแรง ความแข็งแรงของ

เมล็ดจึงเป็นลักษณะหรือองค์ประกอบของคุณภาพเมล็ดท่ีสําคญั เมล็ดท่ีมีความแข็งแรงสูงจะงอก  

และเจริญเติบโตในท้องท่ีปลกูได้ดีกว่าเมล็ดคณุภาพต่ํา และมีความสามารถในการเก็บรักษา (storability) 

ได้นานกว่าเมล็ดคณุภาพต่ํา อาจกล่าวได้ว่า ความแข็งแรงของเมล็ดคือผลรวมของคุณสมบตัิต่างๆ 

ของเมล็ด ซึ่งเม่ือนําไปปลกูแล้วมีผลทําให้ได้ต้นกล้าท่ีแข็งแรง สม่ําเสมอ ภายใต้สภาพแวดล้อมตา่งๆ 

อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าสภาพแวดล้อมเหล่านีจ้ะเหมาะสมต่อความงอกหรือไม่ ดังนัน้ ถ้ากล่าวถึง   

ความมีชีวิต (viability) ของเมล็ดแตเ่พียงอย่างเดียว ไม่สามารถบอกได้ว่าเมล็ดจะแสดงออกอย่างไร

หากนําไปปลกูในพืน้ท่ี จงึจําเป็นต้องคํานงึถึงความแข็งแรงของเมล็ดอีกประการหนึง่ ความแข็งแรงของ

เมล็ดสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) ความแข็งแรงอนัเน่ืองมาจากลกัษณะทางพนัธุกรรม 

(genetic vigor) คือความแข็งแรงหรือลกัษณะดีเดน่ของเมล็ดอนัเน่ืองมาจากพนัธุกรรม เป็นความแข็งแรง

ท่ีถูกควบคุมโดยลักษณะทางพันธุกรรม เช่น เมล็ดต่างสายพันธุ์กัน มีพันธุกรรมต่างกัน ส่งผลให้   

ความแข็งแรงของเมล็ดแตกต่างกนั ลกัษณะนีจ้ะติดมาประจํากบัเมล็ดนัน้ๆ และ (2) ความแข็งแรง 

ทางสรีรวิทยา (physiological vigor) คือ ความแข็งแรงของเมล็ดอนัเกิดขึน้เน่ืองมาจากสิ่งแวดล้อมอ่ืน     



ท่ีมีผลต่อเมล็ด สิ่งแวดล้อมเหล่านีจ้ะเก่ียวข้องกับเมล็ดตัง้แต่เร่ิมปลูกไปจนถึงเก็บเก่ียว ตลอดจน    

การปฏิบตัติอ่เมล็ดหลงัเก็บเก่ียวจนถึงการเก็บรักษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างความมีชีวิต ความแข็งแรง และการเส่ือมคุณภาพของเมล็ด 

  จากภาพ 2 จะเห็นได้วา่ความมีชีวิตหรือความงอกจะลดลงช้ากวา่ความแข็งแรง แม้ว่า

ท่ีระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (physiological maturity) เมล็ดจะมีความงอก ความแข็งแรงสูงสุด    

ความมีชีวิตและความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลงถึงศูนย์พร้อมกันก็ตาม ขณะเดียวกันการเส่ือม

คณุภาพของเมล็ดจะเป็นปฏิภาคกลบักันกับการลดลงของความแข็งแรง การเส่ือมคณุภาพของเมล็ด

จะเกิดขึน้ตัง้แตเ่มล็ดยงัคงอยู่บนต้นแม่ก่อนการเก็บเก่ียว (field storage) และคอ่ยๆเพิ่มขึน้ภายหลงั

การเก็บเก่ียว แม้จนกระทัง่ถึงช่วงของการเก็บรักษาขบวนการเส่ือมคณุภาพของเมล็ดก็ยงัคงดําเนินตอ่ไป 

อาการเส่ือมคุณภาพของเมล็ดในระยะแรกๆ เป็นอาการทางสรีรวิทยาท่ีวัดได้ด้วยวิธีชีวเคมี เช่น      

การลดลงของเอนไซม์ การลดลงของการหายใจ หรือการร่ัวไหลของสารจากภายในเมล็ด เป็นต้น 

จนกระทั่งเม่ือเมล็ดมีการเส่ือมคุณภาพมากขึน้ เมล็ดก็จะปรากฏอาการอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อม      

ท่ีแปรปรวนในระหว่างการงอก ซึ่งสามารถตรวจวดัได้จากการทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดด้วย

วิธีการตา่งๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2  ความสมัพนัธ์ระหว่างความมีชีวิต ความแข็งแรง และการเส่ือมคณุภาพของเมล็ด 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความแข็งแรงของเมล็ด 

  1. ลกัษณะทางพนัธุกรรม ลกัษณะทางพนัธุกรรมของพืชจะเป็นตวักําหนดให้เมล็ด   

มีระดบัความแข็งแรงแตกตา่งกนั ดงันัน้เมล็ดพืชตา่งชนิดกนัหรือตา่งพนัธุ์กนัก็จะมีความแข็งแรงแตกตา่ง

กนั หรือแม้แตพ่นัธุ์เดียวกนัแตมี่ลกัษณะทางพนัธุกรรมตา่งกนัส่งผลให้ความแข็งแรงแตกตา่งกนั 

2. การสกุแก่ของเมล็ด เมล็ดจะมีความสมบรูณ์และลกัษณะตา่งๆ ดีท่ีสดุ ท่ีระยะสกุแก่

ทางสรีรวิทยา ท่ีระยะนีเ้มล็ดก็จะมีความแข็งแรงสูงสุด ความแข็งแรงของเมล็ดจะเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ 

เม่ือเมล็ดพัฒนาเข้าใกล้ระยะสุกแก่ แต่หลังจากการสุกแก่ทางสรีรวิทยา ความแข็งแรงของเมล็ด       

จะเร่ิมลดลง 

  3. การเก็บเก่ียว เมล็ดท่ีเก็บเก่ียวหลงัจากท่ีเมล็ดเจริญเติบโตเต็มท่ี (ระยะสกุแก่ทาง

สรีรวิทยา) แล้วความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลง ดงันัน้หากเก็บเก่ียวช้าหรือปล่อยให้เมล็ดยงัคงอยู ่  

บนต้นแมก่่อนการเก็บเก่ียว (field storage) นานจนเกินไป ความแข็งแรงของเมล็ดก็จะย่ิงลดลง       ไป

เร่ือยๆ 

  4. สภาพแวดล้อมระหว่างการพัฒนาของเมล็ด สภาพแวดล้อมต่างๆ ในระหว่าง    

การสุกแก่และการพัฒนาของเมล็ดมีผลต่อความแข็งแรงของเมล็ด เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ในดิน     

และความอดุมสมบรูณ์ของดนิท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

  5. ผลเสียหายจากการใช้เคร่ืองจกัรกล ความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลงหากเมล็ด

ได้รับความกระทบกระเทือน เน่ืองมาจากการปฏิบตัิต่อเมล็ดหลังการเก็บเก่ียว เช่น การขนส่งเมล็ด 

การตาก การกะเทาะ การแยกเมล็ดออกจากผล การทําความสะอาดเมล็ด รวมถึงการดําเนินการ     

กับเมล็ดต่างๆ เช่น การคดัแยกขนาด การบรรจุ หรือระหว่างการขนย้าย และผลเสียหายจากการใช้

เคร่ืองจกัรกลท่ีมีผลต่อความแข็งแรงของเมล็ด ทําให้เมล็ดแตกร้าวหรืออาจทําความเสียหายกับส่วน   

ท่ีอยู่ภายในเมล็ดและไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกด้วยตาเปล่า เมล็ดอาจงอกได้ตามปกต ิ    

แต่ความเร็วในการงอกลดลง กล้าไม้ท่ีได้มีคณุภาพต่ําเจริญเติบโตช้า เป็นต้น ถ้าเมล็ดมีความชืน้ต่ํา 

ผลเสียหายจากการใช้เคร่ืองจักรกลจะมีมากขึน้ ดังนัน้อาจลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ได้โดยท่ี      

เก็บเก่ียวเมล็ดและปฏิบตัติอ่เมล็ดหลงัการเก็บเก่ียวในขณะท่ีเมล็ดมีความชืน้พอเหมาะ 

  6. ขนาดและนํา้หนกัของเมล็ด โดยทัว่ไปในพืชชนิดเดียวกนั เมล็ดท่ีมีขนาดใหญ่หรือ

มีนํา้หนกัมากย่อมมีอาหารสะสมอยู่ในเมล็ดมากกว่าเมล็ดท่ีมีขนาดเล็กหรือมีนํา้หนักน้อย จึงทําให้

เมล็ดท่ีมีนํา้หนกัมากมีอาหารสะสมอยู่เพ่ือให้เมล็ดใช้ในการงอกมากกว่า นอกจากเมล็ดท่ีมีนํา้หนกัมาก

จะมีอาหารสะสมอยู่ในเมล็ดมากกว่าแล้วยงัผลิตกล้าไม้ท่ีมีนํา้หนกัมากกว่าเมล็ดนํา้หนกัน้อย และ

กิจกรรมตา่งๆของส่วนท่ีสร้างพลงังานภายในเซลล์ (mitochondria) มีมาก มีอตัราการหายใจท่ีสงูกว่า



จึงมีพลงังานท่ีผลิตได้ (ATP) สงู ทําให้เมล็ดมีศกัยภาพในการเจริญเติบโต (growth potential) สงูกว่า

เมล็ดนํา้หนกัน้อย 

  7. ความเก่าใหม่และการเส่ือมคณุภาพของเมล็ด เมล็ดเก่าหรือเมล็ดท่ีเก็บรักษามานาน 

จะมีการเส่ือมคณุภาพมากขึน้ มีผลทําให้ความแข็งแรงของเมล็ดลดลง 

  8. โรคและแมลง โรคท่ีติดมากับเมล็ดหรือเข้าทําลายเมล็ดในระหว่างการเก็บรักษา 

รวมทัง้แมลงตา่งๆ ท่ีเข้าทําลายเมล็ดทัง้ก่อนและหลงัการเก็บเก่ียว มีผลทําให้ความแข็งแรงของเมล็ด

ลดลง สําหรับโรคส่วนใหญ่ท่ีเข้าทําลายเมล็ดเป็นเชือ้ราซึ่งเข้าทําลายตอนท่ีเมล็ดงอก เน่ืองจากเมล็ด  ท่ี

เก่าจะมีการเส่ือมสภาพของเมมเบรนมากกว่าทําให้ปลดปล่อยสารออกมาจากเมล็ดมากกว่าเมล็ดใหม ่

สารท่ีปลดปล่อยออกมาจะเป็นอาหารอย่างดีของเชือ้รา ฉะนัน้จึงเป็นโอกาสท่ีเชือ้ราจะเจริญเติบโต   

ได้มากขึน้ สําหรับแมลงท่ีเข้าทําลายเมล็ดและทําให้ความแข็งแรงของเมล็ดลดลงนัน้ เน่ืองมาจาก

แมลงเข้ากดัทําลายเมล็ดทัง้ส่วนของเนือ้เย่ือท่ีเก็บสะสมอาหารและส่วนของต้นอ่อน แมลงบางชนิด 

ติดมากับเมล็ดตัง้แต่ตอนเก็บเก่ียว ซึ่งบางครัง้อาจจะมองไม่เห็นจากภายนอก แมลงท่ีพบส่วนใหญ่   

จะเป็นพวกด้วงชนิดตา่งๆ 

  9. ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น สภาพของอุณหภูมิท่ีลดลงต่ํามากในระหว่างท่ีเมล็ดท่ีมีความชืน้ต่ํา

กําลงัจะงอก อาจทําให้เมล็ดมีการงอกผิดปกติหรือมีอตัราการรอดตายลดลง (low-temperature injury 

หรือ chilling injury) 

การเส่ือมคุณภาพของเมล็ด 

  เมล็ดมีการเส่ือมคณุภาพเชน่เดียวกบัสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ การเส่ือมคณุภาพและความแข็งแรง

ของเมล็ดมีความสัมพันธ์กันดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น เม่ือเมล็ดมีการเส่ือมคุณภาพสูงความแข็งแรง    

ของเมล็ดจะลดลง โดยเมล็ดจะมีความแข็งแรงสงูสดุและมีการเส่ือมคณุภาพต่ําท่ีสดุขณะท่ีเมล็ดสกุแก่

ทางสรีรวิทยา หลงัจากระยะนีค้วามแข็งแรงของเมล็ดจะลดลง ในทางตรงกันข้ามการเส่ือมคณุภาพ

ของเมล็ดจะเพิ่มขึน้ จนกระทัง่เมล็ดมีความแข็งแรงต่ําสดุ การเส่ือมคณุภาพของเมล็ดจะสงูสดุ (ภาพ 

2) ดงันัน้การเส่ือมคณุภาพของเมล็ดจงึหมายถึง การเปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัเมล็ดอนัมีผลทําให้

เมล็ดตายในท่ีสดุ 

 

 

 

 



ลักษณะสาํคัญในการเส่ือมคุณภาพของเมล็ด 

  การเส่ือมคณุภาพของเมล็ดมีลกัษณะท่ีสําคญั  คือ 

  1. การเส่ือมคณุภาพของเมล็ดไมส่ามารถยบัยัง้ได้ 

  2. เมล็ดท่ีเส่ือมคณุภาพแล้วไมส่ามารถทําให้กลบัมามีคณุภาพดีได้อีก 

  3. เมล็ดจะมีการเส่ือมคณุภาพน้อยท่ีสดุท่ีระยะสกุแก่ทางสรีรวิทยา หลงัจากระยะนี ้

      เมล็ดจะมีการเส่ือมคณุภาพเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ 

  4. เมล็ดตา่งกอง (lot) จะมีอตัราการเส่ือมคณุภาพของเมล็ดตา่งกนั ดงันัน้เมล็ดพืช 

      ชนิดเดียวกนัแตมี่ท่ีมาตา่งกนั ยอ่มมีอตัราการเส่ือมคณุภาพแตกตา่งกนั 

  5. อตัราการเส่ือมคณุภาพของเมล็ดตา่งชนิดกนัจะแตกตา่งกนั 

  6. อตัราการเส่ือมคณุภาพของเมล็ดแตล่ะเมล็ดในกองเดียวกนัจะแตกตา่งกนั 

การเปล่ียนแปลงระหว่างการเส่ือมคุณภาพของเมล็ด 

  การเส่ือมคณุภาพของเมล็ดซึ่งเป็นผลสดุท้ายทําให้เมล็ดตายหรือไม่งอก เป็นปรากฏการณ์

ขัน้สดุท้ายท่ีเป็นผลของการเส่ือมสภาพ ทัง้ทางด้านชีวภาพและกายภาพของเมล็ด ซึ่งการเปล่ียนแปลง 

ท่ีเกิดขึน้กบัเมล็ดในระหวา่งท่ีมีการเส่ือมสภาพสามารถลําดบัเหตกุารณ์ได้ดงัภาพ 3  

  การเส่ือมคณุภาพของเมล็ดในระยะแรกๆ เป็นอาการเส่ือมทางสรีรวิทยา  เร่ิมต้นจาก

การร่ัวไหลของสารจากภายในเซลล์ของเมล็ดท่ีเส่ือมคุณภาพ อันเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของ   

ผนังเมมเบรน และกิจกรรมของเอนไซม์ลดลง โดยทั่วไปกิจกรรมเอนไซม์จะลดลงเม่ือเมล็ดเส่ือม

คณุภาพมากขึน้ โดยเฉพาะเอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องกบัการย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่ท่ีเก็บสะสมในเมล็ด  

และเอนไซม์ท่ีเก่ียวกบัการสงัเคราะห์เนือ้เย่ือใหม่ การหายใจเป็นขบวนการหนึ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน

การเส่ือมคุณภาพซึ่งมีเอนไซม์หลายชนิดเก่ียวข้อง เมล็ดท่ีมีการเส่ือมคุณภาพจะมีอตัราการหายใจ

ลดลง นอกจากนีก้ารเปล่ียนแปลงอีกประการหนึ่ง คือ การเพิ่มขึน้ของกรดไขมันอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่    

จะเป็นผลมาจากการเข้าทําลายของเชือ้ราโดยจะปล่อยเอนไซม์เข้าไปย่อยสลายไขมันให้เป็น         

กรดไขมนัอิสระ และมกัเป็นอาการท่ีปรากฏเม่ือเมล็ดท่ีเก็บรักษามีความชืน้สงูกวา่ 12 เปอร์เซ็นต์ 

  เม่ือเมลด็เส่ือมคณุภาพมากขึน้ โดยอาการสงัเกตได้จากการแสดงออกของต้นกล้า กล่าวคือ 

เมล็ดใช้เวลาในการงอกนานขึน้ และงอกในสภาพแวดล้อมท่ีแคบและจํากัดขึน้ อัตราการเจริญเติบโตของ    

ต้นกล้าลดลง เมล็ดท่ีมีการเส่ือมคุณภาพจะสูญเสียความทนทานต่อสภาพแวดล้อมท่ีแปรปรวน      

เป็นผลให้ความสามารถในการงอกในพืน้ท่ีลดลง นอกจากนีอ้ายกุารเก็บรักษาท่ีสัน้ลงเป็นอาการเส่ือม

คณุภาพอยา่งหนึง่  ในเมล็ดไม้หลายชนิดเม่ือเก็บรักษาเมล็ดไว้นานจะมีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ

เกิดขึน้ ลักษณะทางกายภาพลักษณะหนึ่งท่ีเด่นชัด คือ การเปล่ียนแปลงของสีเปลือกซึ่งอาจเป็นสี  

ของเพอริคาร์พหรือเปลือกหุ้ มเมล็ด  ในเมล็ดไม้ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมล็ดไม้               



 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

 

กลุ่มตระกลูถั่ว เช่น พะยูง ชิงชนั ประดู่ แดง ฯลฯ มีการเปล่ียนแปลงของสีเปลือกหุ้มเมล็ดในระหว่าง

การเก็บรักษา ส่วนใหญ่สีของเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นสีคลํา้เข้มขึน้เม่ือเก็บไว้นาน ซึ่งสามารถใช้สีของ

เปลือกหุ้ มเมล็ดเป็นดชันีบ่งชีถึ้งคุณภาพของเมล็ดได้เป็นอย่างดี (Bhodthipuks, 1999) พบว่า       

เมล็ดพะยงูในต้นเดียวกนัท่ีมีเปลือกหุ้มเมล็ดสีนํา้ตาลอ่อนมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสงูกวา่สีนํา้ตาลแก่ 

 

คณุภาพสงูสดุ 

 

 

       การเส่ือมสภาพของเมมเบรน 

           กิจกรรมของเอนไซม์ลดลง 

       อตัราการหายใจลดลง 

    กรดไขมนัอิสระเพิ่มขึน้ 

       เมล็ดงอกได้ในสภาพแวดล้อมท่ีจํากดั 

             อตัรางอกของเมล็ดลดลง 

       ความสามารถในการเก็บรักษาลดลง 

    อตัราการเจริญเตบิโตของต้นกล้าลดลง 

       สญูเสียความทนทานตอ่สภาพแวดล้อมท่ี

ความสม่ําเสมอของต้นกล้าในพืน้ท่ีลดลง   แปรปรวน 

       เมล็ดเปล่ียนสี 

       ผลผลิตลดลง 

       ความงอกในในพืน้ท่ีลดลง 

          ต้นกล้าผิดปกตเิพิ่มมากขึน้ 

 

 

 

 

 

ตาย (ไมง่อก) 

 

ภาพ 3  ลําดบัอาการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในเมล็ดท่ีกําลงัเส่ือมสภาพ 

ท่ีมา: จวงจนัทร์, 2523 



  ผลท่ีเกิดขึน้จากการเส่ือมคณุภาพของเมล็ดอีกประการหนึ่งคือ ทําให้ผลผลิตลดลง  

ซึ่งอาจพบได้แม้เมล็ดท่ีนําไปปลูกจะยังไม่มีอาการทางต้นกล้าท่ีชดัเจน โดยทั่วไปจะเห็นได้ชัดเจน     

ในพืชเกษตร และอาการสําคญัท่ีปรากฏออกมาในขณะท่ีเมล็ดใกล้ตาย คือ อาการผิดปกติของต้นกล้า

เน่ืองจากการเส่ือมท่ีรุนแรง โดยเกิดเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่งในเมล็ด ทําให้ส่วนของเนือ้เย่ือบริเวณนัน้

เจริญเติบโตและพฒันาผิดปกติ เช่น อาการรากแก้วขาดหายไป หรืออาการเป็นแผลแตกปริบริเวณตา่งๆ 

และเม่ืออาการผิดปกตลิกุลามมากและรุนแรงเป็นบริเวณกว้างขึน้ เมล็ดก็จะตายในท่ีสดุ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเส่ือมคุณภาพของเมล็ด 

  การเส่ือมคุณภาพของเมล็ดจะช้าเร็วมากน้อยแตกต่างกันมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอยู ่       

2 ปัจจยัหลกั คือ 

  1. ปัจจยัภายใน ลกัษณะทางพนัธุกรรมของพืชจะเป็นตวักําหนดให้เมล็ดมีการเส่ือม

คุณภาพแตกต่างกัน ดังนัน้เมล็ดต่างชนิดหรือต่างพันธุ์กันจะมีการเส่ือมคุณภาพแตกต่างกัน หรือ

แม้แต่พันธุ์ เดียวกันแต่มีลักษณะทางพนัธุกรรมต่างกันก็จะมีการเส่ือมคณุภาพท่ีตา่งกัน นอกจากนี ้

องค์ประกอบทางเคมีในเมล็ดแตล่ะชนิดก็จะเป็นตวักําหนดให้เมล็ดมีการเส่ือมคณุภาพแตกตา่งกนั  ใน

เมล็ดท่ีมีไขมนัในเมล็ดสงูจะมีการเส่ือมคณุภาพสงูกวา่เมล็ดท่ีมีไขมนัในเมล็ดต่ํา 

  2. ปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมต่างๆ ตัง้แต่การออกดอกจนถึงระยะสุกแก่ทาง  

สรีรวิทยานัน้  มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการเส่ือมคุณภาพของเมล็ดได้แก่ นํา้ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     

และแสง เป็นต้น หลงัจากระยะสกุแก่ทางสรีรวิทยาไปจนถึงระยะเก็บเก่ียวเมล็ด มีปัจจยัสําคญัท่ีมีผล 

คืออณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์ นอกจากนีย้งัมีโรคและแมลงท่ีอาจเข้าทําลายเมล็ดได้ในขณะท่ีเมล็ด

ยงัอยู่บนต้นแม่ก่อนการเก็บเก่ียว ในระหว่างระยะเวลาท่ีเมล็ดถูกเก็บเก่ียวหรือวิธีการเก็บเก่ียวรวมทัง้

การปฏิบัติต่อเมล็ดหลังการเก็บเก่ียวอาจทําความเสียหายแก่เมล็ดได้ นอกเหนือจากปัจจัยต่างๆ        

ท่ีกล่าวมาแล้ว การเก็บรักษาเมล็ด ซึ่งรวมถึงระยะเวลาในการเก็บรักษา โรคและแมลงในระหว่าง    

การเก็บรักษา สภาพการเก็บรักษา และวสัดท่ีุใช้บรรจเุมล็ด ล้วนมีผลตอ่คณุภาพของเมล็ดทัง้สิน้ 

การเส่ือมคุณภาพของเมล็ดและอายุการเก็บรักษาเมล็ด 

  การเส่ือมคณุภาพของเมล็ดซึ่งเป็นลกัษณะท่ีตรงข้ามกับความแข็งแรงของเมล็ดนีมี้

ผลต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ด ดังท่ีได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่า การเส่ือมคุณภาพของเมล็ดนัน้        

ไม่สามารถยบัยัง้ไม่ให้เกิดขึน้ได้ แตส่ามารถทําให้การเส่ือมคณุภาพเกิดขึน้ช้าๆ โดยวิธีการเก็บรักษา

เมล็ดท่ีดี ฉะนัน้หากต้องการให้เมล็ดมีการเส่ือมคณุภาพเกิดขึน้ช้า จึงจําเป็นต้องเก็บรักษาเมล็ดไว้    

ในห้องเก็บท่ีมีสภาพท่ีเหมาะสม และท่ีสําคญัอายกุารเก็บรักษาของเมล็ดจะยาวนานเพียงใดขึน้อยู่กบั

คณุภาพของเมล็ดก่อนการเก็บรักษาด้วย ฉะนัน้หากต้องการให้เมล็ดท่ีเก็บรักษามีอายุยาวนานก็ควร

เก็บรักษาเมล็ดท่ีมีความแข็งแรงสงูหรือเมล็ดท่ีมีการเส่ือมคณุภาพน้อย  ซึ่งหมายถึงสิ่งท่ีผู้ เก็บเมล็ดไม้



ต้องใสใ่จในขัน้ตอนการเก็บและปฏิบตัติอ่เมล็ดหลงัเก็บเก่ียว เพ่ือไม่ให้เมล็ดท่ีเก็บมานัน้เส่ือมคณุภาพ

ไปมากหรือมีการเส่ือมคณุภาพไปน้อยท่ีสดุ  
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บทท่ี 6 

อุปกรณ์และวิธีการปีนเก็บเมล็ดไม้ 

 

  เมล็ดพนัธุ์คณุภาพดี นอกจากจะเป็นเมล็ดท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางสรีระ

ท่ีดีแล้ว สิ่งสําคญัอีกประการหนึ่งคือ ต้องมีคณุภาพทางพนัธุ์ท่ีดีเช่นกนั ดงันัน้ แหล่งเก็บเมล็ดและแม่ไม้

เป็นสิ่งท่ีจะต้องพิจารณาก่อนเสมอในการผลิตเมล็ดพนัธุ์ไม้ป่า เพราะเป็นท่ีทราบกันแล้วว่า แม่ไม้ท่ี

ผ่านการคดัเลือกจากแหล่งคุณภาพท่ีดี จะผลิตเมล็ดท่ีมีคุณภาพทางพันธุ์ ท่ีดีเช่นเดียวกัน ลักษณะ  

ทางพนัธุกรรมท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดสู่รุ่นลกูได้สูง เช่น รูปทรงของลําต้น ความทนทานต่อ

โรคและแมลง สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีได้ตดิมาจากต้นแม่สู่รุ่นลกูโดยเมล็ด จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเก็บหา

เมล็ดท่ีมีคณุลกัษณะดงักลา่ว เพ่ือให้ได้มาซึง่เมล็ดพนัธุ์ท่ีมีคณุภาพทางพนัธุ์ท่ีดี 

  เมล็ดพันธุ์ ท่ีใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าคุณภาพดีต้องใช้เมล็ดมาจากแม่ไม้ท่ีมี

ลกัษณะดี โดยเก็บเมล็ดท่ีมีความแข็งแรงสมบรูณ์และคณุภาพดี วิธีการเก็บเมล็ดไม้โดยทัว่ไปสามารถ

แบง่ออกได้เป็น 4 วิธีหลกั ตามท่ีได้กลา่วไว้ในบทท่ี 2 แตโ่ดยส่วนใหญ่ผู้ เก็บหาเมล็ดไม้ท่ีต้องการเมล็ด

พนัธุ์ท่ีมีคณุภาพดีในทกุๆ ด้าน จะทําการเก็บเมล็ดโดยการปีนขึน้ไปเก็บบนเรือนยอด ดงันัน้ผู้ ท่ีทําการ

เก็บเมล็ดไม้จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคต่างๆ ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ ไม้ป่า          

การใช้เคร่ืองมือปีนต้นไม้เพ่ือความปลอดภัย และสามารถท่ีจะทํางานได้อย่างสะดวกในทุกส่วน        

บนเรือนยอด อนัจะทําให้เก็บเมล็ดไม้ได้เป็นปริมาณมาก รวดเร็ว ปลอดภยั และก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่แมไ่ม้น้อยท่ีสดุ 

  อปุกรณ์และวิธีการปีนเก็บเมล็ดไม้ได้รวบรวมจากเอกสารการอบรมหลกัสูตรการปีน

ต้นไม้และการเก็บเมล็ดไม้โดยความร่วมมือระหว่างศนูย์เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าดานิดา ประเทศเดนมาร์ก 

และฝ่ายวนวฒันวิจยั กองบํารุง กรมป่าไม้ และรูปภาพประกอบได้รวบรวมจาก Safe Tree Climbing 

in Forest Management (Yeatman and Nieman, 1984) และ Tree Climbing with Spurs: An 

Illustrated Manual for Seed Collectors (Robbins et al., 1987) อย่างไรก็ตาม เนือ้หาและ

รายละเอียดต่างๆ ในบทนีย้ังไม่ใช่คู่มือวิธีปีนต้นไม้ แตใ่ช้สําหรับเป็นเอกสารอ้างอิงและคําแนะนํา

สําหรับผู้ ท่ีทําการปีนต้นไม้เพ่ือความปลอดภยัเท่านัน้ การฝึกฝนปีนต้นไม้จําเป็นต้องอาศยัความรู้และ

ความชํานาญ และต้องได้รับคําแนะนําจากผู้ ฝึกสอนท่ีมีประสบการณ์ จึงจะทําให้สามารถใช้อปุกรณ์

ปีนต้นไม้และเก็บเมล็ดไม้อย่างถูกต้อง รวมถึงวิธีการปีนต้นไม้อย่างปลอดภยั ศนูย์เมล็ดพนัธุ์ไม้ภาค

ของกรมป่าไม้ ได้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมด้านการปีนเก็บเมล็ดไม้อย่างปลอดภัย และมีความชํานาญ

ด้านการปีนเก็บเมล็ดไม้ สามารถฝึกสอนและให้คําแนะนําให้แก่เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอ่ืนท่ีต้องการ

ฝึกปีนเก็บเมล็ดไม้ได้ 



อุปกรณ์และวิธีการปีนต้นไม้ 

  การปีนต้นไม้มีวิธีท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปอยู่ 3 วิธีคือ การใช้บนัได การใช้จกัรยานสําหรับ 

ปีนต้นไม้และการใช้สเปอร์ ในการใช้บนัไดและการใช้จกัรยานสําหรับปีนต้นไม้จะเหมาะกับการปีน

ต้นไม้ท่ีมีลําต้นเปลาตรง มีก่ิงก้านน้อยและขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะสําหรับไม้สนเป็นส่วนใหญ่ ขณะท่ี    

การใช้สเปอร์จะมีข้อจํากดัน้อยกว่า 2 วิธีแรก วิธีนีมี้ข้อดี คือ มีราคาถกู ใช้ง่าย และขนส่งสะดวก      

แตมี่ข้อเสียคือ ผู้ ใช้จะต้องมีความชํานาญในการใช้ และอาจทําให้ลําต้นของแมไ่ม้เสียหายได้ ในท่ีนี ้ 

จะกล่าวถึงการปีนต้นไม้โดยการใช้สเปอร์เท่านัน้ ซึ่งเป็นวิธีท่ีเหมาะสมและใช้กันทั่วไปในหน่วยงาน     

ท่ีมีหน้าท่ีต้องจดัหาเมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าทัง้เพ่ือการผลิตเมล็ดพนัธุ์และการเพาะชํากล้าไม้เพ่ือการปลกูสร้าง

สวนป่า 

อุปกรณ์ (รูปประกอบในภาพ 4) 

  สเปอร์ (climbing spurs) สเปอร์แบบมาตรฐานประกอบด้วยตวัก้าน สายรัดล่างและ

บนแผน่ประกบข้างสําหรับผกูตดิขา นอกจากนัน้มีแผน่สําหรับรองเท้าเพ่ือทําให้ยืนได้มัน่คง ซึ่งด้านข้าง

จะมีเดือยตดิอยู่ บางแบบจะมีตวัก้านท่ีปรับความยาวให้เหมาะสมกบัขาได้ วสัดท่ีุใช้จะต้องเป็นชนิดท่ี

แข็งแรงทนทาน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงตวัก้านและแผน่รองเท้า  

  เข็มขดันิรภยั (safety belt) เข็มขดันิรภยัใช้สําหรับรัดรอบเอวของผู้ ปีน ประกอบด้วย

แหวนรูปตวั “ดี” 1-2 อนั ส่วนแผ่นรองหลงัใช้ร่วมกบัเข็มขดันิรภยั ซึ่งเข็มขดัอาจจะเป็นแบบธรรมดา  

แต่ควรเป็นชนิดท่ีออกแบบสําหรับปีนต้นไม้ เพราะจะมีอุปกรณ์ประกอบติดตัง้มาให้ ได้แก่ อานรอง    

ท่ีปลายทัง้สองข้างมีแหวนรูปตวั “ดี” ขนาดใหญ่ตดิอยูใ่นแนวตัง้  

  ชดุอานรองนัง่ขณะทํางาน (saddle) ชดุอานรองนัง่ขณะทํางานประกอบด้วยเข็มขดั

นิรภยั และอานรองนัง่ เข็มขดันิรภยัเป็นชิน้ส่วนท่ีออกแบบขึน้ง่ายๆ เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวก โดยปกตแิล้ว

จะไม่มีอานรอง ถ้าผู้ ปีนต้นไม้ต้องการจะนัง่พกับนต้นไม้สกัระยะหนึ่งจะรู้สึกเจ็บแผ่นหลงั ดงันัน้       

จงึควรใช้ชดุสายรองนัง่ขณะทํางาน  

  สายคาดนิรภยั (safety strop) หรือสายคาดเชือกนิรภยัหากทําด้วยเชือก ซึ่งจะใช้  โอบรอบ

ต้นไม้ท่ีจะปีนแล้วใช้ปลายทัง้สองข้างเกาะเก่ียวกบัแหวนท่ีเข็มขดันิรภยั สายคาดนิรภยัมีหลายแบบ เชน่ 

  - ชนิดธรรมดา เป็นเชือกไนล่อนขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 13 มม. มี 2 ขนาดความยาว 

เส้นสัน้มีความยาว 1.2-3 ม. และเส้นท่ียาวมีความยาว 5-7 ม. ปลายด้านหนึ่งทําเป็นห่วงใช้สอดผ่าน

แหวนรูปตวัดี แล้วผกูปลายท่ีเหลือเข้ากบัหว่งของอีกปลายข้างหนึง่ 

  - ชนิดท่ีปลายข้างหนึง่ตดิขอเก่ียวท่ีปรับความยาวของปลายท่ีเหลือได้ 



  - ชนิดท่ีติดขอเก่ียวท่ีปลายทัง้สองข้างเพ่ือเกาะกบัแหวนรูปตวัดีด้านข้างทัง้สองตวั   

ในกรณีนีแ้หวนรูปตวัดีจะต้องตดิแนน่กบัเข็มขดันิรภยัทัง้สองข้าง 

  สายคาดนิรภยัจะต้องเหนียวและแข็งแรงเพ่ือใช้โอบรอบต้นไม้ หากต้องปีนผ่านก่ิงไม้

ผู้ ปีนต้องมีสายคาดนิรภยั 2 เส้น และควรใช้สีตา่งกนัเพ่ือป้องกนัความสบัสนในระหว่างใช้งาน ลําตวั

ของผู้ ปีนต้นไม้จะถกูพยงุอยู่ด้วยเชือกสายคาดหรือแผ่นสายคาดท่ีโอบรอบต้นไม้และรอบเอวของผู้ ปีน 

โดยมีเข็มขดันิรภยัรองอยูเ่พ่ือไมใ่ห้เชือกสายคาดสมัผสักบัตวัของผู้ ปีนโดยตรง โดยปกติส่วนใหญ่จะใช้

วิธีใช้แขนโอบต้นไม้เพ่ือพยงุขึน้ไป ซึง่เป็นวิธีท่ีไมป่ลอดภยัจงึไมค่วรนําไปใช้ 

  เชือกนิรภยั (life line) ชดุสายคาดนิรภยัมีขนาดสัน้ (1.2-3 ม.) แตเ่ชือกนิรภยัยาว

ประมาณสองเทา่ความสงูของต้นไม้ใช้ชว่ยผู้ ปีน โดยพนัรอบต้นไม้หรือก่ิงไว้ เชือกนิรภยัสามารถใช้แทน

สายคาดนิรภัยได้ด้วย ในกรณีท่ีต้องปีนข้ามก่ิงไม้ใหญ่บนเรือนยอด ทัง้เชือกและสายคาดนิรภัย       

ควรทําด้วยไนลอ่น  

  ตวัล็อคสายคาด (carabiner) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีหลายแบบ แตท่ี่นิยมใช้คือ แบบบิดเปิด 

และแบบหมนุเปิด  

  บว่งเชือก (prussic loop) บว่งเชือกต้องทําด้วยวสัดชุนิดเดียวกบัเชือกนิรภยั และมี

ขนาดเทา่ๆ กนั และปลายทัง้สองข้างควรถกัเข้าหากนัแทนท่ีจะผกูเป็นปม  

  เคร่ืองแต่งกาย ผู้ ท่ีปีนต้นไม้ควรใช้เสือ้ผ้าชนิดหนาท่ีไม่ถูกก่ิงไม้เกาะเก่ียวง่าย 

สามารถป้องกนัส่วนท่ีเป็นกล้ามเนือ้และหน้าอกได้ดี เช่น เสือ้ผ้าท่ีมีขนาดเบา รองเท้าบูทท่ีสวมใส ่    

ไมค่วรเป็นพืน้ยางท่ีล่ืนง่าย แตมี่ส่วนท่ีทําเป็นส้นเท้าเดน่ชดั เพ่ือป้องกนัการล่ืนไถลเม่ือเหยียบบนแผ่น

รองเท้าของสเปอร์ ส่วนบนของรองเท้าต้องออกแบบเพ่ือป้องกนัข้อเท้าได้อย่างดี ควรสวมหมวกกันน๊อค

เพ่ือป้องกนัศีรษะ แตไ่มค่วรมีกระบงัหมวกอาจจะทําให้การมองได้ไมดี่  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4  อปุกรณ์ปีนต้นไม้ท่ีสําคญับางชนิด 

ชดุอานรองนัง่ขณะทํางาน 
สเปอร์ 

เข็มขดันิรภยั 

สายคาดนิรภยั 

สายคาดเชือกนิรภยั เชือกนิรภยั 

ตวัล็อคสายคาด บว่งเชือก 



เทคนิคการปีน 

  การตรวจสอบอปุกรณ์ ก่อนการปีนทกุครัง้ควรตรวจสอบสเปอร์ท่ีจะใช้สวมใส่ให้พอดี

กับเท้าและรู้สึกสบาย ไม่ล่ืนหรือบิดง่าย ตรวจดวู่าเข็มขดันิรภัยปรับขนาดเข้ากับตวัได้พอเหมาะ     

สายคาดผูกติดกับเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องและสามารถแยกเส้นได้โดยง่าย ถ้าหากใช้เชือกนิรภัย   

เส้นท่ีมีความยาวมากๆ เพิ่มเติมให้ตรวจว่าผูกติดไว้กับอานรองของเข็มขดันิรภัยอย่างดีแล้วและ

สามารถแกะออกมาใช้ได้โดยง่ายขณะปีนขึน้ต้นไม้ 

  ขัน้ตอนแรก  ผู้ ปีนจะต้องรู้จักประมาณขนาดของต้นไม้และชนิดของเปลือกไม้       

เพ่ือปรับอปุกรณ์ท่ีใช้ให้เข้ากนั หนัหน้าเข้าหาต้นไม้โดยให้เท้าทัง้สองข้างอยู่ชิดโคนต้น ใช้สายคาดเชือก

โอบรอบต้นแล้วผกูปลายข้างท่ีเหลือเข้ากบัแหวนรูปตวัดี ให้คํานวณคร่าวๆ เม่ือเอียงลําตวัให้เชือกคาด

ตงึแล้วหน้าอกจะอยู่ห่างจากลําต้น 25-35 ซม. ใช้มือจบัสายคาดเชือกทัง้สองด้านไว้เพ่ือป้องกัน      

สายคาดเชือกเล่ือนต่ําลง                                                                                           

  เร่ิมปีนโดยยกเท้าข้างหนึ่งสงูขึน้ประมาณ 30 ซม. แล้วใช้เดือยเก่ียวของสเปอร์แทง 

เข้าไปในเปลือกไม้ มุมของเท้ากับลําต้นจะขึน้อยู่กบัขนาดของต้นไม้ โดยปกติแล้วจะประมาณ 45 องศา 

นัน่หมายถึงว่าเท้าทัง้สองทํามมุกนัประมาณ 90 องศา ควรขยายเข่าออกจากลําต้นเล็กน้อยเพ่ือให้

เดือยของสเปอร์เกาะติดแน่นกับเปลือกไม้ พยายามให้นํา้หนกัตวัตกอยู่กบัสายคาดเชือก แล้วยกขา  

อีกข้างหนึ่งขึน้ให้สูงกว่าขาแรก 15-20 ซม.ตรวจดคูวามปลอดภยัของสเปอร์และความยาวของสาย

คาดเชือก หากยาวหรือสัน้เกินไปก็รีบปรับให้พอดี โดยปกตถ้ิาสายคาดเชือกยาวเกินไป ลําตวัจะห่าง

จากต้นไม้มาก จะทําให้การปีนเหน่ือยง่าย แต่ถ้าสัน้เกินไปจะทําให้ลําตวัห่างจากต้นไม้น้อยยากแก่ 

การขยับลําตัวขึน้ลง ควรตรวจดูว่าเดือยเก่ียวทํางานได้อย่างดีเม่ือรู้สึกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วก็

ดําเนินการตอ่ไป (ภาพ 5) 

  ขัน้ตอนท่ีสอง วิธีการปีนต้นไม้โดยท่ีมีความปลอดภยัและใช้แรงน้อย ขึน้อยู่กบัจงัหวะ

การเคล่ือนย้ายตวัซึง่ประกอบด้วยสิ่งตอ่ไปนี ้

1. จบัสายคาดเชือกด้วยมือทัง้สองข้าง (ไม่จบัใกล้เปลือกของต้นไม้เกินไป จะทําให้

มือถูกหนีบหรือถลอกได้ง่าย) ดึงลําตวัเข้าหาต้นไม้ เม่ือนํา้หนกัตวัไม่ได้อยู่ท่ี   

สายคาดเชือก โยนเชือกขยบัให้สูงขึน้ และทิง้นํา้หนกัตวัลงบนเชือกอีกครัง้     

ด้วยแขนทัง้สองข้าง  

2. หลงัจากนัน้ยกขาข้างหนึ่งให้สงูขึน้ประมาณ 20 ซม. ตามด้วยขาอีกข้างหนึ่งทนัที 

โดยยกขึน้มาในระดบัเดียวกนัหรือสงูกว่าเพียงเล็กน้อยตามความถนดั พยายาม

ให้ขาทํามุมและมีระยะห่างเท่ากันทุกครัง้ ไม่ควรก้าวขาแต่ละครัง้ให้สูงเกินไป 

เพราะจะทําให้กล้ามเนือ้เม่ือยล้าง่าย และการใช้เดือยเก่ียวจะเป็นได้ไมดี่ 



3. การปีนขึน้ไปโดยวิธีการดงักล่าว ถ้าหากต้องการพกัเหน่ือยให้หยุดได้โดยให้เท้า

ทัง้สองข้างอยู่ในระดบัเดียวกนั ขาเหยียดตรง นํา้หนกัตวัทิง้ลงบนเข็มขดันิรภัย

ไม่ใช่แขนทัง้สองข้าง ผู้ ปีนต้นไม้ท่ีมีประสบการณ์จะก้าวขาได้ 2 ก้าว ใน 1 วินาที 

และจะหยุดคร่ึงวินาทีเพ่ือโยนเชือกให้สูงขึน้ ดงันัน้จงัหวะการปีนจึงเป็นดงันี ้    

คือ ก้าว-ก้าว-โยนเชือก, .........ฯลฯ เป็นจงัหวะเวลาเทา่ๆ กนั (ภาพ 6) 

  การปรับความยาวสายคาดเชือก  เม่ือปีนต้นไม้ขึน้ไปเร่ือยๆ ใกล้ยอดไม้ลําต้นจะมี

ขนาดเล็กลงจึงต้องมีการปรับความยาวของสายคาดเชือก ดงันัน้การปรับขนาดความยาวจึงควรทํา

ขณะหยดุพกั โดยการคลายปมเชือกออกแล้วดงึสายคาดเชือกให้สัน้เข้าโดยผ่านห่วงของปลายอีกข้างหนึ่ง 

ในขณะทําการปรับสายคดัเชือกนํา้หนกัตวัจะต้องไม่อยู่ท่ีสายคาดเชือก ถ้าหากเป็นเชือกท่ีปลายข้างหนึ่ง

ติดขอเก่ียว การปรับความยาวของเชือกให้ดึงปลายของเชือกอีกด้านหนึ่ง เพ่ือปรับระดบัความยาวท่ี

ต้องการได้ทันที แต่ถ้าหากใช้เป็นเส้นเข็มขดัปรับท่ีหัวเข็มขดัควรใช้มือทัง้สองข้างในการทํางาน       

เพ่ือป้องกันสายคาดเชือกหลุดล่ืน ถ้าหากเกิดความไม่แน่ใจควรจะใช้สายคาดเชือกเส้นท่ีสอง          

ดงัท่ีจะอธิบายตอ่ไปนี ้

  การปีนผ่านก่ิงไม้ ปัญหาการใช้สายคาดเชือกเม่ือปีนขึน้นัน้ ถ้าเป็นก่ิงแห้งหรือก่ิง

เด่ียวๆ ก็อาจจะหกัหรือตดัออกได้ (ซึ่งจะทําให้การปีนครัง้ตอ่ไปเร็วขึน้) ถ้าหากไม่เป็นเช่นนัน้เก็จะต้อง

ใช้สายคาดเชือกเส้นท่ีสองโดยทําดงันี ้

  ปีนขึน้ไปให้สงูท่ีสดุเท่าท่ีจะปีนได้ โดยให้ก่ิงอยู่ในระดบัอก หากจําเป็นก็ควรขยบัตวั 

ให้อยู่ตรงข้ามกบัก่ิงโดยก้าวสัน้ๆ เพียงประมาณ 10 ซม. โยนเชือกเส้นท่ีสองโอบรอบต้นเหนือก่ิงท่ีจะผ่าน 

ผกูให้มีความห่างตามต้องการ เม่ือผกูติดแน่นดีแล้วก็แก้ปมเชือกเส้นแรก แล้วปล่อยห้อยทิง้ไว้กบัตวั

เช่นนัน้ ทิง้นํา้หนกัตวัลงบนเชือกเส้นท่ีสอง ปีนตอ่ไปเร่ือยๆ เม่ือพบก่ิงไม้อีกจึงกลบัมาใช้เชือกเส้นท่ี 1 

แล้วกระทําเชน่เดียวกบัท่ีผา่นมา (ภาพ 6) 

  การปีนบนเรือนยอดส่วนล่างของต้นไม้  เรือนยอดส่วนล่างของต้นไม้มกัมีก่ิงก้าน    

อยู่ในตําแหน่งท่ีไม่แน่นอน ทําให้การเปล่ียนสายคาดเชือกเป็นไปได้ยาก แต่ผู้ ปีนมีความจําเป็นต้อง

ใช้สเปอร์เพ่ือปีนจากก่ิงหนึ่งไปอีกก่ิงหนึ่ง ในกรณีนีผู้้ ปีนอาจจะใช้สายคาดเชือกท่ีมีความยาวสูงสุด 

เป็นเส้นเชือกนิรภัยได้ โดยผกูติดกบัลําต้นหรือก่ิง หากมีความแข็งแรงพอผู้ ปีนก็สามารถปีนต่อไปได้ 

โดยจบัก่ิงไม้ไว้เพ่ือพยงุตวั ในขณะเดียวกนัใช้สเปอร์ช่วยในการปีนระหว่างช่วงท่ีมีก่ิงห่างๆ เม่ือปีนขึน้

ไปจนสดุความยาวของเชือกเส้นแรกแล้ว ใช้เชือกเส้นท่ีสองตอ่โดยการแก้เส้นท่ีหนึ่งออก การใช้วิธีนี ้

เชือกท่ีใช้ต้องยาวพอ (5-7 ม.) ถ้าหากใช้เข็มขดัในการชว่ยปีนจะต้องมีเชือกพิเศษใช้อีกหนึง่เส้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 การตรวจสอบอปุกรณ์และการจดัทา่ปีนก่อนปีนขึน้ตามลําต้น 
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ภาพ 6  การปีนขึน้ตามลําต้นและการเปล่ียนสายคาดเชือกนิรภยัเม่ือปีนผา่นก่ิงไม้ 

 

 

1 2 

3 



  การปีนบนเรือนยอดส่วนบนของต้นไม้  เม่ือปีนขึน้ไปถึงส่วนท่ีมีก่ิงมากๆ โดยไม่ต้อง

ใช้สเปอร์แล้ว ผู้ ปีนอาจถอดสเปอร์แล้วหย่อนลงมาข้างล่างได้ โดยใช้เชือกยาวท่ีใช้สําหรับส่งเคร่ืองมือ

ท่ีนําติดตวัขึน้ไป แต่ถ้าหากจะต้องห้อยสเปอร์ไว้กับก่ิงไม้โดยไม่กีดขวางการปีนแล้ว ให้ห้อยทิง้ไว้ได้  

ในกรณีนีเ้พ่ือความปลอดภยัให้ใช้สายคาดเชือกเชน่เดียวกบัท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น 

  การปีนลงจากต้นไม้  การปีนลงจากต้นไม้โดยใช้สเปอร์จะช้าและงุ่มง่าม ดงันัน้การปีน

ลงโดยทัว่ไปจงึใช้เชือกนิรภยัเส้นยาวโรยตวัลงมาจากยอดต้นไม้โดยตรง (ภาพ 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 การโรยตวัลงจากต้นไม้โดยใช้เชือกนิรภยั 

 



เทคนิคการปีนบนส่วนเรือนยอด 

  การปีนในชว่งแรก ผู้ ปีนอาจใช้บนัได สเปอร์ หรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ แตเ่ม่ือปีนถึงเรือนยอดแล้ว

ควรใช้เทคนิค ดงันี ้

  ใช้ปลายข้างหนึ่งของเชือกนิรภยัเก่ียวไว้กบัแหวนรูปตวั “ดี” ท่ีเข็มขดันิรภยัด้วยตวัล็อค 

ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งโอบรอบผ่านก่ิงใหญ่ท่ีแข็งแรงก่ิงสูงสุดท่ีทําได้ แล้วเก่ียวกับเข็มขดันิรภัยด้วย   

ตวัล็อคอีกหนึ่งตวั เม่ือทําตามขัน้ตอนแล้วจะสามารถเคล่ือนไหวบนเรือนยอดไม้ได้อย่างปลอดภัย  

และหากมีการเคล่ือนท่ีขึน้-ลง ให้ใช้เชือกนิรภยัสํารองกระทําเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม แทนท่ีจะใช้

เชือกนิรภยัสัน้ๆ สองเส้น ผู้ ปีนอาจจะใช้เชือกนิรภยัเส้นยาวท่ีปลายมีบว่งแทนได้หนึ่งเส้น เม่ือผู้ ปีนใช้

ปลายเชือกนิรภยัพนัโอบก่ิงใหญ่ได้แล้ว ให้ใช้ปลายข้างหนึ่งท่ีมีหวัล็อคเก่ียวไว้กบัแหวนรูปตวัดีท่ีอยู่

ข้างเข็มขดันิรภยั แล้วใช้บว่งเชือกพนัรอบเชือกนิรภยั 2 ครัง้ ทําให้เกิดปมเรียกว่า “ปมปรัสซิค” ส่วนของ

บว่งท่ีเหลือจะถกูเก่ียวไว้ด้วยล็อค เม่ือปมตงึจะทําให้แน่นขึน้ (ภาพ 8) นอกจากนัน้ยงัมีอีกวิธีการหนึ่ง 

ท่ีผู้ ปีนอาจไม่ต้องใช้บว่งเชือกช่วยได้ โดยผู้ ปีนผกูปมคนัธน ู โดยใช้ปลายข้างหนึ่งของเชือกผกูเป็นปม

แทนห่วง วิธีนีง้่ายต่อการผกูและแก้แตไ่ม่สามารถปรับความยาวของเชือกได้เหมือนการใช้บว่งเชือก 

(ภาพ 9) 

  เม่ือผู้ ปีนต้องการจะปีนขึน้ให้ดึงปลายเชือกท่ีปล่อยขึน้ แล้วขยบัตวัและปมเคล่ือน 

ตามไปเม่ือปล่อยมือจากปมเชือก ปมก็จะรัดเชือกไว้แน่น ทําให้รัง้ตวัผู้ ปีนไว้อย่างหนาแน่น (ภาพ 10)    

หากผู้ ปีนต้องการจะโรยตวัลงก็ให้เล่ือนลงได้อย่างช้าๆ นอกจากนีย้งัใช้ในขณะเดินตามก่ิง (ภาพ 11) 

หรือโรยตวัลงมาปฏิบตัิงานเก็บเมล็ดรอบๆ เรือนยอดด้านล่างได้ (ภาพ 12) จดุท่ีรัง้ตวัผู้ ปีนบนต้นไม้

จะต้องโอบอยู่กับก่ิงใหญ่ของไม้นัน้ และจะต้องเป็นก่ิงไม้ท่ีแข็งแรงเพียงพอหากเกิดการพลัดตก          

หากผู้ ปีนต้องทํางานสงูกว่าจดุท่ีเชือกนิรภยัรัดก่ิงไม้ไว้ ตวัของผู้ ปีนจะต้องมีสายคาดนิรภยัอยู่ตลอดเวลา 

แตไ่มค่วรปลดสายเชือกนิรภยัเดมิออกจากตวั 

การใช้สเปอร์อย่างปลอดภัย 

1. ผู้ ปีนต้นไม้ควรมีนํา้หนกัเบาและร่างกายแข็งแรง  การได้ฝึกหดับอ่ยครัง้จะทําให้กล้ามเนือ้

เคยชินและมีความมัน่ใจ การใช้สเปอร์เร่ิมฝึกหดัจากพืน้ดินก่อน และทดลองปีนขึน้-ลง

จนเกิดความชํานาญ 

2. ถ้าหากเกิดกรณีเดือยเก่ียวล่ืนไถล ควรระวงัให้เท้าทัง้สองแยกอยู่ห่างกนั มิฉะนัน้เดือยเก่ียว 

จะเก่ียวขาอีกข้างหนึง่ทําให้บาดเจ็บได้ 

3. ควรใช้เสือ้ผ้าชนิดหนาเพ่ือป้องกนักรณีท่ีเดือยเก่ียวล่ืนไถลทัง้สองข้าง จะทําให้ตวัของ    

ผู้ ปีนพุ่งเข้าหาต้นไม้และล่ืนไถลลงไปได้ระยะหนึ่ง ใบหน้าและลําตวัถูไปกับเปลือกไม้

ก่อนท่ีสายคาดเชือกจะตงึและดงึตวัผู้ ปีนไว้  



4. ไม่ควรปีนต้นไม้ท่ีมีเปลือกบางและเปราะง่าย ตรวจสอบเปลือกไม้ท่ีโคนต้นไม้ให้ดี     

ก่อนการปีนทกุครัง้ เน่ืองจากเปลือกไม้จะบางลงเร่ือยๆ เม่ือใกล้เรือนยอดมากขึน้ 

5. ควรมีอปุกรณ์ปฐมพยายามเบือ้งต้นทกุครัง้ในการปีนเก็บเมล็ดไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8 การใช้บว่งเชือกทําปมปรัสซิค 
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ภาพ 9 การผกูเง่ือนคนัธน ู
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ภาพ 10 การเดนิขึน้ตามลําต้นบนส่วนเรือนยอดท่ีไมมี่ก่ิงให้ปีน 
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ภาพ 11 การเดนิไตต่ามก่ิงบนสว่นเรือนยอด 

 

 

 

1 

2 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 12 การปฏิบตังิานท่ีปลายเรือนยอดสว่นล่างโดยใช้เชือกนิรภยัโรยตวัผา่นง่ามก่ิงลงมา 

 

 



ความเสียหายท่ีเกิดกับต้นไม้ 

  ข้อเสียของการใช้สเปอร์ก็คือ ทําบาดแผลให้เกิดกบัเปลือกและเย่ือเจริญของต้นไม้ 

เป็นสาเหตใุห้เกิดติดโรคได้ง่าย โดยทัว่ไปกบัไม้สนแผลท่ีเกิดขึน้จะมียางออกมาปิดโดยเร็ว แต่ทําให้

การปีนครัง้ตอ่ไปยุง่ยากมากขึน้ ถ้าหากจะมีการปีนต้นไม้ต้นเดียวกนับอ่ยครัง้ ควรใช้จกัรยานปีนต้นไม้

หรือบนัไดหรือเทคนิคท่ีก้าวหน้าอ่ืนๆ แทนการใช้สเปอร์ 

คาํแนะนําเพ่ือความปลอดภัย 

  คําแนะนําเพ่ือความปลอดภยัตอ่ไปนีผู้้ ปีนต้นไม้ทกุคนจะต้องเรียนรู้ เพ่ือความปลอดภยั

ของตนเอง 

 1.  ผู้ ปีนต้นไม้จะต้องมีร่างกายแข็งแรง 

 2.  อปุกรณ์ทกุชิน้จะต้องบรรจุเพ่ือการขนส่งอย่างถูกต้อง บนัได เสา เคร่ืองตดัก่ิงไม้ต้องมี   

ชัน้วางและผกูยึดแน่น มีกล่องใส่สเปอร์ เชือก เข็มขดัตา่งๆ รวมทัง้เคร่ืองมือจิปาถะอ่ืนๆ 

อยา่งเหมาะสม 

 3.  เสือ้ผ้าท่ีใช้ต้องหนาและแข็งแรง สวมใสไ่ด้พอดีและเหมาะสมกบัสภาพอากาศในขณะใช้งาน 

 4.  อุปกรณ์ทกุชิน้จะต้องมีการตรวจสอบก่อนใช้งาน ถ้ามีสภาพไม่สมบรูณ์ไม่ควรใช้จนกว่า

จะได้รับการซอ่มแซมหรือเปล่ียนใหม ่

 5.  ไม่ควรปีนต้นไม้หากสภาพอากาศไม่อํานวย ขณะมีลมแรงจดัหรือแสงสว่างไม่เพียงพอ 

เชน่ ใกล้ค่ํา ควรระมดัระวงัเป็นพิเศษหากต้องปีนในฤดฝูนหรือมีเค้าฝนตกฟ้าคะนอง 

 6.  ไม่ควรปีนต้นไม้ท่ีมีร่องรอยว่าลําต้นผุ มีปุ่ มปมจากเชือ้โรค ลําต้นแตกแยกมีเรือนยอด

มากกวา่หนึง่เรือนยอด หรือมีรูปร่างผิดปกตท่ีิแสดงวา่เป็นต้นไม้ท่ีไมแ่ข็งแรง 

 7.  การติดตอ่ระหว่างผู้อยูบ่นพืน้ดินและผู้ ปีนต้นไม้ จะต้องกระทําอย่างสม่ําเสมอจนกระทัง่  

ผู้ ปีนกลับลงมาถึงพืน้ดินอีกครัง้ ควรกําหนดคําหรือวลีง่ายๆ ขึน้มาใช้กันเพ่ือป้องกัน          

การเข้าใจผิดอนัอาจจะเกิดขึน้ได้ ผู้ ท่ีอยู่บนพืน้ดินจะต้องรู้ถึงสถานะของผู้ ปีนต้นไม้อยู่เสมอ     

วา่เป็นอยา่งไร 

 8.  เชือกนิรภัยท่ีใช้โรยตวัลงจากต้นไม้ต้องวงเป็นวางอยู่บนพืน้ดินให้เรียบร้อย ก่อนผู้ ปีน     

จะโรยตวัลง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัเชือกพนักนัหรือยดึตดิกบัก่ิงไม้ 

 9.  ผู้ ท่ีอยู่บนพืน้ดินจะต้องจบัเชือกนิรภัยด้วยมือข้างหนึ่ง โดยให้อยู่เหนือไหล่อีกข้างหนึ่ง  

และหากนําเชือกนิรภัยไปพันกับต้นไม้ข้างเคียงคร่ึงรอบ ซึ่งจะทําให้บงัคบัเชือกได้ง่าย  

และเป็นการป้องกนัไม่ให้เป็นการดึงเชือกจากมือโดยตรง เม่ือดึงเชือกเข้ามาแล้วหย่อน

ปล่อยออกไปโดยการสลบัมือ ถ้าหากเชือกล่ืนหลดุจะบงัคบัได้ยากและทําให้มือบาดเจ็บ

จากการเสียดสีได้ง่าย 



10. ควรทราบวิธีการผูกปมเชือกได้หลากหลายวิธี สามารถนําไปปรับใช้ได้ทุกสถานการณ์  

ควรตรวจสอบปมเชือกให้แน่นดีทุกครัง้ เชือกนิรภัยต้องผูกติดกับเข็มขัดเป็นอย่างดี      

(ปมคนัธน)ู และปุ่ มหวัล็อคจะต้องล็อคในขณะกําลงัใช้ 

11. ไมค่วรปีนต้นไม้ขณะท่ีมีสิ่งใดสิ่งหนึง่พนัเป็นบว่งอยูร่อบคอ 

12. หมวกกันน๊อคและแว่นตาสําหรับป้องกันดวงตาจะต้องสวมอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันศีรษะ 

และดวงตา ขณะปีนต้นไม้ท่ีมีก่ิงหนาแนน่มาก 

13. ยืนหรือจบัก่ิงไม้ตรงสว่นท่ีใกล้ลําต้นให้มากท่ีสดุ 

14. ไม้แตล่ะชนิดมีการแตกก่ิงก้านไม่เหมือนกัน เช่น ก่ิงไม้สนมกัเปราะและหกัง่าย ดงันัน้    

จึงควรทดลองก่อนท่ีจะทิง้นํา้หนกัลงไปทัง้หมด ก่ิงท่ีแห้งตายแล้วจะต้องใช้ความระมดัระวงั

เช่นเดียวกนั ผู้ ปีนจะต้องมีจดุยึด 3 จดุ ในขณะปีนอยู่บนต้นไม้ คือ มือและสองขา หรือ

สองมือหนึ่งขาเสมอ ควรเคล่ือนไหวส่วนหนึ่งส่วนใดเพียงครัง้ละหนึ่งอย่างนอกจากว่า

เกาะตดิอยูก่บัต้นไม้โดยสายคาดนิรภยัหรือห้อยอยูก่บัเชือกนิรภยั 

15. ไม่ควรถือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ไปด้วยขณะท่ีปีนอยู่บนเรือนยอด ถ้าหากมีความจําเป็นต้องใช้  

ไม้ตะขอสําหรับตดัผลควรใช้เชือกขนาดเล็ก  ห้อยเคร่ืองมือดงักล่าวไว้ในระดบัท่ีต้อง      

ใช้งาน ให้ปลายเชือกข้างหนึ่งผกูติดไว้กบัเคร่ืองมือใหญ่อ่ืนๆ ส่งเคร่ืองมือกลบัลงพืน้ดิน

โดยการหยอ่นเชือกลง ไมค่วรทิง้หรือขว้างลงมา 

16. ระวงัก่ิงไม้หกัท่ีปลายแหลมคม เน่ืองจากอาจแทงเสือ้ผ้าขาดหรือทําให้เกิดบาดแผลและ

รอยฟกชํา้ได้ 

17. การปีนต้นไม้ควรปรับสายคาดนิรภัยให้กระชบั หากเกิดการหลุดตกนํา้หนกัตวัจะตกอยู ่

บนสายคาดนิรภยัซึง่จะทําให้ตวัของผู้ ปีนพุง่เข้าหาต้นไม้และล่ืนไถลลงไปได้ระยะหนึง่ 

18. เส้นผา่ศนูย์กลางของต้นไม้ท่ีปีนเม่ืออยู่ตรงระดบัเอวไม่ควรน้อยกว่า 3 นิว้ (8 ซม.) ถ้าหาก

ไม่มัน่ในความปลอดภัยให้ยึดหวัล็อคไว้กับต้นไม้ในระดบัท่ีปลอดภัยก่อนทําการปีนเพ่ือ

เก็บเมล็ดตอ่ไป 

19. ในการติดสายคาดนิรภัยให้ใช้แขนข้างหนึ่งโอบรอบต้นไม้ไว้จนกว่าขอเก่ียวเข้ากบัแหวน

ของเข็มขัดดีแล้ว ในกรณีท่ีต้นไม้มีขนาดเล็กอาจต้องพันสายคาดนิรภัย 2-3 รอบ         

ก่อนเก่ียวขอ แตต้่องมัน่ใจวา่สายคาดนัน้ไมบ่ดิขณะพนักบัลําต้นไม้ 

20. ก่อนปล่อยแขนจากการโอบรอบต้นไม้ ควรทดสอบโดยทิง้นํา้หนกัลงบนสายคาดนิรภัย

และเท้าก่อน 

21. สายคาดนิรภัยต้องติดอยู่กับต้นไม้ทุกขณะ ยกเว้นในขณะปีนหรือเปล่ียนตําแหน่ง        

หรือห้อยอยูก่บัเชือกนิรภยั 

22. ก่อนทิง้ถงุลกูสนหรือวสัดอ่ืุนลงมาต้องแนใ่จวา่ไมมี่ผู้ใดอยูใ่ต้ต้นไม้หรือบริเวณใกล้เคียง 



23. ควรมีเคร่ืองชว่ยชีวิตเบือ้งต้นพร้อมเสมอในขณะเข้าทําการปีนต้นไม้ 

24. ไม่ควรปีนต้นไม้ใกล้กับบริเวณท่ีมีการใช้กระแสไฟฟ้า หากมีความจําเป็น ต้องใช้       

ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ไม่ควรใช้บนัไดโลหะหรือโยนเชือกเข้าใกล้ หรือโยนไปยัง    

สายไฟฟ้าแรงสงูเป็นอนัขาด 

การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในการปีนและเก็บเมล็ดไม้ 

  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในการปีนและเก็บเมล็ดไม้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออบรมให้ผู้ ปีน  

เก็บเมล็ดไม้สามารถใช้อปุกรณ์ปีนต้นไม้และเก็บเมล็ดไม้อยา่งถกูต้องและปลอดภยั นอกจากนีผู้้ ท่ีผ่าน 

การอบรมแล้วจะต้องสามารถฝึกสอนวิธีการปีนให้แก่ผู้ ปีนรุ่นใหม่ได้ ในทางปฏิบตัิแต่ละหน่วยเก็บ

เมล็ด ควรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความชํานาญในการปีนเก็บเมล็ดอย่างน้อย 2 ท่าน และต้องสามารถฝึกสอน

ทกัษะในการปีนให้แก่ผู้ ปีนรุ่นต่อๆ ไปได้ ผู้ ปีนเก็บเมล็ดไม้นอกจากจะมีความชํานาญในการปีนแล้ว   

ยงัต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง โดยปกติผู้ ปีนเก็บเมล็ดควรมีอายไุม่เกิน 35 ปี จึงต้องมีการถ่ายทอด

ทกัษะและประสบการณ์ให้กบัผู้ ปีนรุ่นใหมเ่พ่ือทดแทนกนั ในการอบรมฯ มีสิ่งท่ีต้องพจิารณา ดงันี ้

  ผู้ อบรม  ผู้ รับการฝึกอบรมปีนต้นไม้ควรมีอายุอยู่ในช่วงท่ีร่างกายมีความแข็งแรง

ประมาณ 18-22 ปี และมีสขุภาพดีทัง้ร่างกายและจิตใจ พร้อมท่ีจะปฏิบตัิงานในด้านนี ้ถ้าผู้ ฝึกอบรม

เคยมีประสบการณ์ด้านการปีนเก็บเมล็ดไม้มาแล้วจะทําให้การฝึกสอนง่ายและรวดเร็วขึน้ จากการ

ฝึกอบรมท่ีผ่านมา พบว่าผู้ รับการอบรมบางท่านยงักลวัความสูงอยู่ เน่ืองจากไม่เคยปฏิบตัิงานอยู่ใน   

ท่ีสูง แต่เม่ือผ่านขัน้ตอนการฝึกไประยะหนึ่งก็สามารถปฏิบตัิได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการคัดเลือก        

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีความสามารถในการปีนท่ีดีหรือมีแนวโน้มท่ีจะสามารถปีนเก็บเมล็ดได้เป็น

อย่างดี เพราะทําให้การจดัการฝึกอบรมผ่านขัน้ตอนต่างๆ ได้อย่างไม่ติดขัด และทําให้ผู้ อบรมได้รับ 

การฝึกอยา่งเตม็ท่ีจนมีความชํานาญมากย่ิงขึน้ เพ่ือเป็นผู้ ฝึกสอนให้รุ่นตอ่ไปได้ในอนาคต 

  ผู้ ฝึกสอน  ผู้ ฝึกสอนจะต้องมีความสามารถในการปีนเก็บเมล็ดไม้สามารถถ่ายทอด

เทคนิคและวิธีการตา่งๆ ให้แก่ผู้ รับการอบรมได้เป็นอย่างดี ควรเป็นผู้ ท่ีปฏิบตัิงานในด้านนีเ้ป็นประจํา 

ผู้ ฝึกสอนรุ่นใหม่ควรได้รับการอบรมการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ รวมทัง้ต้องทราบถึงอปุกรณ์และ

ระบบการปีนเก็บเมล็ดในแตล่ะท้องท่ี นอกจากนีค้วามปลอดภยัระหว่างการฝึกปีนเป็นเร่ืองสําคญัมาก 

ผู้ ฝึกสอนควรรู้ภาษาท้องถ่ินสําหรับสอนผู้ รับการฝึกอบรมในท้องท่ี เพ่ือส่ือสารกับผู้ รับการฝึกได้

โดยตรง การใช้ล่ามแปลภาษาช่วยอาจสบัสนในการใช้ภาษาและทําให้การส่ือความหมายผิดพลาดไป 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองของความปลอดภยัในระหว่างการฝึกปีน และเพ่ือความปลอดภยัในระหว่าง

การฝึก ผู้ ฝึกสอนแตล่ะทา่นไมค่วรรับผิดชอบผู้อบรมมากกว่า 5 ทา่น 



  กําหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม  ควรจะกําหนดเป้าหมายการฝึกอบรมให้แน่ชัด 

เช่น ผู้ ปีนแต่ละคนสามารถปีนเก็บเมล็ดไม้ได้วนัละประมาณก่ีต้น หรือปริมาณผลท่ีเก็บได้ เพ่ือจะได้

ทราบถึงความสามารถของผู้ ปีนแตล่ะคน และนําไปใช้ในการวางแผนการเก็บเมล็ดไม้ครัง้ตอ่ไป 

  ความปลอดภัย  ผู้ ฝึกสอนจะต้องควบคุมดแูลผู้ เข้ารับการฝึกอย่างใกล้ชิดเพ่ือมิให้ 

เกิดอุบตัิเหตใุนระหว่างการฝึกปีน ท่ีสําคญัผู้ ปีนต้นไม้จะต้องปีนด้วยความสมัครใจเท่านัน้และหาก     

ผู้ ปีนเกิดความกลวัหรือไม่กล้าปีนตอ่ไป ผู้ ฝึกสอนต้องสัง่ให้ลงจากต้นไม้โดยทนัที มิฉะนัน้แล้วอาจเกิด

อนัตรายแก่ผู้ รับการฝึกได้ นอกจากนีผู้้ ฝึกสอนต้องได้รับการอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและ

สามารถทําการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้เป็นอยา่งดี 

  สถานท่ีท่ีใช้ฝึกการปีนต้นไม้  ควรเลือกป่าท่ีมีชนิดไม้อยู่ในแผนการเก็บเมล็ด และควร

มีแม่ไม้หลากหลาย ขนาดอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ เพ่ือให้ผู้ รับการฝึกสามารถปีนต้นไม้ได้หลากหลายและ

ใกล้เคียงกบัแหล่งเก็บเมล็ดไม้จริง ควรเป็นพืน้ท่ีการฝึกท่ีสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีท่ีพกัอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง และควรทําการฝึกในพืน้ท่ีท่ีผลหรือเมล็ดกําลงัสุกแก่หรืออยู่ในช่วงระยะเวลาการเก็บพอดี  

จะทําให้ผู้ ฝึกได้ฝึกการเก็บผลท่ีถึงระยะเก็บเมล็ดในคราวเดียวกนั 

  ระยะเวลาของการฝึกอบรม  การจดัฝึกอบรมควรจดัในช่วงฤดแูล้ง ถ้าเป็นไปได้ควร

เป็นช่วงระยะเวลาเดียวกับท่ีผลและเมล็ดสุกแก่พอดี เพ่ือท่ีจะได้เหมือนกับการปีนและเก็บเมล็ดไม้    

ในสภาพจริง การอบรมในแตล่ะครัง้ควรจะใช้เวลาในการฝึกประมาณ 10 วนั 

  แผนการฝึกอบรมการปีนเก็บเมล็ดไม้อย่างปลอดภัย  เป็นตวัอย่างสําหรับการอบรม 

ในช่วงเวลาการฝึก 10 วัน นอกจากนีใ้นระหว่างการฝึกอบรม ควรให้ความรู้เก่ียวกับชีววิทยาเมล็ดพันธุ์        

การสกุแก่และการประเมินผลผลิตเมล็ดควบคูก่นัไป สําหรับตวัอยา่งแผนการฝึกปีนเก็บเมล็ดไม้มีดงัตอ่ไปนี ้

 วนัท่ี 1  แนะนําการฝึก 

   - แสดงภาพสไลด์ แสดงขัน้ตอนตา่งๆ ของการปีนและการเก็บเมล็ดไม้ 

   - การสาธิตเทคนิคการปีนต้นไม้ 

   - แนะนําการใช้อปุกรณ์การปีนเก็บเมล็ด 

   - ฝึกทําบว่งเชือก (prussic splice) หว่งปลาย (eye splice) 

   - ฝึกผกูเง่ือนคนัธน ู(bowline knot) การใช้บว่งเชือก (prussic loop) 

  

 

 

 



วนัท่ี 2 สาธิต และฝึกปีนด้วยสเปอร์ เข็มขดันิรภยั และสายคาดนิรภยั 

 ภาคเช้า - ฝึกปีนด้วยสเปอร์ เข็มขดันิรภยั และใช้สายคาดนิรภยั 1 เส้น 

 ภาคบา่ย - ฝึกปีนด้วยสเปอร์ เข็มขดันิรภยั และใช้สายคาดนิรภยั 2 เส้น 

   - ฝึกปีนข้ามผา่นก่ิงต่ําๆ 

 วนัท่ี 3 ฝึกปีนให้สงูมากขึน้ 

       ภาคเช้า - ฝึกปีนตอ่ด้วยสเปอร์ เข็มขดันิรภยั และใช้สายคาดนิรภยั 2 เส้น 

   - ฝึกปีนข้ามผา่นก่ิงท่ีสงูมากขึน้ 

       ภาคบา่ย - สาธิตการใช้เชือกนิรภยัและบว่งเชือก 

   - ฝึกการโรยตวัลงมาจากต้นไม้ท่ีความสงูประมาณ 4 - 5 เมตร 

 วนัท่ี 4 ฝึกปีนตอ่ไปให้สงูมากขึน้อีก 

       ภาคเช้า - ฝึกปีนให้สงูขึน้อีกและให้ใช้อปุกรณ์ทัง้หมดได้ด้วยความชํานาญ 

       ภาคบา่ย - สาธิตการใช้เชือกนิรภยัและบว่งเชือก ทํางานบนสว่นเรือนยอด 

   - ฝึกการทํางานบนเรือนยอดสว่นลา่ง และเรือนยอดสว่นบน 

 วนัท่ี 5  

                   ภาคเช้า - ฝึกปีนโดยใช้เทคนิคการปีนทัง้หมดท่ีได้รับการฝึกมา 

                   ภาคบา่ย - สาธิตการเดินเข้า-ออกบนก่ิง และการเก็บผล/ฝัก 

   - ฝึกการเดนิเข้า-ออกบนก่ิง และการเก็บผล/ฝัก 

 วนัท่ี 6 - 9 - ฝึกปีนและเก็บผล/ฝักกบัแมไ่ม้ชนิดขนาดตา่งๆ ให้ชํานาญ 

   - ดแูลรักษาเคร่ืองมือและอปุกรณ์การปีน 

 วนัท่ี 10  ทดสอบภาคปฏิบตัิ 

  ในการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีเก็บหาเมล็ดของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมป่าไม้ 

พบว่า หากผู้ เข้ารับการอบรมเป็นผู้ ท่ีปีนเก็บเมล็ดให้กับหน่วยงานของตนเองอยู่ก่อนแล้ว อาจใช้เวลา

การอบรมเพียงแค่ 5 วันเท่านัน้ เพราะสามารถฝึกปีนและเข้าใจในทักษะการปีนได้อย่างรวดเร็ว 

เพียงแตต้่องทําความคุ้นเคยกบัอปุกรณ์การปีนในช่วงแรกของการฝึกเท่านัน้ 

  จากแผนการเก็บเมล็ดไม้ จะเห็นได้ว่าการปีนเก็บเมล็ดไม้เป็นการปฏิบัติงานท่ี         

ไม่อาจจะละเลยได้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งเมล็ดไม้ท่ีมีคณุภาพดี จากแหล่งแม่ไม้ท่ีดีและอยู่ในช่วงระยะเวลา

สุกแก่ท่ีเหมาะสม เพราะการปฏิบัติต่อเมล็ดทุกขัน้ตอนล้วนมีความสําคัญและมีความสัมพันธ์กัน    

หากมีขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใดผิดพลาดไปจะทําให้การปฏิบตัิในขัน้ตอนอ่ืนๆ ต้องปรับหรือเปล่ียนแปลงไป

และอาจสง่ผลให้คณุภาพของเมล็ดพนัธุ์ด้อยลงไปซึ่งไม่อาจแก้ไขให้กลบัคืนมาได้ และอีกประการหนึ่ง    



ท่ีสําคญัมาก คือ หวัหน้าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก็บหาเมล็ดไม้ ต้องให้ความสําคญักับทีมปีนเก็บเมล็ด

และพงึระลกึไว้เสมอวา่เจ้าหน้าท่ีปีนเก็บเมล็ดไม้ท่ีมีประสบการณ์ มีความชํานาญ และมีความสามารถ

เฉพาะตวันัน้ มีอยูไ่มม่ากนกั เม่ือได้รับการฝึกมาและเช่ียวชาญในด้านนี ้จึงควรได้รับการเอาใจใส่หรือ

ได้รับการสนบัสนุน เช่น ได้รับค่าตอบแทนท่ีมากกว่าปกติเพราะเป็นการปฏิบตัิงานท่ีใช้ทกัษะความ

ชํานาญเฉพาะตัว หรือมีการประกันชีวิตให้กับผู้ ปีนเน่ืองจากเป็นการปฏิบัติงานท่ีเส่ียงอันตราย

มากกวา่งานอ่ืนทัว่ไป 
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บทท่ี 7 

การปฏิบัตต่ิอเมล็ดไม้หลังเก็บเก่ียว 

 

  เมล็ดไม้ท่ีเก็บมาจากต้นต้องได้รับการปฏิบตัิอย่างเหมาะสมโดยทนัที ซึ่งการจดัเก็บ

เมล็ดไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม ก่อนนําไปทําการแยกเอาเมล็ดออกจากฝักหรือผล และการคดัเอาสิ่งท่ีปลอมปน

ออกไป ในเมล็ดไม้หลายชนิดโดยเฉพาะพวกผลสดหรือมีความชืน้สูง เช่น สะเดา และซ้อ เม่ือเก็บ

รวบรวมผลแล้วจะต้องไม่กองสุมไว้กลางแดดหรือแม้แต่กองไว้ในร่มเป็นเวลานาน เพราะจะทําให้    

เกิดความร้อนและทําให้เมล็ดสูญเสียความมีชีวิตไปอย่างรวดเร็ว ทัง้ยังเป็นการเร่งให้เกิดเชือ้ราเข้า

ทําลายเมล็ดอีกด้วย การควบคมุไม่ให้เกิดความร้อนสงูเกินไปนัน้มีความจําเป็นอย่างย่ิง ควรเก็บเมล็ด

หรือผลไว้ในถงุผ้าหรือวสัดท่ีุให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก แล้ววางไว้ในท่ีอากาศแห้ง หรืออาจกองไว้บน

ตะแกรง โดยกองไว้เป็นชัน้บางๆ ในร่มท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดี แต่เมล็ดไม้หลายชนิดสามารถนําไปผึ่ง

กลางแดดได้โดยไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ด การปฏิบัติต่อเมล็ดหลังการเก็บเก่ียวนีจ้ะต้องมี       

ความระมดัระวงัไปจนถึงขบวนการจดัเตรียมเมล็ด (seed processing) โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเป็น

เมล็ดท่ีมีอายุสัน้ (recalcitrant) ท่ีไม่อาจเก็บรักษาเมล็ดไว้นานๆ ได้ การพิจารณาวิธีการปฏิบัต ิ       

ต่อเมล็ดไม้แต่ละชนิดนัน้จะแตกต่างกัน ซึ่งจะต้องทําการศึกษาวิจัยเป็นรายชนิดไป เร่ิมตัง้แต ่        

การคดัแยกเมล็ด การผึ่งและการทําความสะอาดเมล็ด  ซึ่งการปฏิบตัิหลงัการเก็บเก่ียว (handling) 

ขบวนการเตรียมเมล็ด (processing) ตลอดจนการเก็บรักษาเมล็ด (storage) ล้วนเป็นปัจจยัสําคญั   

ท่ีมีผลตอ่คณุสมบตัขิองเมล็ดทัง้สิน้  ดงันัน้ ผู้ เก็บหาเมล็ดไม้จึงต้องทราบและเข้าใจถึงลกัษณะของผล

และเมล็ดของไม้แตล่ะชนิดเป็นอยา่งดี นอกจากนีแ้ล้วการสกุแก่ของผลหรือเมล็ดท่ีแตกตา่งกนัในขณะ

ทําการเก็บเก่ียวยงัสง่ผลให้การปฏิบตัติอ่เมล็ดหลงัเก็บเก่ียวในแตล่ะขัน้ตอนต้องปรับหรือเปล่ียนแปลง

ไป เพราะเมล็ดเหลา่นัน้มีความแข็งแรงท่ีแตกตา่งกนั ผู้ เก็บหาเมล็ดจงึต้องประสานขัน้ตอนปฏิบตัิตา่งๆ 

ให้สอดคล้องกบัเมล็ดแตล่ะชนิด แตล่ะประเภท และพิจารณาสภาพของเมล็ดในขณะนัน้ควบคูไ่ปด้วย 

นอกจากนี ้สภาพแวดล้อมในขณะเก็บเก่ียว เช่น อุณหภูมิ และความชืน้ ก็เป็นปัจจยัเก่ียวข้องท่ีต้อง

นํามาพิจารณาด้วย การอธิบายขัน้ตอนการปฏิบตัิจึงเป็นเพียงการกําหนดแนวทางปฏิบตัิอย่างคร่าวๆ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดัดแปลงและปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสมกับคุณภาพของเมล็ดใน

ขณะนัน้ได้  พอจะแบง่ขัน้ตอนการปฏิบตัติอ่เมล็ดหลงัเก็บเก่ียวได้ดงันี ้

การปฏิบัตต่ิอผลหรือเมล็ดในช่วงเวลาระหว่างการเก็บและการแยกเอาเมล็ดออกจากผล 

  ในการเก็บเมล็ดไม้นัน้ โดยทั่วไปเป็นการเก็บผลหรือฝักของไม้ท่ีมีเมล็ดอยู่ข้างใน 

ไมไ่ด้เป็นการเก็บเมล็ดโดยตรง การปฏิบตัติอ่ผลหรือฝักในชว่งเวลาระหวา่งการเก็บเมล็ดจนถึงการแยก

เอาเมล็ดออกจากผลหรือฝัก จึงนับได้ว่าเป็นขัน้ตอนหนึ่งท่ีมีความสําคญัต้องระมัดระวังมิให้เมล็ด        

ท่ีเก็บมานัน้เ ส่ือมคุณภาพหรือสูญเสียความมีชีวิต เน่ืองจากเมล็ดหรือผลท่ีเก็บมาใหม่ๆ นัน้           



ยงัคงมีความชืน้ในเมล็ดสูงอยู่ จะทําให้เมล็ดมีการอตัราการหายใจสูงและง่ายต่อการเส่ือมคณุภาพ

อย่างรวดเร็ว และในระหว่างการขนย้ายเมล็ดหรือผลนัน้ยังเป็นการง่ายต่อการเข้าทําลายของเชือ้รา   

อีกด้วย เน่ืองจากขบวนการเส่ือมคณุภาพของเมล็ดนัน้เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลาและไม่สามารถ

ทําให้เมล็ดท่ีเส่ือมคุณภาพแล้วมีคณุภาพกลบัมาดีดงัเดิมได้ ดงันัน้ผู้ปฏิบตัิงานจําเป็นต้องทราบถึง

ความสําคญัของขัน้ตอนนี ้ทําให้เกิดความเสียหายต่อความมีชีวิตของเมล็ดน้อย หรือบัน่ทอนอายุขยั

ของเมล็ดลงมาน้อยท่ีสุด และต้องวางแผนปฏิบตัิงานด้วยความรอบคอบกับเมล็ดท่ีเก็บมาจนกว่า     

จะได้รับการแยกเอาเมล็ดออกจากผล มีการปฏิบตัใินแตล่ะขัน้ตอนพอสรุปได้ดงันี ้

 การแยกเมล็ดออกจากผลในพืน้ท่ีใกล้เคียงหรือในพืน้ท่ีเก็บเมล็ด 

  เม่ือเก็บผลหรือเมล็ดแล้วจะต้องคํานึงถึงการขนส่ง (transportation) และการปฏิบตัิ

หลงัการเก็บ (handling) เช่น การผึ่ง (drying) การแยกเย่ือหรือปีก (extraction) หรือการปฏิบตัิอ่ืนๆ 

การเก็บรักษาเมล็ดชัว่คราว (temporary storage) ซึ่งควรต้องมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าและต้องมีการปฏิบตัิ

อยา่งรวดเร็วท่ีสดุ มีอีกทางเลือกหนึ่งคือการเตรียมสถานท่ีสําหรับการแยกเมล็ดใกล้กบัพืน้ท่ีเก็บเมล็ด 

แต่ท่ีสําคญัต้องคํานึงถึงความสามารถในการขนส่งและการปฏิบตัิต้องมีเพียงพอท่ีจะดําเนินการได้

อยา่งพอเหมาะกบัปริมาณเมล็ดท่ีเก็บ เพราะถ้าเก็บเมล็ดมากเกินกว่าความสามารถท่ีจะทําการขนส่ง

และปฏิบตัหิลงัการเก็บ ก็จะทําให้เมล็ดต้องเส่ือมไปหรือมีผลทําให้คณุภาพของเมล็ดต่ําลงอีกด้วย เช่น

เมล็ดไม้มะคา่โมง ควรต้องแยกเมล็ดออกจากฝักในพืน้ท่ีเก็บเมล็ดเสียทนัที เพราะจะทําให้การขนส่ง

เมล็ดทําได้สะดวกและได้จํานวนมากขึน้ ขณะท่ีเมล็ดไม้แดงจะไม่สามารถแยกเมล็ดในพืน้ท่ีเก็บเมล็ดได้

เพราะเมล็ดจะดีดออกจากฝักและกระเดน็ไปไกลทําให้เก็บรวบรวมเมล็ดได้ยาก และยงัต้องใช้พืน้ท่ีเพ่ือ

ตากฝักให้แตกอ้าอีกด้วย ดงันัน้เม่ือถึงฤดเูก็บเมล็ดไม้แดง นอกจากผู้ เก็บหาเมล็ดจะต้องทราบแหล่ง

และแม่ไม้จะต้องเก็บแล้ว หากแหล่งเก็บอยู่ไกลจากหน่วยคดัแยกเมล็ด ผู้ เก็บควรสํารวจและเตรียม

สถานท่ีสําหรับการแยกเมล็ดใกล้กบัพืน้ท่ีทําการเก็บเมล็ด เพ่ือลดภาระการขนส่งและคงความแข็งแรง

ของเมล็ดได้ดีกว่านํากลบัไปแยกเมล็ดท่ีหน่วยงานคดัแยกเมล็ด  ในเมล็ดไม้ท่ีมีอายุสัน้ (recalcitrant) 

ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสมท่ีมีการระบายอากาศดี แต่ต้องไม่มากเกินไปจนสูญเสีย

ความชืน้ทําให้เมล็ดต้องสญูเสียความมีชีวิตไปโดยเฉพาะในเมล็ดไม้พวกตระกลูยาง เชน่ เตง็ รัง    และ

ตะเคียนทอง และต้องจดัสง่ให้หนว่ยคดัแยกเมล็ดหรือเตรียมเพาะโดยทนัที ทัง้นีข้ึน้กบัเมล็ดไม้   แตล่ะ

ชนิด แตล่ะประเภท และแตล่ะระยะสกุแก่ด้วย โดยพิจารณาดจูากความชืน้ของผลและเมล็ด และอตัรา

การหายใจของเมล็ดไม้ในขณะนัน้วา่เป็นชนิดและประเภทของเมล็ดท่ีมีอตัราการหายใจสงูในขณะเก็บ

เก่ียวหรือไม่ ผู้ เก็บเมล็ดต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษในการขนส่งและการปฏิบตัิตอ่เมล็ดท่ีเป็นผลสดและ

เมล็ดท่ีมีอายสุัน้เพ่ือให้เมล็ดท่ีเก็บมาเส่ือมสภาพไปน้อยท่ีสดุ สําหรับภาชนะท่ีใช้บรรจเุมล็ดหรือผลท่ี

เก็บทัว่ๆ ไปนัน้ควรเป็นวสัดท่ีุมีนํา้หนกัเบา สามารถให้อากาศถ่ายเทได้ดี การใช้ภาชนะท่ี    ทําให้เกิด



การอบัชืน้จะทําให้เกิดความร้อน โดยเฉพาะถ้าต้องเดินทางไกลหรือต้องค้างแรม ความร้อนของเมล็ด

โดยเฉพาะผลสดนัน้จะเป็นอนัตรายอย่างย่ิงตอ่ความมีชีวิตของเมล็ดถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ ก็ตาม 

  ดงัได้กล่าวแล้วว่า หากทําได้ควรแยกเมล็ดออกจากผลในพืน้ท่ีใกล้เคียง หรือในพืน้ท่ี

เก็บผลหรือฝักนัน้ๆ เพ่ือลดภาระในการขนส่งและลดการใช้แรงงานเม่ือนํากลบัไปยงัหน่วยงานคดัแยก

เมล็ด และยงัรักษาความมีชีวิตของเมล็ดได้ดีกว่าการนําผลหรือฝักกลบัไปคดัแยกเมล็ดในภายหลงั มี

ข้อควรพิจารณาบางประการ สําหรับการแยกเมล็ดออกจากผลในพืน้ท่ีใกล้เคียงหรือในพืน้ท่ีเก็บเมล็ด 

ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ผู้ เก็บเมล็ดต้องพิจารณาถึงระยะทางจากแหล่งเก็บเมล็ดไปยงัหน่วยงานคดัแยก

เมล็ดว่าใกล้-ไกลแค่ไหน และการขนส่งมีประสิทธิภาพเพียงใด โดยดคูวามเหมาะสมจากชนิดและ

ประเภทของผล ร่วมกบัประสิทธิภาพของอปุกรณ์ปฏิบตังิานและเคร่ืองมือท่ีมีอยู ่

  2. เมล็ดของผลสดเกือบทกุชนิดหากเก็บไว้นานโดยท่ียงัไม่แยกเนือ้ผลออกจากเมล็ด 

จะเกิดการหมกัจนผลเนา่ ควรคดัแยกเมล็ดออกจากเนือ้ผลใกล้ๆ ท่ีเก็บเมล็ดนัน้ และหากเป็นเมล็ดท่ีมี

อายุสัน้ท่ีเก็บรักษาไว้นานไม่ได้ ควรส่งไปทําการเพาะทันทีหลังจากเอาเนือ้ผลหรือปีกออกแล้ว       

ส่วนเมล็ดท่ีมีอายุยาวท่ีสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและเมล็ดยงัไม่ดีดออกจากฝักหรือผลทนัทีหลงั  

การเก็บ และไม่ใช้เนือ้ท่ีเก็บมากในระหว่างการขนส่งเช่น สน ประดู่ พะยูง ชิงชนั หรือนนทรี อาจไม่จําเป็น  

ต้องรีบแยกเมล็ดในพืน้ท่ีเก็บ 

  3. หากสามารถผึ่งแดดให้ผลหรือฝักแตกอ้าออกให้เมล็ดหลุดออกมาได้เอง เช่น แดง 

มะค่าโมง ขะเจ๊าะ หรือแคฝร่ัง หรือบางชนิดอาจช่วยขยีผ้ลเพ่ือให้เมล็ดหลุดออกมาโดยง่าย เช่น 

ขีเ้หล็กบ้าน กระถินณรงค์ หรือกระถินเทพา ก็ควรทําในระหว่างท่ีดําเนินการเก็บเมล็ดอยู่อย่างตอ่เน่ือง 

จะชว่ยลดภาระการขนสง่และลดจํานวนภาชนะท่ีใส ่

  4. สภาพอากาศในขณะเก็บเมล็ดพนัธุ์ เช่น อุณหภูมิ และความชืน้ มีผลต่อการแยก

เมล็ดออกจากผลเชน่กนั หากเป็นการเก็บเมล็ดในช่วงฤดฝูน จะไม่สามารถตากผลหรือฝักเพ่ือให้เมล็ด

หลุดออกมาเองได้เพราะอากาศยงัมีความชืน้อยู่มากและอาจทําให้เมล็ดเปียกชืน้ได้ง่าย แต่ถ้าเป็น  

การเก็บเมล็ดในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อนท่ีมีอากาศแห้งและแดดจัด จะสามารถใช้วิธีผึ่งแดดให้ผล  

หรือฝักแตกอ้าออกให้เมล็ดหลดุออกมาได้ง่าย 

  อย่างไรก็ตาม การแยกเอาเมล็ดออกจากผลหรือฝักควรทําเม่ือมีอุปกรณ์ท่ีใช้

ปฏิบตัิงานอย่างเพียงพอ อย่าตดัสินใจทําโดยท่ียงัไม่มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ เพราะจะสูญเสีย

เมล็ดพนัธุ์ไปเป็นจํานวนมาก อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีจําเป็นควรนําไปด้วยเพ่ือแยกเมล็ดออกจากผล 

ได้แก่ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกขนาดใหญ่สําหรับตากผลและเมล็ด แผ่นตาข่ายพลาสติกหรือไนล่อน



สําหรับคลุมฝักท่ีตากเพ่ือไม่ให้เมล็ดท่ีกระเด็นหลุดออกจากฝักกระจดักระจายไปไกล ตะกร้าตาข่าย

สําหรับเขย่าเมล็ดให้ร่วงออกจากผลหรือฝักท่ีแห้งแล้ว ถุงผ้าสําหรับนวดเมล็ด กระด้งสําหรับฝัดแยก

เมล็ดออกจากปีก เป็นต้น 

  สิ่งสําคญัอีกประการหนึ่งท่ีต้องปฏิบตัิคือ การบนัทึกข้อมลูของแหล่งท่ีเก็บเมล็ดอย่าง

ถูกต้อง ข้อมูลท่ีสําคญั เช่น สถานท่ี หมู่ไม้ และวิธีการเก็บเมล็ด นอกจากนีย้งัต้องทําสลาก (label)    

ใสล่งในภาชนะและตดิภาชนะท่ีบรรจเุมล็ดอยา่งชดัเจน เพ่ือนําไปใช้ในการแยกเมล็ดแตล่ะกองหรือชดุ

เมล็ด (seed lot) ดงันัน้จึงต้องมีการเตรียมแบบสําหรับบนัทึกข้อมลูท่ีดีเพ่ีอให้ได้รายละเอียดให้มากท่ีสุด 

นอกจากนีถ้้าเป็นไปได้ควรถ่ายภาพของต้นไม้หรือหมู่ไม้ท่ีทําการเก็บเมล็ดไว้ด้วยเพ่ือประกอบ        

การบนัทกึข้อมลู  

  แบบบนัทึกของแตล่ะหน่วยงานท่ีดําเนินการจดัหาเมล็ด จะต้องประกอบด้วยข้อมูล  

ท่ีสําคัญๆ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  โดยแต่ละหน่วยงานอาจกําหนดรูปแบบบนัทึกขึน้มาเอง หรือเป็น   

แบบบนัทกึท่ีร่วมกนักําหนดขึน้มาโดยหลายหนว่ยงานท่ีปฏิบตังิานร่วมกนั เอกสารข้อมลูกํากบัเมล็ดไม้

จดัเป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุ เพราะหากไมมี่หลกัฐานแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัเมล็ดไม้นัน้ๆ แนบมาด้วยแล้ว 

เมล็ดท่ีเก็บมานัน้ก็แทบจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย ดังนัน้ การบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเมล็ดพันธุ์จึงมี

ความสําคญัอยา่งย่ิงในการจดัการเมล็ดพนัธุ์ไม้ป่า เพราะจะทําให้ทราบว่า เป็นเมล็ดอะไร เก็บมาจาก

แหลง่ไหน ก่ีต้น เป็นปริมาณเทา่ไร แหลง่เก็บมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นอย่างไร นอกจากนี ้

เม่ือเมล็ดท่ีเก็บมาได้ผ่านขบวนการคดัแยกเมล็ดและขบวนการเตรียมเมล็ด จนกระทั่งได้ทดสอบ

คณุภาพเมล็ดและเก็บรักษาไว้ในธนาคารเมล็ดแล้ว ในแบบบนัทึกยงับอกรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการ

คดัแยกเมล็ด สภาพการเก็บรักษา เปอร์เซ็นต์การงอก และอาจรวมถึงบนัทึกการแจกจ่ายเมล็ดของ   

แตล่ะชดุอีกด้วย 

  ข้อมูลในแบบบนัทึกข้อมูลเมล็ดไม้ จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการติดตามผล เช่น 

หลังจากนําเมล็ดพันธุ์ เหล่านีไ้ปใช้ปลูกแล้ว พบว่ามีการเจริญเติบโตดี หรือให้กล้าไม้ท่ีมีคุณภาพดี   

เม่ือมีความต้องการใช้เมล็ดชดุนีอี้ก ก็อาจตรวจสอบจากบนัทึกเอกสารเหล่านัน้ได้ และสามารถออกไป

เก็บหาหรือติดต่อสั่งซือ้เมล็ดชุดท่ีต้องการได้อีก นอกจากนีข้้อมูลท่ีแนบมายงัสามารถแสดงให้ผู้ ใช้

เมล็ดพนัธุ์ตดัสินใจได้ว่าควรใช้เมล็ดพนัธุ์จํานวนเท่าไร เพ่ือให้ได้กล้าไม้เพียงพอสําหรับการปลูกป่า  

ในแตล่ะปีได้ 

  มีตวัอย่างแบบบนัทึกของศนูย์เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าอาเซียน-แคนาดา ท่ีอาจนํามาใช้เป็น

แนวทางการบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัเมล็ดไม้ได้เป็นอย่างดี มีขัน้ตอนการปฏิบตัพิอสงัเขป ดงันี ้ 

  1. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนการเก็บเมล็ดไม้ประจําปีท่ีได้กําหนดชนิดและปริมาณท่ี

จะต้องดําเนินการเก็บในปีนัน้ๆ แล้ว หากยังไม่เคยมีประวัติของแหล่งเก็บเมล็ดชนิดนัน้ๆ มาก่อน        



ผู้ เก็บเมล็ดจะต้องวางแผนเก็บเมล็ดโดยทําการสํารวจหาแหล่งเมล็ดและประเมินผลผลิต เพ่ือจะได้

ทราบถึงแหล่งท่ีเก็บ จํานวนและสภาพของแม่ไม้ ปริมาณเมล็ดและช่วงเวลาเหมาะสมท่ีเก็บเมล็ดได้ 

โดยบันทึกข้อมูลของแหล่งท่ีเก็บเมล็ดชนิดนัน้ ลงในแบบสํารวจและประเมินผลผลิต (ภาพ 13)         

ในขณะเดียวกันก็จะต้องบนัทึกข้อมูลเก่ียวกับ แหล่งท่ีมาของเมล็ด (location) สภาพพืน้ท่ี (site)      

ดิน (soil) ภูมิอากาศ (climate) พร้อมด้วยแผนท่ีของแหล่งเมล็ดชนิดนัน้ๆ อยา่งคร่าวๆ (sketch map) 

ลงในแบบบนัทึกข้อมูลเมล็ดไม้ของศูนย์ฯ (ภาพ 14) ในขณะท่ีไปสํารวจแหล่งและประเมินผลผลิต

เชน่เดียวกนั 

  2. เม่ือถึงเวลาเก็บเมล็ดชนิดนัน้ ผู้ เก็บจะต้องบนัทึกข้อมลูเพิ่มเติมในส่วนของการเก็บ

เมล็ด (collection) ในแบบบนัทึก (ภาพ 14) นัน้อีกครัง้ ได้แก่ วิธีการเก็บ วนัท่ีเก็บ จํานวนต้นท่ีเก็บ 

ปริมาณและสภาพของผลในขณะไปทําการเก็บ และลงรายละเอียดแตล่ะต้น ได้แก่ ชนิดไม้ หมายเลข

แม่ไม้ แหล่งท่ีเก็บ วนัท่ีเก็บ และผู้ เก็บเมล็ด เขียนในสลากติดภาชนะท่ีใช้เก็บเมล็ด (ภาพ 15) จํานวน 2 แผ่น 

โดยแผน่แรกผกูตดิไว้ด้านนอกกบัภาชนะหรือถงุบรรจเุมล็ด และอีกแผ่นใส่ไว้ข้างในถงุ หากแผ่นใดแผ่นหนึ่ง

หลุดหรือสูญหายไป ก็จะยังคงมีสลากอีกแผ่นหนึ่งท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับเมล็ดติดอยู่ สลากติด

ภาชนะนีจ้ะมีขนาดกะทดัรัด ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ไม่เป่ือยยุ่ยเม่ือถูกความชืน้หรือนํา้ ทัง้แผ่นป้าย

และปากกาท่ีใช้เขียนต้องเป็นชนิดท่ีกนันํา้เทา่นัน้  

  สําหรับหน่วยงานท่ีมีแหล่งเมล็ด และทราบระยะสุกแก่ของผลชนิดนัน้อยู่แล้วสามารถ

ปฏิบตังิานทัง้สองขัน้ตอนนีไ้ปในคราวเดียวกนัได้ 

 การปฏิบัตแิละการเก็บรักษาในระหว่างการขนส่ง 

  การรักษาความมีชีวิตของผลหรือเมล็ดหลงัจากเก็บเก่ียวมานัน้ พบว่าผลหรือเมล็ด

สว่นใหญ่จะเก็บมาขณะท่ีมนัยงัไม่แห้งดีพอสําหรับเก็บรักษา และความชืน้ในเมล็ดก็ยงัไม่ลดลงจนถึง

ระดบัต่ําพอหรือประมาณ 8 % จนกว่าจะได้ทําการคดัแยกออกและผึ่งให้แห้ง โดยทัว่ไปแล้วความชืน้

ของเมล็ดจะประมาณ 15 % ความสามารถของเมล็ดท่ีจะทนทานตอ่สภาพแวดล้อมท่ีไม่เอือ้อํานวยได้

จะแตกต่างกันไป ขึน้อยู่กับชนิดไม้และความชืน้ภายในเมล็ด โดยทั่วไปแล้วเมล็ดท่ีมีความชืน้สูง       

จะเสียหายได้ง่ายถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีอณุหภูมิสงู หรือจากโรคและแมลง ดงันัน้ผลหรือเมล็ดไม้

ควรจะเก็บรักษาในสภาพแห้งและในท่ีเย็นท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในช่วงการเก็บรักษาชั่วคราวและ

ระหว่างขนส่ง (แต่ไม่รวมถึงเมล็ดท่ีมีอายุสัน้) และช่วงเวลาระหว่างการเก็บเมล็ดจนถึงการแยก       

เอาเมล็ดออกควรให้สัน้ท่ีสดุ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 13 แบบสํารวจและประเมนิผลผลิตของศนูย์เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าอาเซียน-แคนาดา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 14 แบบบนัทึกข้อมลูแหลง่เมล็ด การเก็บ การปฏิบตั ิการเก็บรักษา และทดสอบเมล็ด                  

  ของศนูย์เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าอาเซียน-แคนาดา (ด้านหน้า) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 15 สลากตดิภาชนะบรรจเุมล็ดของศนูย์เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าอาเซียน-แคนาดา 

 

  ช่วงเวลาในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดชัว่คราว (temporary storage) หลงัการเก็บ

ผลหรือเมล็ด แบง่ออกได้เป็น 3 ระยะตามลําดบั คือ (1) การเก็บรักษาชัว่คราวในสนามจนกว่าจะทํา

การขนส่ง (2) ขณะขนส่ง และ (3) การเก็บรักษาชั่วคราวท่ีหน่วยงานจนกว่าจะทําการแยกเมล็ด     

ออกจากผลหรือฝัก อย่างไรก็ตามช่วงเวลาในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดชัว่คราวอาจเปล่ียนแปลงได้ 

เช่น ในกรณีท่ีต้องการลดช่วงเวลาการเก็บเข้ามา หรือเพ่ือเล่ียงความเสียหายจาก โรค แมลง และนก 

หรือการกําหนดช่วงเวลาการเก็บไม่เหมาะสม จึงต้องทําการเก็บเมล็ดท่ียงัไม่แก่หรือสกุเต็มท่ี ดงันัน้  

จึงจําเป็นต้องบ่มเมล็ดให้สุกภายหลงัการเก็บ (pre-curing) หรือในเมล็ดท่ีมีอายุสัน้ หรือการขนส่ง



เมล็ดครัง้ละมากๆ ไม่อาจทําได้ หรือสภาพความชืน้ของอากาศท่ีหน่วยงานคดัแยกเมล็ดสูงเกินไป      

ท่ีจะตากเมล็ดให้แห้งได้ การคดัแยกเมล็ดก็จําเป็นต้องกระทําท่ีสถานท่ีเก็บเมล็ด 

  สภาพอากาศภายในภาชนะท่ีบรรจุเมล็ดก็มีความสําคญัมากในช่วงการเก็บรักษา

ชั่วคราวและช่วงการขนส่ง ภาชนะบรรจุต้องมีการถ่ายเทอากาศได้ดีเพ่ือลดความชืน้และอุณหภูมิ       

ท่ีสะสมขึน้ภายในภาชนะนัน้ ขณะเดียวกันก็ต้องมีช่องเล็กพอท่ีจะกันเมล็ดท่ีหลุดออกมาจากฝัก    

ไม่ให้ร่วงหล่นออกไปจากภาชนะหรือถุงนัน้ด้วย โดยทั่วไปกระสอบป่าน หรือถุงฟางท่ีทอหลวมๆ    

ขนาดจุ 100 ลิตร มีความเหมาะสมนํามาใช้เป็นภาชนะบรรจไุด้ ภาชนะจกัสานแบบเปิดปากก็นํามา 

ใช้ได้ ซึ่งอาจจะทําจากลวด ไม้ไผ่ หรือหวาย ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถ่ิน ถุงผ้าก็เหมาะสมสําหรับใส่เมล็ด

ขนาดเล็ก ถุงท่ีใช้บรรจุเมล็ดควรเป็นถุงใหม่หรืออย่างน้อยต้องสะอาดพอ เพราะถุงเก่าท่ีใช้แล้ว     

มกัจะมีราขึน้ ซึง่อาจจะลามไปสูเ่มล็ดได้ สว่นถงุพลาสตกิจะใช้ไมไ่ด้ จนกวา่เมล็ดจะแห้งดีแล้วเทา่นัน้ 

  การเก็บรักษาผลหรือเมล็ดจํานวนมากต้องได้รับการเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ในกรณี 

ท่ีกองผลหรือเมล็ดไว้บนพืน้ บริเวณท่ีอยู่ด้านนอกอาจจะแห้งเร็ว แตอ่ณุหภูมิและความชืน้ภายในกอง

อาจขึน้สงูจากการท่ีเมล็ดมีการหายใจ ดงันัน้ต้องกองให้กระจายเป็นชัน้บาง ๆ สม่ําเสมอและทําการคน

และพลิกกลับไปมาเป็นประจําจนกระทัง่เมล็ดแห้งดี อยู่ในระดบัท่ีการหายใจของเมล็ดต่ําสุด ซึ่งผล

หรือเมล็ดท่ีอยู่ในกองหรือในถุงจะไม่เกิดความร้อนได้อีก นั่นก็คือความชืน้ของเมล็ดจะอยู่ในระดบั

ประมาณ 15 % อนัจะเป็นการทําให้ไม่เกิดเชือ้ราขึน้ได้อีกด้วย และไม่ควรใส่ผลหรือฝักให้เต็มถุง

จนเกินไปควรใส่เพียงคร่ึงถุงเท่านัน้ เช่นโคนของไม้สนจะอ้าและขยายตวัออกเม่ือแห้ง นอกจากนีต้้อง

ระวงัไม่คลุกเคล้าผลท่ีเป็นเนือ้เย่ือเข้าด้วยกนัก่อนทําการแยกเอาเมล็ดออก เน่ืองจากจะเป็นการหมกั

และทําให้เกิดการเน่าเสียขึน้ได้ อีกกรณีหนึ่งคือผลหรือฝักท่ีเก็บมาไม่ควรกองไว้บนพืน้ดิน การติดเชือ้รา

ในผลหรือเมล็ดมกัจะเกิดจากการสมัผสักบัเชือ้จลุินทรีย์ท่ีมีอยู่ในดินบริเวณป่าท่ีทําการเก็บเมล็ด และ

บริเวณท่ีทําการแยกเอาเมล็ดออก 

  การเก็บรักษาชัว่คราวในสนาม มีความจําเป็นในกรณีท่ีการขนสง่เมล็ดยงัไมพ่ร้อมจะทําได้ 

หรือหน่วยงานรับผิดชอบในการแยกเมล็ดออกไม่พร้อมท่ีจะเก็บรักษาได้ ทัง้นีก็้เพ่ือลดความเสียหายแก่

เมล็ด โดยการเก็บผลหรือฝักของไม้ให้แห้งและเย็นมากท่ีสุด ทัง้นีส้ามารถกระทําได้โดยวางเรียงถุงหรือ

กระสอบ หรือภาชนะอ่ืน ท่ีระบายอากาศได้ดีในท่ีร่มและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรวางกองกระสอบ

ทบักัน ถ้าหากมีโอกาสเกิดนํา้ขงัหรืออาจได้รับอนัตรายจากหนูและแมลง ก็ควรแขวนถุงหรือกระสอบไว้

บนก่ิงไม้ บนชัน้เก็บ หรือขอเก่ียว หากเป็นช่วงหน้าฝน ก็ควรหาท่ีอยู่ใต้ร่มเงา หรือสร้างท่ีเก็บชัว่คราวซึ่ง

คลุมหลงัคาด้วยผ้าใบ ถ้าเป็นไปได้ควรทําการตากเมล็ดให้แห้งล่วงหน้าระหว่างการเก็บรักษาชัว่คราว   

ซึ่งจะช่วยลดนํา้หนกั สะดวกต่อการขนส่ง และลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ด้วย การตาก

เมล็ดและการเก็บรักษาชัว่คราวควรทําบนผืนผ้าใบท่ีมีความทนทานและไมฉี่กขาดง่าย 



 การขนส่ง 

  การขนส่งเมล็ดพนัธุ์ ท่ีจดัหามาได้ไปยงัหน่วยคดัแยกหรือหน่วยจดัเก็บเมล็ด เป็นอีก

ขัน้ตอนหนึง่ท่ีต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพ่ือให้การจดัหาเมล็ดได้เมล็ดพนัธุ์ท่ีมีคณุภาพดี จะต้องจดัหา

ยานพาหนะท่ีดีและเหมาะสมกับการขนส่งเมล็ดพันธุ์ ไม้ป่า โดยยานพาหนะท่ีใช้ต้องมีขนาดใหญ่   

เพียงพอท่ีจะบรรทกุผลหรือเมล็ดพนัธุ์ พร้อมทัง้อปุกรณ์ เคร่ืองมือการเก็บและปฏิบตัิตอ่เมล็ดในสนาม 

และผู้ปฏิบตัิงาน สําหรับเดินทางไปยงัแหล่งเมล็ดจนกระทั่งขนส่งเมล็ดกลบัไปยงัหน่วยงานคดัแยก

เมล็ดหรือหนว่ยจดัเก็บเมล็ดด้วย 

  พนกังานขบัรถควรได้รับการอบรมการใช้ยานพาหนะมาแล้วเป็นอย่างดี นอกจากนี ้

ควรจะทราบถึงความสําคญัในการขนส่งเมล็ดพนัธุ์ว่าต้องดูแลและปฏิบตัิต่อเมล็ดแต่ละชนิด แต่ละ

ประเภทอยา่งไร เชน่ ไม่ให้ภาชนะท่ีบรรจเุมล็ดทบัถมกนัมากเกินไปจนเกิดความร้อนขึน้ได้ หรือไม่ควร

จอดรถตากแดดหรือในท่ีร้อนและขาดการระบายอากาศท่ีดีนานจนเกินไป ต้องดแูลไม่ให้ผลหรือเมล็ด

แห้งเกินไปหรือหมกัเกินไป เหลา่นีเ้ป็นต้น 

  ระยะเวลาท่ีใช้ในการขนส่ง ก็เป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับ  

ผลสดและเมล็ดท่ีมีอายุสัน้ การขนส่งท่ีช้าไปเพียง 1 วนั อาจกลายเป็นการหมกัจนเมล็ดไม้ท่ีเก็บมา

สูญเสียความมีชีวิตไปเป็นจํานวนมากได้ ในระยะทางสัน้ๆ ท่ีใช้เวลาในการเก็บและขนส่งกลบัไปยัง

หน่วยงานคัดแยกเมล็ดภายในวันเดียวเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับเมล็ดไม้ประเภทนี ้ ดังนัน้ใน         

การคดัเลือกแหล่งเก็บเมล็ดไม้กับชนิดพันธุ์ ท่ีเมล็ดมีอายุสัน้ ผลสด หรือประเภทของผลท่ีต้องได้รับ  

การเอาใจใส่เป็นพิเศษ และจะต้องพิจารณาถึงระยะทางระหว่างหน่วยงานไปยงัแหล่งเมล็ดชนิดนัน้ๆ 

ไมใ่ห้หา่งไกลเกินไปหรือต้องใช้เวลาขนสง่นานหลายวนั จนทําให้เมล็ดท่ีเก็บมาต้องเส่ือมคณุภาพลงไป 

  การขนส่งเมล็ดพนัธุ์ทกุชนิด กลบัไปยงัหน่วยงานคดัแยก ศนูย์เมล็ดไม้ หรือศนูย์เพาะชํา 

ผู้ส่งต้องแจ้งให้หน่วยงานปลายทางทราบล่วงหน้าทกุครัง้ โดยแจ้งให้หน่วยงานปลายทางได้ทราบถึง 

ชนิด ปริมาณ และเวลาท่ีผลหรือเมล็ดชนิดนัน้ๆ จะส่งไปถึง เพ่ือให้หน่วยงานท่ีได้รับผลหรือเมล็ด      

ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์ปฏิบตัิต่อเมล็ดให้พร้อมสําหรับการจัดการต่อผลหรือเมล็ดนัน้       

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 การปฏิบัตต่ิอผลหรือเมล็ดท่ีมีอายุสัน้ 

  เมล็ดไม้ในเขตร้อนบางชนิดจดัเป็นพวกเมล็ดท่ีมีอายสุัน้ (recalcitrant) คือเป็นเมล็ด 

ท่ีมีความมีชีวิตเพียงระยะสัน้ๆ และจะเส่ือมความงอกลงอย่างรวดเร็ว และถ้าเก็บไว้นานเกินไปก็จะ

สญูเสียความมีชีวิตไปทัง้หมด เมล็ดไม้พวกนีไ้ม่อาจเก็บรักษาไว้ได้นานๆ และหากเก็บไว้ในท่ีอณุหภูมิ

ต่ําเกินไป หรือถกูลดความชืน้ลงมากเกินไป ก็จะเป็นอนัตรายต่อความมีชีวิตของเมล็ดพวกนีเ้ช่นกัน 

เมล็ดไม้พวกนีไ้ด้แก่ เมล็ดไม้สะเดา เมล็ดพวกไม้ยาง เต็ง รัง ตะเคียนทอง เมล็ดไม้ในวงศ์ไม้ก่อ      



และเมล็ดในวงศ์ปาล์ม เช่น หวายบางชนิด เป็นต้น มีข้อพิจารณาสําหรับการปฏิบตัิตอ่ผลและเมล็ดพนัธุ์

เหลา่นีอ้ยา่งกว้างๆ ได้แก่ 

  1. การระบายอากาศ  เมล็ดไม้ในกลุ่มนีมี้อัตราการหายใจสูงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องการ

การระบายอากาศท่ีดี ถ้าบรรจุผลหรือเมล็ดจํานวนมากๆ ลงในถุงหรือภาชนะบรรจุ จะเกิดการหมัก

ตวัเองมีความร้อนเกิดขึน้สงูและเชือ้ราเข้าทําลายได้ง่าย สง่ผลให้เมล็ดตายลงอย่างรวดเร็ว ภาชนะท่ีใช้

บรรจผุลหรือเมล็ดเหลา่นีค้วรมีชอ่งระบายอากาศได้ทัว่ทัง้ภาชนะ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่ ถงุตาข่ายพลาสติก 

หรือกระสอบป่านท่ีทออย่างหลวมๆ เป็นต้น และควรใส่ผลหรือเมล็ดในภาชนะเพียงคร่ึงหนึ่งเท่านัน้ 

เพ่ือหลีกเล่ียงการหมกัตวัเองและมีการระบายอากาศท่ีดีพอ 

  2. อุณหภูมิ  การเก็บและปฏิบตัิต่อเมล็ดประเภทนีค้วรหลีกเล่ียงสภาพแวดล้อมท่ีมี

อณุหภมูิต่ํากวา่ 20 องศาเซลเซียส หรือสงูเกินกว่า 35 องศาเซลเซียส เพราะจะทําให้เมล็ดพวกนีเ้ส่ือม

คณุภาพเร็วขึน้ การจัดการต่อเมล็ดท่ีมีอายุสัน้เหล่านี ้จะต้องระมดัระวังไม่ให้เมล็ดถูกแดดโดยตรง  

ควรเก็บหรือผึ่งไว้ในร่มเงา ในระหว่างการขนส่งควรให้ผลหรือเมล็ดอยู่ในช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม    

การเลือกใช้ภาชนะบรรจท่ีุเหมาะสมและระบายอากาศได้ดี จะลดอณุหภมูิให้ต่ําลงได้ 

  3. ความชืน้ของเมล็ด  ส่วนใหญ่เมล็ดในกลุ่มนีจ้ะสญูเสียความมีชีวิตลงอย่างรวดเร็ว 

หากความชืน้ในเมล็ดลดลงมากหรือรวดเร็วเกินไป เมล็ดแต่ละชนิดในกลุ่มนีจ้ะมีจุดความชืน้วิกฤต 

(critical moisture content) หรือจดุท่ีความชืน้ต่ําสดุท่ีเมล็ดชนิดนัน้ๆ จะคงความมีชีวิตอยู่ได้แตกตา่ง

กนัอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วยงัเป็นจดุท่ีความชืน้ในเมล็ดค่อนข้างสูงอยู่ ผู้ เก็บเมล็ดจึงต้องระมดัระวงั

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งระหวา่งการขนสง่ จะต้องไมใ่ห้เมล็ดเหลา่นีถ้กูกระแสลมจนทําให้ความชืน้ใน

เมล็ดลดลงไปมากหรือรวดเร็วเกินไป หากการขนส่งใช้รถกระบะเปิดโล่ง ควรมีผ้าใบคลมุป้องกนัลมไว้ด้วย 

หรืออาจใช้กระดาษหนงัสือพิมพ์ท่ีเปียกพอหมาดๆ ปิดภาชนะท่ีบรรจผุลหรือเมล็ดเหลา่นีไ้ว้ 

  4. การเตรียมการเพาะชํา  ผู้ เก็บเมล็ดควรแจ้งให้งานเพาะชําเตรียมการเพาะเมล็ดให้พร้อม 

เม่ือเมล็ดถกูขนสง่ไปถึงโดยทนัที เพ่ือให้เมล็ดท่ีเก็บได้มาเส่ือมคณุภาพลงไปน้อยท่ีสดุ 

  5. การขนสง่เมล็ดระยะไกล  โดยปกตแิล้วเมล็ดไม้พวกนีค้วรมีระยะทางขนส่งท่ีไม่ไกล

มากนักจากหน่วยคดัแยกเมล็ด แต่ถ้าหลีกเล่ียงไม่ได้ ผู้ เก็บควรทําการแยกเมล็ดออกจากเนือ้ผล       

ซึง่เป็นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดการหมกัจนทําให้กองเมล็ดมีอณุหภมูิสงูจดัและเมล็ดเสียหายได้ นอกจากนี ้

ต้องป้องกันไม่ให้เชือ้ราเข้าทําลายเมล็ด โดยเกล่ียเมล็ดให้กระจายบนพืน้ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก   

ภายใต้ร่มเงา ให้ระบายอากาศได้ดี หากเมล็ดเกิดงอกขึน้มาในระหว่างการเก็บหรือขนส่ง ควรแยก

เมล็ดท่ีงอกบรรจใุนภาชนะท่ีมีวสัดชืุน้ เชน่ กระดาษหนงัสือพิมพ์เปียก ขยุมะพร้าวหรือขีเ้ล่ือยชืน้    เพ่ือ

รักษาความมีชีวิตของเมล็ดท่ีงอกแล้วนีใ้ห้คงอยูจ่นกระทัง่สง่ไปถึงหนว่ยงานปลายทางได้ 



การเก็บรักษาช่ัวคราวท่ีหน่วยงานก่อนแยกเมล็ดออกจากผลหรือฝัก 

  หลงัจากขนส่งผลหรือเมล็ดกลบัมายงัหน่วยงานคดัแยกเมล็ดแล้ว อาจมีบางกรณีท่ีมี

ความจําเป็นต้องเก็บรักษาผลเอาไว้ก่อนจะทําการแยกเอาเมล็ดออก อาจจะเน่ืองด้วยเคร่ืองมือท่ีใช้

แยกเมล็ดมีอยู่ไม่เพียงพอ หรือผลท่ีเก็บมามีปริมาณมากเกินไปจนไม่สามารถปฏิบตัิต่อเมล็ดได้ทัน 

หรือในบางกรณีจําเป็นต้องเก็บรักษาผลเอาไว้ก่อนเพ่ือให้เมล็ดไม้ในผลสกุแก่มากขึน้ภายหลงัการเก็บ 

จากกรณีต่างๆ ท่ีกล่าวมานี ้จึงจําเป็นต้องเก็บรักษาผลไว้ชั่วคราว ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและ

เหมาะสมกบัชนิดและประเภทของเมล็ด 

  ผลและฝักแห้งของเมล็ดท่ีมีอายุยาวทุกชนิด สามารถเก็บรักษาในกระสอบป่าน 

กระสอบไนล่อนท่ีโปร่ง หรือภาชนะอ่ืนๆ ได้ เช่นเดียวกันกับภาชนะบรรจุเมล็ดทัว่ไป ดงัท่ีได้กล่าวไว้

ข้างต้น แต่การวางภาชนะหรือกระสอบจะต้องให้มีการระบายอากาศได้ดี ไม่วางกระสอบกองไว้       

บนพืน้ดนิหรือพืน้ซีเมนต์โดยตรง จะทําให้อบัชืน้ระบายอากาศได้ยาก และยงัอาจถกูทําลายโดยเชือ้รา

ได้ง่าย ควรมีไม้หรือวัสดุอ่ืนสอดไว้ข้างล่างให้อากาศสามารถไหลผ่านหรือหมุนเวียนได้ ไม่สุมทับ

ภาชนะเก็บหลายๆ ชัน้ อาจทําเป็นตะแกรงลวดขวางไว้เป็นชัน้ๆ เพ่ือให้ระบายอากาศได้รอบภาชนะ 

และเก็บไว้ในร่ม เพ่ือป้องกนัการเปียกชืน้จากนํา้ฝนหรือนํา้ค้าง และป้องกนัแสงแดดท่ีทําให้อณุหภูมิ

ภายในภาชนะเพิ่มให้สูงขึน้ได้ สําหรับตวัผนังอาคารโรงเก็บควรเป็นลวดตาข่ายขนาดใหญ่เพ่ือให้

ระบายอากาศได้ดีเชน่กนั 

  สําหรับเมล็ดท่ีเป็นผลสดและมีอายุสัน้จะมีปัญหายุ่งยากในการเก็บรักษา ก่อนท่ีจะ

ทําการแยกเมล็ดออกจากผล เพราะผลจะเน่าเสียเร็ว จึงไม่นิยมเก็บรักษาไว้ชัว่คราว แตจ่ะแยกเมล็ด

ออกจากเนือ้ผลเม่ือสง่กลบัมายงัหนว่ยงานโดยทนัที 

  การเก็บรักษาผลไว้ชัว่คราวเพ่ือรอให้เมล็ดภายในแก่จดั หรือการบม่เมล็ดต้องทําในท่ีร่ม

และอากาศถ่ายเทได้ดีตลอดเวลา เป็นวิธีการท่ีจําเป็นในเมล็ดไม้บางชนิดท่ีมีการสุกแก่ไม่สม่ําเสมอ

เพ่ือรอให้ผลท่ีเก็บมาทัง้หมดสุกแก่เต็มท่ี แล้วจึงทําการแยกเมล็ดออกจากเนือ้ผลต่อไป ภาชนะท่ีใช้

บรรจุควรเป็นกระบะไม้ท่ีพืน้เป็นลวดตาข่ายถ่ี อาจวางซ้อนกันโดยให้มีช่องว่างระหว่างชัน้เพ่ือ        

การระบายอากาศท่ีดี เช่น ในการเก็บผลสะเดามาในปริมาณมาก การเตรียมการแยกเมล็ดออกจาก

เนือ้ผลโดยใช้เคร่ืองจกัร จําเป็นต้องบ่มเมล็ดท่ีเก็บมาเน่ืองจากลกัษณะของผลท่ียงัไม่สกุแก่ ผลอาจมี  

สีเขียวและเนือ้ยงัแข็งอยู่ หรือมีผลสีเหลืองท่ีอ่อนนุ่มปะปนกัน โดยบ่มให้ผลทัง้หมดอ่อนนุ่มเสียก่อน 

แล้วจงึใช้เคร่ืองจกัรป่ันแยกเมล็ดออกจากผลสะเดา หากใช้เคร่ืองจกัรป่ันแยกผลสะเดาในทนัทีท่ีได้รับ

เมล็ดมา จะทําให้เมล็ดจากผลท่ีอ่อนนุ่มแยกออกมาจากเนือ้ผลก่อนและถูกเคร่ืองป่ันตีได้รับความ

เสียหายก่อนท่ีเมล็ดจากผลสีเขียวซึง่มีเนือ้ผลแข็งกวา่จะแยกออกจากเนือ้ผลได้ 

 



ขบวนการจัดเตรียมเมล็ด 

  วตัถปุระสงค์ของการจดัเตรียมเมล็ด (seed processing) คือการปฏิบตัิตอ่ผลหรือ

เมล็ดท่ีเก็บมาเพ่ือให้ได้เมล็ดท่ีสะอาดปราศจากสิ่งปนเปือ้น มีความแข็งแรงสงู เป็นเมล็ดท่ีมีคณุภาพ

ทางสรีระท่ีดี ซึ่งหมายถึงเมล็ดท่ีผ่านขบวนการจดัเตรียมเมล็ดมาแล้ว จะต้องมีความสามารถในการ

งอกและการเก็บรักษาได้ดีขึน้ ขัน้ตอนต่างๆ ในขบวนการจัดเตรียมเมล็ดจะแตกต่างกันไปตามชนิด

และลักษณะของผลและเมล็ด สภาพของผลและเมล็ดในขณะเก็บเก่ียว และการนําเอาเมล็ดไปใช้

ประโยชน์ในแตล่ะวตัถปุระสงค์ สามารถแบง่ขัน้ตอนการจดัเตรียมเมล็ดได้ดงันี ้

 การทาํความสะอาดเมล็ดเบือ้งต้น (pre-cleaning) 

  เป็นการแยกเอาสิ่งปะปนต่างๆ ออกจากกองเมล็ดหรือผลท่ีเก็บมา เช่น เศษก่ิงไม้ 

ใบไม้ เศษดิน เป็นต้น เป็นการลดปริมาตรของกองเมล็ดให้เล็กลง เพ่ือให้การขนส่งและการปฏิบัต ิ   

ตอ่เมล็ดในระหวา่งการเก็บและการแยกเอาเมล็ดออกจากผล สามารถทําได้สะดวกและยงัทําให้ได้ผล

และเมล็ดท่ีสะอาดมากขึน้ เพราะสิ่งปะปนบางอย่างอาจมีเชือ้จุลินทรีย์ติดมาและเข้าไปสู่เมล็ดได้  

นอกจากนีย้งัเป็นขัน้ตอนท่ีใช้ปฏิบตัิในหน่วยงานคดัแยกเมล็ดอีกด้วย เพราะทกุครัง้เม่ือได้รับเมล็ดท่ี

เก็บสง่มา ต้องทําความสะอาดเบือ้งต้นก่อนทําให้แห้งและคดัแยกเมล็ด 

  ในบางกรณี การทําความสะอาดเมล็ดเบือ้งต้น สามารถช่วยลดความยุ่งยากให้

ขบวนการปฏิบตัิต่อเมล็ดขัน้ตอนตอ่ๆ ไป เพราะสิ่งปะปนท่ีติดมากับเมล็ดเป็นอุปสรรคในการคดัแยก

เมล็ด เน่ืองจากมีขนาดและนํา้หนักใกล้เคียงกับเมล็ดท่ีเก็บมา ส่งผลให้การทําความสะอาดหลัง      

การคดัแยกเมล็ดยากลําบากและเสียเวลามาก หากไมทํ่าความสะอาดเมล็ดในเบือ้งต้นเสียก่อน 

  การทําความสะอาดเมล็ดเบือ้งต้น โดยทัว่ไปแล้วจะไม่นิยมใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร 

แตจ่ะปฏิบตัอิยา่งง่ายๆ ด้วยการคดัแยกเศษสิ่งปะปนตา่งๆ ออกด้วยมือ หรืออาจใช้กระด้งช่วยฝัดแยก

เศษตา่งๆ ออก หากเมล็ดท่ีเก็บมามีปริมาณมากและส่งไปยงัหน่วยคดัแยกเมล็ดท่ีมีเคร่ืองมือเพียงพอ 

ก็อาจใช้เคร่ืองมือประเภทตะแกรงร่อนและลมเป่าช่วย และการคดัแยกเมล็ดออกจากผลหรือฝักใน

สถานท่ีเก็บเมล็ด ก็ยงัเป็นการทําความสะอาดเมล็ดเบือ้งต้นกบัเมล็ดท่ีเก็บมาเชน่กนั 

 การบ่มเมล็ด (pre-curing) 

  ดงัที่ได้กล่าวไว้บ้างแล้ว ในหัวข้อการเก็บรักษาชั่วคราวในหน่วยงานก่อนแยก

เมล็ดออกจากผลหรือฝัก การบ่มเมล็ดเป็นกระบวนการทําให้เมล็ดสุกแก่โดยการเลียนแบบ

ธรรมชาติ ในเมล็ดไม้หลายชนิดขณะที่เก็บมาจะยังไม่สุกแก่เต็มท่ี จึงต้องนํามาบ่มเพื่อให้สุกแก่

ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม การบ่มเมล็ดมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ในกรณีท่ี 

 



  1. ถ้าชว่งเวลาท่ีเมล็ดแก่จดัจนถึงช่วงท่ีเมล็ดร่วงหล่นออกจากผลหรือฝักอยูใ่นช่วงสัน้ๆ 

  2. ในกรณีท่ีชนิดไม้นัน้มีผลท่ีแก่หรือสกุไมพ่ร้อมกนั 

  3. เป็นปีท่ีไม้ชนิดนัน้ให้ผลผลติเมล็ดมากเกินกวา่ท่ีทีมเก็บเมล็ดไม้จะเก็บได้ทนั 

  4. การคาดคะเนชว่งเวลาเก็บคลาดเคล่ือน 

  5. เก็บผลก่อนสกุแก่เตม็ท่ี เพ่ือเล่ียงความเสียหายจากโรค แมลง และนก 

  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการบม่เมล็ดให้สกุนัน้เช่นเดียวกบัสภาพท่ีใช้เก็บรักษา

ชัว่คราว คือ ต้องแห้ง มีอากาศถ่ายเทได้ดี และเย็น ในระหว่างการบม่เมล็ดนัน้ ผลของไม้จะสญูเสียนํา้

ไปอย่างช้าๆ และเมล็ดจะค่อยๆ พัฒนาไปสู่จุดสุกแก่ สภาพอากาศรอบๆ ควรแห้งและเย็นพอท่ีจะ

ป้องกนัไมใ่ห้เกิดรา และทําให้เมล็ดหายใจได้สะดวก 

  การเร่งให้ผลหรือฝักแห้งเร็วเกินไป อาจทําให้โคนสนท่ียังไม่แก่เต็มท่ีอาจเกิด         

การแข็งตวัของผิวด้านนอก (case-hardening) เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้จากบริเวณรอบนอกหรือพืน้ผิว   

ของโคนสนแห้งเร็วกว่าความชืน้ท่ีอยู่ภายในจะเคล่ือนออกมายังพืน้ผิวได้ทัน ผิวด้านนอกจึงเกิด      

การแห้งสนิทและแข็งตวั และยงักันความชืน้ท่ีอยู่ภายในไม่ให้ระเหยออกมาได้อีก อาจแก้ไขโดยเพิ่ม

ความชืน้บริเวณผิวของโคนสนใหม ่แล้วเร่ิมขบวนการผึง่ให้แห้งแบบช้าๆ อีกครัง้ 

 การคัดแยกเมล็ด (extraction) 

  การคดัแยกเมล็ดนัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ปริมาณเมล็ดไม้มากท่ีสดุ และมีคณุภาพ

ทางสรีรวิทยาดีท่ีสุด โดยพิจารณาวิธีการท่ีดีและประหยดัท่ีสุด ในระหว่างทําการคดัแยกเมล็ดออก 

จากผลนัน้คณุภาพของเมล็ดอาจเส่ือมลงจากการปฏิบตัิท่ีไม่ถูกวิธี เช่น การใช้ความร้อนท่ีสูงเกินไป

เพ่ือให้ผลแห้งและเปิดอ้าออกมา หรือแม้แต่การใช้เคร่ืองมือช่วยแยก ก็อาจทําให้เมล็ดเกิดความเสียหาย

ได้ เมล็ดไม้หลายชนิดจะมีผลแห้งเม่ือแก่และการคดัแยกเมล็ดออกจากฝักหรือผลจะมีความสะดวก

และทําได้ง่าย เช่น เมล็ดไม้จําพวกกระถินเทพา กระถินณรงค์ (Acacia spp.) สามารถใช้เคร่ืองช่วย

แยกเมล็ดออกจากฝักได้ หรืออาจนําฝักใสใ่นถงุผ้าหรือกระสอบแล้วใช้ไม้ตีให้ฝักซึง่แห้งและกรอบอยู่แล้วให้

แตก และนําไปแยกเอาเฉพาะเมล็ดออกได้ แตมี่พนัธุ์ไม้อีกหลายชนิดท่ีเมล็ดยงัคงมีความชืน้สงูเม่ือผล

แก่เต็มท่ี การคดัแยกเมล็ดออกจากผลจึงต้องใช้วิธีพิเศษแตกต่างกันไปตามชนิดของผล เช่น เล่ียน 

สะเดา และซ้อ อาจใช้เคร่ืองตีเย่ือ (macerator) ช่วยตีเปลือกและเนือ้ของผลออกได้ สําหรับในไม้สน

ต้องใช้ความร้อนท่ีพอเหมาะทัง้การผึ่งแดดหรือการใช้ตู้อบเพ่ือให้เกล็ด (cone scales) เปิดออกและ

เมล็ดหลุดออกมา จากนัน้นําเมล็ดมาผ่านขบวนการแยกปีกออกจากเมล็ดอีกอีกขัน้ตอนหนึ่ง ซึ่ง

ขบวนการเหล่านีต้้องไม่เป็นอนัตรายต่อคณุภาพของเมล็ดด้วย จะขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมใน

หวัข้อการแยกเมล็ดออกจากผลแตล่ะประเภท 



  เพ่ือความสะดวกในการคดัแยกเมล็ด ได้แบ่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าออกเป็น 3 ประเภท   

ตามลกัษณะการปฏิบตัติอ่เมล็ดก่อนเก็บรักษา ไว้ดงันี ้

  1. ประเภทท่ีต้องทําให้แห้งก่อนคดัแยกและเก็บรักษา (รวมทัง้ชนิดท่ีไม่ต้องคดัแยก

เมล็ดออก) เช่น ไม้จําพวกกระถิน สนทะเล นนทรี สัก ยูคาลิปตัส มะยมป่า ยมหิน ยมหอม และ

ประเภทท่ีมีฝักทัง้หลาย 

  2. ประเภทท่ีต้องคงความชืน้ตลอดเวลา เชน่ ไม้ยาง ตะเคียนทอง สะเดา มะมว่งป่า 

  3. ประเภทท่ีต้องทําให้เปียกชืน้ก่อนคดัแยก และทําให้แห้งก่อนเก็บรักษา เช่น ไม้ซ้อ 

เล่ียน กระบก มะกอกป่า 

  หรือโดยแบง่การแยกเมล็ดออกจากผลตามประเภทของผล ได้ดงันี ้

  1. การแยกเมล็ดออกจากผลสด  การแยกเมล็ดออกจากผลสดจะต้องทําในเวลา     

อนัรวดเร็วหลังจากท่ีเก็บเมล็ดมา เพ่ือป้องกันผลสดหมกัตวัเองและเกิดความร้อนขึน้ จนทําให้เมล็ด

เสียหาย ดังท่ีได้เคยกล่าวมาบ้างแล้ว ถ้าเก็บหรือได้รับผลสดมาในปริมาณน้อยอาจใช้แรงงานคน    

โดยการแช่ผลสดในนํา้ให้เนือ้ผลอ่อนตวั แล้วใช้มือขยีห้รือใช้นิว้บีบผลให้เมล็ดหลดุออก ขยีผ้ลท่ีแช่นํา้

บนกระดาน กดให้เมล็ดหลดุออกจากเนือ้ผล หรืออาจวางผลสดบนลวดตาข่ายแล้วแยกเอาเปลือกและ

เนือ้ผลออกจากเมล็ด โดยการร่อนด้วยตะแกรงหรือแช่ในนํา้ เนือ้ผลและเปลือกจะลอยนํา้ในขณะท่ี

เมล็ดจะจมนํา้ ทําให้แยกออกจากกนัได้ 

  เม่ือต้องแยกเมล็ดออกจากผลสดในปริมาณมาก อาจจําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือสําหรับ

แยกเมล็ดออกจากผลสด เช่น เคร่ืองมือท่ีดดัแปลงมาจากเคร่ืองแยกเมล็ดกาแฟ (depulper) ท่ีเหมาะสําหรับ

ผลไม้ซ้อ หรือเคร่ืองป่ันแยกเมล็ดออกจากเนือ้ผลสะเดา (dybvig fruit macerator) มีลักษณะ         

การทํางานคล้ายเคร่ืองซักผ้า (ภาพ 16) โดยมีจานหมุนบนแกนท่ีขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ภายใน

ตวัเคร่ืองจะมีซ่ีแหลมคมคอยตัดเนือ้ผลให้หลุดออกจากกัน ขณะเคร่ืองทํางานจะต้องเติมนํา้ลงใน

เคร่ืองท่ีใส่ผลลงไปแล้ว เพ่ือป้องกันไม่ให้ผลสดกระแทกกับซ่ีภายในเคร่ืองโดยตรง เคร่ืองนีจ้ะแยก    

ผลสดและทําความสะอาดเมล็ดไปในขณะเดียวกนั 

  การเลือกใช้เคร่ืองมือปฏิบัติต่อผลสด ต้องพิจารณาดูลักษณะความสุกแก่และ    

สภาพของความอ่อนนุ่มของผลในขณะนัน้ เพ่ือท่ีจะเลือกใช้เคร่ืองมือ และใช้เวลาปฏิบัติต่อผลได้   

อย่างถกูต้อง อย่างไรก็ตามการแยกเมล็ดออกจากผลสดด้วยเคร่ืองมือสําหรับแยกเมล็ดเป็นวิธีท่ีทําให้

เมล็ดเกิดความเสียหายมากกวา่วิธีการใช้แรงงานคน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 16  เคร่ืองป่ันแยกเมล็ดออกจากผลสะเดา (dybvig fruit macerator) ของศนูย์เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่า 

  อาเซียน-แคนาดา 

 

  2. การแยกเมล็ดออกจากผลหรือฝักแห้ง  ลกัษณะของผลหรือฝักแห้งของชนิดไม้ท่ีใช้

ในการปลูกป่า จะมีทัง้ลกัษณะเป็นผล (fruit) โคนของสน (cone) หรือเป็นฝัก (pod) ซึ่งมีทัง้ชนิดท่ี  

เป็นฝักแตกอ้าออกและเมล็ดหลดุออกมาเม่ือฝักแห้ง เช่น แดง มะค่าโมง แคฝร่ัง ชนิดท่ีฝักไม่แตกหรือ     

อ้าออกเม่ือแห้ง (เมล็ดอยู่ภายใน) เช่น คนู กัลปพฤกษ์ ชนิดท่ีผลแคปซูล (capsule) เช่น ผลของ         

ยูคาลิปตัส ผลแห้งบางชนิดอาจไม่ต้องคดัแยกเมล็ด เช่น ผลแห้งหุ้มห่อเมล็ดและเป็นผลท่ีไม่แตก     

เม่ือแก่ โดยเมล็ดฝังอยู่ในผลและเม่ือเมล็ดแก่จะคอ่นข้างแห้ง ปรกติจะมีผลละ 1 เมล็ด สามารถเพาะ

ทัง้ผลและการปฏิบตัิต่อเมล็ดไม่ยุ่งยาก สามารถตดัส่วนเกินของผลออก หรืออาจใช้เคร่ืองมือช่วย      

ถ้ามีจํานวนมากเพ่ือลดปริมาตร เชน่ สกั ประดู ่เป็นต้น 

  การแยกเมล็ดออกจากผล ฝัก หรือแคปซูล ส่วนใหญ่จะตากผลให้แห้งโดยการตาก  

ให้แห้งตามธรรมชาติ หรืออบให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากพลังงานต่างๆ การตากหรืออบผลให้แห้ง 

จะต้องเลียนแบบธรรมชาติให้มากท่ีสุด คือต้องให้ผลแห้งลงอย่างช้าๆ โดยการลดความชืน้ในผลลง 

อากาศท่ีสมัผสักบัผลจะต้องแห้งกวา่ผล จงึจะทําให้ความชืน้ในผลลดลงได้  

 



  การผึ่งหรือตากผลไว้ในร่ม เป็นวิธีท่ีช้าแตทํ่าให้ผลเสียหายน้อยท่ีสุด วิธีนีเ้หมาะกับ 

ผลหรือเมล็ดไม้บางชนิดท่ีเสียหายได้ง่ายจากการผึ่งหรือตากไว้กลางแจ้ง เช่น ผลสดและพวกเมล็ด     

ท่ีมีอายุสัน้ การตากผลในร่มแม้จะใช้เวลานาน แต่ถ้าไม่รีบใช้เมล็ดพนัธุ์อย่างเร่งด่วน และมีสถานท่ี

ตากผลอย่างเพียงพอ ควรใช้วิธีการนี ้เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีประหยดั ปลอดภัยและเหมาะสมกับพนัธุ์ไม้  

ทกุชนิดท่ีไมส่ามารถลดความชืน้มากๆ ระยะเวลาในการผึ่งหรือตากผลจะขึน้อยู่กบัชนิดพนัธุ์ อณุหภูมิ

และความชืน้ในอากาศขณะนัน้ 

  การผึ่งแดด เป็นวิธีท่ีเหมาะกับการตากผลหรือโคนของไม้สน และฝักของไม้ป่า       

อีกหลายชนิด ท่ีสามารถทนทานตอ่อณุหภูมิสงูได้ดี เช่น มะคา่โมง กระถินณรงค์ กระถินเทพา ขะเจ๊าะ 

หรือกับฝักท่ีไม่แตกอ้าออกเม่ือแห้ง เช่น คนู กลัปพฤกษ์ จามจุรี แตจ่ะทําให้ฝักเหล่านัน้แห้งมากขึน้ 

และแยกเอาเมล็ดออกจากฝักได้ง่ายในภายหลงั การผึ่งแดดเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กนัมากในเขตร้อนท่ีมีแดดจดั 

ทําให้ผลแห้งได้รวดเร็ว และจะเปิดอ้าเกล็ดของโคนสนหรือฝักอ้าออก ทําให้แยกเมล็ดออกจากผล     

ได้สะดวกโดยไมจํ่าเป็นต้องใช้การอบแห้งในเตาอบ หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวยในการตากเมล็ดใน

บริเวณท่ีมีแสงแดดโดยตรง ก็อาจจะตากเมล็ดในเรือนกระจก เรือนพลาสติก หรือห้องอบเมล็ดท่ีสร้างขึน้     

เพ่ือการนีโ้ดยเฉพาะ 

  การตากผลกลางแดด ทําโดยเกล่ียผลลงบนผ้าใบ ผ้าพลาสติกท่ีปกูลางแจ้ง หรืออาจ

บรรจผุล โคนของสนลงในตะกร้าลวดตาขา่ยท่ีมีตาห่างๆ สําหรับเขย่าให้เมล็ดท่ีหลดุออกจากผลร่วงลง

บนผืนผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ในการตากผลควรหมัน่พลิกกลบัไปมาบอ่ยๆ เพ่ือให้ผลแห้งอย่างทัว่ถึง 

และต้องเตรียมการสําหรับเคล่ือนย้ายหรือคลุมได้ทันทีเม่ือเกิดฝนตกกะทันหัน สําหรับผลท่ียังมี

ความชืน้สงูอยู ่ต้องหลีกเล่ียงความร้อนท่ีสงูเกินไป ในระยะแรกอาจต้องผึ่งหรือตากผลท่ีมีความชืน้สงู

ภายใต้ร่มเงาก่อน และอย่าใช้สังกะสีหรือพลาสติกคลุม เพราะจะเกิดความร้อนระอุภายใต้สิ่งท่ีใช้    

ปกคลุมนัน้จนทําให้เมล็ดเสียหายได้ และควรเก็บเมล็ดท่ีหลุดออกจากผลเป็นระยะๆ เพ่ือนําออกมา

จดัการในขัน้ตอนอ่ืนต่อไป อย่าปล่อยให้เมล็ดท่ีหลุดออกจากผลต้องตากแดดนานเกินไป นอกจากนี ้

ต้องป้องกันนก หนู หรือแมลงท่ีจะเข้าทําลายเมล็ด โดยเฉพาะมดจะชอบขึน้เมล็ดยูคาลิปตสั กระถิน

ณรงค์ และกระถินเทพา ในขณะท่ีหนูมกัชอบกินเมล็ดไม้สน อาจป้องกันโดยพ่นยากําจดัแมลงรอบๆ 

พืน้ท่ีตากผล หรือใช้ตาขา่ยคลมุ เป็นต้น 

  การแยกเมล็ดออกจากผลหรือฝักแห้งโดยตากกลางแดด อาจต้องมีขัน้ตอนปฏิบัติ

เพิ่มขึน้ภายหลังเพ่ือช่วยให้การแยกเมล็ดออกจากผลมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น กระถินเทพา     

กระถินณรงค์ ลกัษณะเป็นฝักหมนุเกลียว เม่ือตากฝักจนแห้งและแตกอ้าออก เมล็ดยงัติดอยู่ข้างในฝัก 

เพราะมีรก (funicle) ยึดติดกบัฝักอยู่ จึงต้องปฏิบตัิเพิ่มเติมโดยรวบรวมฝักท่ีแห้งดีแล้วใส่ในถงุผ้าแต ่

ไมใ่สจ่นแนน่เกินไปเพราะจะทําการแยกเมล็ดได้ยาก ผกูปากถงุให้แนน่แล้วใช้ไม้ทบุฝักท่ีแห้งกรอบ ในถงุผ้า   



ให้แตกออกเป็นชิน้เล็กเมล็ดก็จะหลุดจากฝัก จากนัน้นําฝักท่ีแตกแล้วกับเมล็ดท่ีปนกันอยู่มาฝัด        

ในกระด้ง อาจใช้พดัลมช่วยเป่าขณะทําการฝัด จนเปลือกฝักชิน้เล็กๆ ถกูลมพดัเป่าหลดุจากกระด้งไป 

เหลือแตเ่มล็ดท่ีติดกบัรก แล้วจึงรวบรวมใส่ถุงผ้าอีกครัง้ นวดโดยใช้แรงงานคน จนรกหลุดออกจากเมล็ด 

นํามาฝัดอีกครัง้หนึ่งจนรกหมดคงเหลือแต่เมล็ด ในบางกรณีท่ีจะนําเมล็ดไปใช้เพาะในทันที           

อาจไมจํ่าเป็นต้องแยกรกออกจากเมล็ด แตถ้่าต้องการเก็บรักษาเมล็ดไว้ รกท่ีมีความชืน้สงูอาจเป็นการ

นําเชือ้รามาสูเ่มล็ดได้ ท่ีสําคญัคือมดชอบกินรกเหลา่นี ้หากไมส่ามารถป้องกนัมดได้ มดจะนําเอาเมล็ด

พร้อมรกไปด้วย ฉะนัน้ถ้าสามารถแยกรกออกจากเมล็ดได้ก็ควรทํา 

  ในการแยกเมล็ดออกจากโคนสน จะมีขัน้ตอนปฏิบตัเิพิ่มเติมเพ่ือช่วยให้การแยกเมล็ด

ออกมีประสิทธิภาพมากขึน้เชน่เดียวกนั นอกจากการตากโคนสนบนผืนผ้าใบหรือในกระบะไม้แล้ว หาก

คลุมด้วยพลาสติกใส เพ่ือให้เกิดความร้อนสูงขึน้ จะทําให้ได้ปริมาณเมล็ดสนมากขึน้ด้วย หรือใช้

ภาชนะท่ีทําด้วยลวดตาข่ายเป็นรูปทรงกระบอก มีแกนกลางหมนุได้รอบตวัเอง มีช่องเปิดสําหรับบรรจุ

โคนสนลงไปหรือเทออกมาได้ นําโคนสนใส่ลงไปแล้วนําไปตากแดด และหมนุภาชนะไปรอบๆ แกน   

ให้โคนสนได้รับแดดอย่างทัว่ถึง เม่ืออุณหภูมิสูงจดัเกล็ดของโคนสนจะอ้าออกในระหว่างหมนุภาชนะบรรจุ

ไปรอบๆ ตวัเอง เมล็ดสนจะหลดุลงสู่ข้างล่างท่ีปพืูน้รองรับเมล็ดด้วยผืนผ้าใบหรือผ้าพลาสติก แล้วจึง

รวบรวมเมล็ดไปแยกปีกออก การอบโคนสนโดยใช้เตาอบพลงัแสงอาทิตย์ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ     

ก็สามารถแยกเมล็ดออกได้เป็นอย่างดี หากจําเป็นต้องใช้ห้องอบหรือเตาอบ สําหรับอบผลหรือฝัก   

ควรพิจารณาดงันี ้(1) ผลหรือฝักท่ีอบจะต้องผ่านการบ่มจนความชืน้ลดลง (2) ต้องควบคมุอุณหภูม ิ 

ในเตาอบให้อยูใ่นระดบัต่ําสดุเทา่ท่ีจะมีผลตอ่การอบผลหรือฝักให้แห้งได้ (3) ไม่อบผลหรือให้เมล็ดอยู่

ในเตาอบนานเกินไป และ (4) ควรให้อากาศในเตาอบแห้งท่ีสดุ หลงัจากอบผลหรือฝักจนแห้งและอ้าออกแล้ว 

จะต้องนําผลหรือฝักนัน้มาแยกเอาเมล็ดออกตอ่ไป ซึ่งมีวิธีการเช่นเดียวกับการแยกเมล็ดออกจากผล 

อย่างไรก็ตามหลังจากอบผลหรือฝักแห้งดีแล้ว ควรนํามาเขย่าเอาเมล็ดออกทันที เพราะถ้าอากาศ

โดยรอบชืน้มาก จะทําให้โคนของสนกลบัมาปิดใหม่อีกครัง้ ทําให้ต้องเสียเวลา การเขย่าเอาเมล็ดออก

จงึควรดําเนินการตอ่เน่ืองโดยทนัทีภายหลงัจากอบแห้งแล้ว 

  3. การแยกปีกออกจากเมล็ด  เมล็ดหรือผลของไม้หลายชนิดจะมีปีกติดอยู่ เช่น ในไม้

วงศ์ยาง (ยาง ตะเคียน เต็ง รัง )  เมล็ดไม้สน หรือผลประดู่ จําเป็นต้องแยกเอาปีก เพ่ือลดปริมาตร   

ของเมล็ด สะดวกตอ่การเก็บรักษาและการนําไปเพาะชํา การแยกปีกออกจากเมล็ดหรือผลมีหลายวิธี

แตกต่างกนัไปในแตล่ะชนิดไม้ เช่น เมล็ดไม้สน อาจใช้เคร่ืองตีปีกท่ีดดัแปลงจากเคร่ืองผสมคอนกรีต  

ท่ีสามารถหมุนรอบตวัเองให้เมล็ดสนท่ีมีปีกติดอยู่เสียดสีกนัเองหรือกระทบกบัผนงัเคร่ืองตีปีก จนปีก

หลุดออกจากเมล็ด แล้วจึงนําออกมาฝัดให้ปีกออก เมล็ดบางชนิดมีปีกท่ีแห้งและแข็ง เช่น เมล็ด

มะฮอกกานี อาจแยกปีกออกจากเมล็ดได้ง่าย โดยใช้มือบิดให้หักออกจากกัน ผลท่ีมีปีกสด เช่น        



ผลของไม้วงศ์ยาง อาจใช้กรรไกรหรือมีดตดัปีกออกจากผล เมล็ดไม้บางชนิดท่ีมีขนาดเล็กและมีปีกเล็กๆ 

ติดอยู่ไม่จําเป็นต้องแยกเอาปีกออกจากเมล็ด เช่น เมล็ดสนทะเล ส่วนผลประดู ่มีลกัษณะเป็นปีกบาง

เหนียวแผ่โดยรอบ อาจต้องใช้เคร่ืองมือช่วยแยกปีกออก (ภาพ 17) นอกจากนีเ้คร่ืองมือดังกล่าว         

ยงัสามารถแยกเมล็ดออกจากผลหรือฝักแห้งท่ีแห้งแล้วไม่แตกอ้าบางชนิดได้ เช่น พะยูง ชิงชนั นนทรี 

โดยเลือกขนาดช่องปล่อยเมล็ดออกให้เหมาะสมกับขนาดของเมล็ดแต่ละชนิด เมล็ดท่ีแยกได้จาก

เคร่ืองนีมี้เศษเปลือกปนมาบ้าง แล้วนําฝัดแยกกากออก หรือบางชนิดต้องช่วยนวดเมล็ดท่ีปนกาก

เปลือกออกมาอีกครัง้หนึง่แล้วจงึฝัดแยกกากเปลือกออกจนเหลือแตเ่มล็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 17 เคร่ืองแยกเมล็ดออกจากฝักแห้งชนิดท่ีแห้งแล้วไมแ่ตกอ้าบางชนิดของศนูย์เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่า        

  อาเซียน-แคนาดา 

 

 

 

 



  ในบางกรณีท่ีต้องผลิตเมล็ดประดู่ส่งหน่วยงานเป็นเพียงเมล็ดข้างในล้วนๆ ซึ่งจําเป็น 

ต้องตดัผลให้ได้แตเ่มล็ดข้างใน ผู้ตดัผลประดู่จะต้องมีความชํานาญในการตดัผลประดู่โดยไม่ให้เป็น

อนัตรายต่อเมล็ดท่ีอยู่ข้างในผล นอกจากนีก้ารวางแผนการเก็บและปฏิบตัิต่อเมล็ดประดู่จะต้อง   มี

ความสมัพนัธ์กนัด้วย ตวัอยา่งเชน่ ถ้าต้องผลิตเมล็ดประดูป่่าจํานวน 10 กิโลกรัม ผู้ เก็บสามารถเก็บผล

ประดู่ สําหรับผลิตเป็นเมล็ดได้ภายใน 1-2 สปัดาห์ ต้องใช้เวลาตดัผลเพ่ือให้ได้เมล็ดเป็นเวลานาน

หลายเดือน และในระหว่างตดัผลจะต้องสเปรย์นํา้บนผลประดู่เพ่ือให้ตดัได้ง่ายและไม่ทําให้เมล็ด    

ข้างในแตกหักง่าย ทําให้เมล็ดท่ีได้มีความชืน้ในเมล็ดสงู หากต้องรอรวบรวมเมล็ดจากการใช้เวลา    

ตดัผลท่ีนานเกินไปก็อาจทําให้เมล็ดท่ีได้มาเส่ือมคณุภาพลงไปมาก ดงันัน้จะต้องวางแผนการปฏิบตัิงาน

เพ่ือลดเวลาท่ีใช้ตดัผลประดู่ให้น้อยท่ีสุด หัวหน้าหน่วยงานท่ีขาดประสบการณ์ มักจะไม่คํานึงถึง      

ข้อควรระวงันี ้ปล่อยให้เป็นงานปฏิบตัิปกติของคนงานในแตล่ะวนั จนบางครัง้อาจใช้เวลานานถึง 6 เดือน     

จึงจะตดัผลเสร็จ แล้วจึงรวบรวมเมล็ดท่ีได้ มาทําความสะอาดและลดความชืน้เพ่ือเก็บรักษา แต่เม่ือ  

นําเมล็ดเหล่านัน้มาทดสอบคณุภาพ พบว่าเมล็ดได้เส่ือมคณุภาพไปมากแล้ว โดยมีความงอกลดลง

และงอกไมส่ม่ําเสมอ นอกจากนีเ้มล็ดท่ีได้ยงัมีความสามารถในเก็บรักษาลดลงไปมาก หากละเลยหรือ

ยงัคงเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นหรือธนาคารเมล็ดไม้ แล้วนําเมล็ดเหล่านัน้มาใช้ในภายหลงั อาจสญูเสีย

ความงอกลงไปเป็นอยา่งมาก จนอาจถกูตําหนิจากผู้ใช้เมล็ดพนัธุ์ได้ ดงันัน้ต้องวางแผนการดําเนินงาน

ในส่วนของการแยกเมล็ดออกจากผลประดู่เพ่ือให้ได้เมล็ดประดูท่ี่เก็บมาเสียหายน้อยท่ีสุด อาจใช้วิธี

จ้างผู้ รับจ้างตดัผลประดูท่ี่มีประสบการณ์ตดัผลแยกเอาเมล็ดออก ทําให้ได้เมล็ดพนัธุ์เหล่านัน้ภายใน

เวลา 1 เดือน ซึง่อาจต้องจา่ยคา่จ้างตดัเพิ่ม แตผ่ลท่ีได้คุ้มคา่กบัต้นทนุท่ีเสียไป 

  การวางแผนการปฏิบตังิานในแตล่ะขัน้ตอน การคดัแยกเมล็ดมีความสําคญัเป็นอย่างมาก 

เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน เพราะคณุภาพของเมล็ดผนัแปรแตกต่างกันในแต่ละชนิดพนัธุ์ แตล่ะระยะการสกุแก่ 

และแตล่ะสภาพแวดล้อมในขณะนัน้ว่าควรปฏิบตัิตอ่เมล็ดอยา่งไร นอกจากนีจ้ะต้องคํานึงถึงปริมาณ

ของเมล็ด เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้ รวมทัง้ประสบการณ์และความชํานาญของเจ้าหน้าท่ี     

และวตัถุประสงค์ของการนําเมล็ดพนัธุ์เหล่านัน้ไปใช้ ปัจจยัทุกอย่างล้วนสมัพนัธ์กนัและเก่ียวข้องกัน      

การผลิตเมล็ดพันธุ์ในแต่ละครัง้ ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ในหลายๆ ด้านควบคู่กัน ผู้ เก็บหา

เมล็ดไม้ต้องมีความพร้อมท่ีจะปฏิบตัิต่อเมล็ดให้มีความต่อเน่ือง และตอบวตัถปุระสงค์ของการจดัหา

เมล็ดในครัง้นัน้ให้ได้ 

 การทาํความสะอาดเมล็ด (cleaning) 

  การทําความสะอาดเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการจดัเตรียมเมล็ด ก่อนนําเมล็ดพนัธุ์ไปใช้ 

เน่ืองจากเมล็ดผ่านขบวนการผึ่งและคดัแยกแล้วยงัคงมีสิ่งเจือปนอยู่กับเมล็ดอีก เช่น ปีกเมล็ดลีบ 

เมล็ดท่ีแตกหัก หรือมีชิน้ส่วนอ่ืนติดมากับเมล็ด สิ่งเจือปนเหล่านีค้วรจะถูกกําจัดออกให้หมด        



เมล็ดไม้หลายชนิดสามารถทําความสะอาดโดยการนําเข้าเคร่ืองเป่า (aspirator)   ดงัภาพ 18 ซึ่งใช้  

ลมเป่าเอาสิ่งเจือปนท่ีมีขนาดเบาออกไปจากเมล็ดได้ แตเ่มล็ดไม้บางชนิดต้องใช้วิธีการแยกสิ่งเจือปน

ออกโดยใช้นํา้ นอกจากนีก้ารใช้ตะแกรงร่อนเพ่ือแยกเมล็ดออกจากสิ่งเจือปนเป็นวิธีการท่ีใช้อยู่ทัว่ไป 

แต่มีวิธีท่ีนิยมใช้ เหมาะสม ประหยัด และยงัคงมีประสิทธิภาพดี คือการใช้กระด้งฝัดแยกสิ่งเจือปน 

ออกจากเมล็ด โดยใช้ลมชว่ยเป่าเอากากและสิ่งเจือปนท่ีมีขนาดเบาให้ปลิวออกไปจากเมล็ด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 18 เคร่ืองมือทําความสะอาดเมล็ด และคดัขนาดเมล็ดแบบตา่งๆ ของศนูย์เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่า 

   อาเซียน-แคนาดา 

 

 การปรับความชืน้เมล็ด (adjustment of moisture content) 

  หลังจากทําความสะอาด และคดัขนาดเมล็ดพันธุ์ เรียบร้อยแล้ว เมล็ดท่ีได้สามารถ

นําไปเพาะชําเป็นกล้าไม้ได้เลย แต่หากยงัไม่ต้องการใช้เมล็ดพนัธุ์ในขณะนัน้ หรือมีวตัถปุระสงค์ของ

การผลิตเมล็ดพนัธุ์เป็นอย่างอ่ืน เช่น ต้องการเก็บรักษาเมล็ดไว้เพ่ือการอนรัุกษ์สายพนัธุ์ ต้องการเก็บ

รักษาเมล็ดเหล่านัน้ไว้ในธนาคารเมล็ดพนัธุ์เพ่ือการแจกจ่าย หรือต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

ภายหลงั จึงจําเป็นต้องปรับความชืน้ของเมล็ดให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัเมล็ดพนัธุ์แตล่ะชนิดก่อน

การเก็บรักษา 

  ความชืน้ของเมล็ดเป็นเร่ืองท่ีสําคัญเม่ือต้องเก็บรักษาเมล็ด เพราะถ้าเมล็ดชืน้เกินไป        

อาจทําให้เมล็ดงอกได้ในขณะเก็บรักษา หรือมีเชือ้ราเข้าทําลายได้ง่าย และถ้าตากเมล็ดจนแห้งเกินไป          

อาจทําให้เมล็ดตายได้เช่นกัน จึงต้องหาความชืน้ของเมล็ดแต่ละชนิดเพ่ือให้ทราบและปรับให้เหมาะสม         



กับการเก็บรักษาต่อไป ในการหาความชืน้ของเมล็ดนัน้  สมาคมทดสอบเมล็ดนานาชาติ หรือ 

International Seed Testing Association (ISTA) ได้กําหนดให้ใช้วิธีอบในตู้อบท่ีอณุหภูมิ 103 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 17 ชัว่โมง โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

  1. ทําการสุ่มตวัอย่างเมล็ดมา 2 ชุดๆ ละประมาณ 5 กรัม (สําหรับเมล็ดขนาดเล็ก)    

ถ้าเป็นเมล็ดขนาดใหญ่อาจใช้ปริมาณมากกวา่นี ้

  2. เมล็ดขนาดใหญ่ จะต้องบดหรือตัดให้เป็นชิน้เล็กชิน้น้อย เพ่ือให้อบได้สะดวก 

เมล็ดไม้ท่ีมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางเกินกวา่ 10 มิลลิเมตร ขึน้ไป จะต้องบดหรือตดัก่อนเสมอ 

  3. ทําการชัง่นํา้หนกัเมล็ดก่อนอบ ในตาชัง่หนว่ยเป็นกรัมท่ีมีทศนิยม 3 ตําแหนง่ 

  4. ใส่ตวัอย่างเมล็ดลงในภาชนะโลหะ วางในตู้อบให้ห่างกันเพ่ือให้อากาศหมุนเวียน

ในตู้อบได้สะดวก 

  5. ทําการอบตวัอยา่งเมล็ดท่ีอณุหภมูิ 103 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 ± 1 ชัว่โมง 

  6. นําตวัอย่างเมล็ดท่ีอบแล้ว ใส่ลงในโหลดูดความชืน้ เป็นเวลาประมาณ 30 นาที 

เพ่ือให้เมล็ดเย็นตวัลงและไม่ดูดความชืน้กลับเข้ามาอีก แล้วชั่งนํา้หนักใหม่ ความชืน้สมัพทัธ์ใน

ห้องปฏิบตัิการควรต่ํากว่า 70% เพ่ือป้องกันไม่ให้เมล็ดท่ีอบแห้งแล้วดดูซบัความชืน้ได้อีกในระหว่าง   

ท่ีชัง่นํา้หนกัใหม ่

  7. คํานวณคา่ความชืน้ของเมล็ดได้จากสตูร  

 เปอร์เซ็นต์ความชืน้ของเมล็ด = (นํา้หนกัเมล็ดก่อนอบ – นํา้หนกัเมล็ดหลงัอบ) x 100 

         นํา้หนกัเมล็ดก่อนอบ 

  8. คา่เฉล่ียความชืน้ของเมล็ดจากทัง้สองตวัอยา่ง จะเป็นคา่ความชืน้ของเมล็ดท่ีต้องการ 

  ค่าความชืน้ท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาเมล็ดแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน       

ในเมล็ดไม้ท่ีมีอายุสัน้ (recalcitrant) ต้องรักษาความชืน้ไม่ให้ต่ํากว่าขีดจํากัดของเมล็ดชนิดนัน้ 

โดยทัว่ไปอยู่ท่ีประมาณ 20-40 % แล้วแตช่นิดไม้ สําหรับเมล็ดท่ีมีอายยุาว (orthodox) ผลหรือฝักแห้ง

ท่ีสามารถทําให้แห้งได้เหมือนเมล็ดไม้ทัว่ไป สามารถลดความชืน้ของเมล็ดภายหลงัจากคดัแยกเมล็ด

ได้โดยการตากเมล็ด แต่ก็แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดไม้เช่นเดียวกัน เมล็ดไม้หลายชนิดท่ีมีเปลือก

เมล็ดแข็งและหนา อาจลดความชืน้ได้โดยการตากแดดได้ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ สกั กระถินณรงค์ 

กระถินเทพา คนู จามจุรี มะกล่ําต้น ในเมล็ดไม้อีกหลายชนิดไม่อาจลดความชืน้โดยตากแดดโดยตรงได้ 

เพราะความร้อนจากแสงแดดอาจทําให้เมล็ดเสียหายและเส่ือมความงอกไปได้ โดยเฉพาะกบัเมล็ดไม้  

ท่ีมีเปลือกหุ้มเมล็ดบาง เชน่ เมล็ดยมป่า ยมหอม อินทนิล เป็นต้น 



  การลดความชืน้ของเมล็ดโดยการผึ่งหรือตากเมล็ดในท่ีร่มจนกระทัง่ความชืน้ในเมล็ด

ลดลงถึงระดบัท่ีต้องการ เป็นวิธีท่ีสะดวก ประหยดั และปลอดภยัตอ่ความมีชีวิตของเมล็ดเกือบทกุชนิด 

และการลดความชืน้ของเมล็ดก่อนเก็บรักษาเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงกบัเมล็ดทกุชนิดท่ีผ่านการคดัแยก

เอาเมล็ดออกจากผลโดยใช้นํา้ แต่ต้องพึงระวงัไม่ให้แห้งมากเกินไปกับเมล็ดไม้บางชนิดท่ีต้องรักษา

ความชืน้ไมใ่ห้ต่ํากวา่ขีดจํากดัของเมล็ดชนิดนัน้ เชน่ สะเดา  

  ในกรณีของศนูย์เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าอาเซียน-แคนาดา เม่ือผู้ เก็บเมล็ดไม้ได้คดัแยกเมล็ด

เรียบร้อยแล้วจะต้องบนัทึกข้อมูลการคดัแยกเมล็ดไม้เหล่านัน้ ไว้ในแบบบนัทึกข้อมูลเมล็ดไม้ของศนูย์ฯ 

(ภาพ 14) ในส่วนของการคดัแยกเมล็ด (seed extraction) นําเมล็ดท่ีได้คดัแยกและทําความสะอาด

แล้ว ส่งต่อไปยังหน่วยงานทดสอบคุณภาพเมล็ดก่อนนําเมล็ดเข้าเก็บรักษาต่อไป และต้องมีสลาก

กํากบัเมล็ดตดิไปกบัภาชนะบรรจเุมล็ดทัง้ภายในและผกูไว้ภายนอกด้วยทกุครัง้ พร้อมด้วยแบบบนัทึก

ข้อมูลเมล็ดไม้ (ภาพ  14) ในด้านหลังของแบบบันทึกข้อมูล (ภาพ  19) เป็นส่วนท่ีต้องบันทึก

รายละเอียดของการทดสอบคณุภาพของเมล็ด และบนัทึกการเก็บรักษาและการแจกจ่ายเมล็ดชุดนัน้ 

เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีทดสอบคณุภาพและรับผิดชอบธนาคารเมล็ดไม้ ท่ีสําคญัต้องไม่ลืมว่าผู้ปฏิบตัิงานท่ี

เก่ียวข้องกบัเมล็ดท่ีเก็บหามาในขัน้ตอนใดๆ จะต้องรับผิดชอบเมล็ดพนัธุ์เหล่านัน้ตลอดไปจนกว่าท่ีเมล็ด

นัน้ได้ส่งตอ่ไปยงัความรับผิดชอบของผู้ อ่ืนต่อไป และควรมีหลกัฐานการรับมอบเมล็ดท่ีเก็บหามาด้วย 

เพราะหากมีการสญูหายหรือเมล็ดเสียหายในขัน้ตอนของการปฏิบตัิงานใด ก็สามารถตรวจสอบความ

ผิดพลาดได้ ขัน้ตอนการปฏิบตัติอ่เมล็ดไม้ประเภทตา่งๆ ท่ีได้กลา่วมาพอจะสรุปได้ดงัตาราง 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 19 แบบบนัทึกข้อมลูแหลง่เมล็ด การเก็บ การปฏิบตั ิการเก็บรักษา และทดสอบเมล็ดของศนูย์ 

   เมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าอาเซียน-แคนาดา (ด้านหลงั) 

 

 



ตาราง 3  สรุปขัน้ตอนการปฏิบตัติอ่เมล็ดไม้แตล่ะประเภท 

ขัน้ตอน 

 

เมล็ดสน และผลแห้ง 

 

ผลท่ีมีเนือ้หุ้ม 

 

เมล็ดอายุสัน้ 

1.  การเก็บเมลด็  เก็บจากต้น/แหลง่ เก็บจากต้น-แหลง่ เก็บจากต้น-แหลง่ 

2.  การเก็บรักษาชัว่คราว บม่เมลด็   

3.  เตรียมเพ่ือคดัแยก ทําความสะอาดเบือ้งต้น ทําความสะอาดเบือ้งต้น ทําความสะอาดเบือ้งต้น 

4.  เตรียมผล/ฝัก ผึง่-อบให้แห้ง แช่นํา้  

5.  การคดัแยกเมลด็ เขยา่ แกะ ใช้เคร่ืองแยก     ตีเยื่อ ล้างนํา้ * แยกเมลด็ออก 

6.  แยกสว่นประกอบของ

เมลด็ 

ตีปีก (เปียก-แห้ง) ผึง่ให้แห้ง แยกเนือ้เยื่อท่ีตดิ

อยูอ่อก 

ผึง่ลม 

7.  การทําความสะอาดและ

คดัเมลด็ 

ฝัด เป่า เคร่ืองร่อน คดั

ขนาด 

ทําความสะอาด/คดัเมลด็ ทําความสะอาด/คดัเมลด็ 

8.  ทดสอบเมลด็ I หาความชืน้ % ความชืน้ % ความชืน้ 

9.  ปรับความชืน้ ผึง่-ตากให้แห้ง ผึง่-ตากให้แห้ง ปรับความชืน้ ขึน้/ลง 

10. ทดสอบเมลด็ II % การงอก %บริสทุธ์ิ % การงอก % บริสทุธ์ิ % การงอก % บริสทุธ์ิ 

11. เก็บรักษา-แจกจา่ย ท่ีแห้ง-เย็น ท่ีแห้ง-เย็น คงความชืน้/อณุหภมู/ิ     

รีบจ่ายโดยเร็ว 

* เมลด็เสยีเร็ว 

ดดัแปลงจาก วีระพงษ์, 2541ข 

 

  จงึอาจกลา่วได้วา่ ผู้ปฏิบตังิานด้านการจดัหาเมล็ดพนัธุ์ไม้ป่าต้องเอาใจใส่ทกุขัน้ตอน

ของการปฏิบตัติอ่เมล็ดไม้แตล่ะชนิดเป็นอย่างดีและไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึน้ได้ นอกจากนีใ้นแหล่ง

เมล็ดไม้ท่ีได้คดัเลือกไว้แล้ว ผู้ เก็บหาเมล็ดจําเป็นต้องทราบถึงศกัยภาพของแหล่งเมล็ดนัน้ๆ ท่ีจะสามารถ

ผลิตเมล็ดพนัธุ์ ท่ีมีปริมาณและคณุภาพท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสามารถดําเนินการเก็บหาได้ในแหล่งนัน้ซึ่งอาจ

แตกต่างไปจากแหล่งอ่ืนท่ีใช้เก็บเมล็ดชนิดเดียวกัน เพราะสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องท่ีมีความ

แตกต่างกัน สําหรับในทางปฏิบตัินัน้ ผู้ เก็บเมล็ดในแต่ละหน่วยจดัหาเมล็ดต้องสามารถประเมินงาน    

ท่ีจะต้องทําได้ล่วงหน้าก่อนทําการเก็บหาเมล็ดชนิดนัน้ๆ จนกระทัง่ถึงการปฏิบตัิต่อเมล็ดนัน้ๆ ในทุก

ขัน้ตอนของการผลิตเมล็ดพนัธุ์ เพ่ือให้สามารถผลิตเมล็ดพนัธุ์คณุภาพดีท่ีสดุในทกุๆ ด้าน สิ่งตา่งๆ เหล่านี ้

ล้วนต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ การสังเกต และการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัหาเมล็ดของ      

ผู้ เก็บหาเมล็ดไม้มาใช้ประกอบการวางแผนการปฏิบตัิงานให้มีความถกูต้องมากย่ิงขึน้ ซึ่งคูมื่อการเก็บ

และปฏิบตัติอ่เมล็ดไม้จะไมส่ามารถอธิบายให้รายละเอียดเหล่านัน้ได้ 
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