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บทที่ 3 
การคัดเลือกแม่ไม้และการเก็บรักษาเมล็ด 

3.1 การคดัเลอืกแม่ไม้ 

สิ่งส ำคัญที่สุดก่อนกำรเก็บเมล็ดไม้ก็คือ กำรเลือกและหมำยแม่ไม้ที่ดี กำรเลือกแม่ไม้ที่ถูกต้อง                  
แม่ไม้ที่ดีควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีลักษณะสมบูรณ์ปรำศจำกโรคและแมลง 
2) เจริญเติบโตเต็มที่ 
3) ให้ผลผลิตตรงตำมวัตถุประสงค ์
4) เจริญเติบโตอยู่ในกลุ่มไม้ชนิดเดียวกันที่มีลักษณะแข็งแรง       

 จ ากฎง่าย ๆ คือ กล้าไม้ย่อมจะมีลักษณะเหมือนแม่ไม้   ดังนั้น :  
 - ถ้าท่านต้องการต้นไม้ล าต้นตรง เลือกแม่ไม้ที่มีล าต้นตรง 
 - ต้องการต้นไม้ที่มีหลายล าต้น เพื่อเป็นอาหารสัตว์ เลือกแม่ไม้ที่มีหลาย                    
ล ำต้น 
 - ต้องการต้นไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้งหรือน  าท่วม เลือกแม่ไม้ลักษณะดี 
จำกแหล่งที่แห้งแล้ง หรือน้ ำท่วม เป็นต้น 

3.1.1 แม่ไม้เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง :  
แม่ไม้ควรเจริญเติบโตเร็ว ล ำต้นตรง มีก่ิงก้ำนน้อยและขนำดเล็ก  

3.1.2 แม่ไม้เพื่อใช้เป็นอำหำรสัตว์ : แม่ไม้ที่ดีควรมีลักษณะ 
- เจริญเติบโตเร็ว 
- มีก่ิงก้านสาขามาก 
- มีหลายล าต้น 
- ผลัดใบใหม่ได้รวดเร็ว ภายหลังจากการเก็บเก่ียวเป็นอาหารสัตว์ 

ข้อควรจ า :  ต้นไม้ที่ มีใบตลอดปี ย่อมผลิตอำหำรสัตว์ได้
มำกกว่ำต้นไม้ที่ไม่มีใบในบำงช่วงเวลำของปี ปัจจัยส ำคัญ                 
ในกำรเลือกแม่ไม้เพื่อใช้เป็นอำหำรสัตว์ คือ 
               - ควำมสำมำรถในกำรผลิต ใบอย่ ำงรวดเร็ ว                           
ทันควำมต้องกำรของสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น 
               - ควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวอย่ำงรวดเร็วภำยหลัง
กำรเก็บเก่ียว 
 

แม่ไม้ที่ดีส ำหรับไม้ใช้ในกำรก่อสร้ำง 

แม่ไม้ที่ดีส ำหรับไม้เพ่ือเป็นอำหำรสัตว์ 
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3.1.3 แม่ไม้ส ำหรับไม้ผล 
เก็บเมล็ดจำกต้นสำยพันธุ์ท้องถิ่นซ่ึงมีปริมำณควำมหวำนดี                  

ผลสมบูรณ์ได้ขนำดที่ตลำดต้องกำร 
เ ป็นต้นที่แตก ก่ิง ก้ำนในระดับต่ ำ  ซ่ึงจะท ำให้ เ ก็บผล                   

จำกก่ิงต่ ำๆ ได้ง่ำย 
ส ำหรับไม้ผลสำยพันธ์ที่ มีคุณภำพสูง ในปัจจุบันมักจะ                

ทำบก่ิงบนสำยพันธุ์ท้องถิ่น หรือชนิดที่มีรำกแข็งแรง เพื่อให้ได้ไม้ผล
คุณภำพดีควรปฏิบัติดังนี้ 

1) เพำะกล้ำไม้จำกแม่ไม้ที่ทนควำมแห้งแล้งและโรค 
2) ทำบก่ิงสำยพันธุ์คุณภำพสูงบนกล้ำไม้ที่เพำะไว้ซ่ึงแข็งแรง

และตั้งตัวดีแล้ว 

3) พยำยำมหำต้นไม้ที่มีสำยพันธุ์คุณภำพสูงใกล้ๆ บ้ำน                        
ซ่ึงจะท ำให้ มีตำใช้ ในกำรทำบได้สะดวก ถ้ำไม่มีอำจซ้ือก่ิงจำก                    
เรือนเพำะช ำที่จ ำหน่ำยไม้ผล 

3.2 ก าหนดเวลาการเกบ็เมลด็ 

เวลำที่เหมำะสมที่สุดในกำรเก็บเมล็ด คือ เวลำที่เมล็ดแก่เต็มที่ ต้นไม้ส่วนมำกฝักจะเปลี่ยนเป็น                    
สีน้ ำตำลเม่ือเมล็ดภำยในแก่ ฝักจะเริ่มร่วงสู่พื้นดินเม่ือเมล็ดแก่จัด 

อย่ำงไรก็ดี ไม้บำงชนิดอำจต้องเก็บเม่ือฝักยังติดอยู่กับก่ิง เช่น เมล็ดสนอินเดีย (Grevillea robusta)    
ซ่ึงผลมีเมล็ดน้ ำหนักเบำมำก เ ม่ือผลปริออกบนต้น เมล็ด ก็จะปลิวไปตำมลม และในบำงกรณี                         
เมล็ดอำจแก่เกินไปหรือถูกแมลงกัดกินและงอกได้ไม่ดี ถ้ำผลหรือฝักตกค้ำงอยู่บนต้นนำนเกินไป เช่น                 
เมล็ดสะเดำและเมล็ดกระถิน เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้จะต้องเก็บฝักหรือผลในขณะที่ยังอยู่บนต้น 

เมล็ด ไ ม้บำงชนิด  เช่น  เมล็ด ไ ม้ ในส กุลสะแกและสมอ ( Combretum and Terminalia)                         
จะมีสีน้ ำตำลแม้ยังไม่แก่ ดังนั้นจะต้องตรวจสอบอย่ำงละเอียดจนแน่ใจว่ำเมล็ดนั้นแก่ดีแล้วก่อนกำรเก็บเมล็ด 
เมล็ดที่แก่มักมีสีน้ ำตำล ถ้ำเปลือกหุ้มเมล็ดปริแตกเม่ือสุก เมล็ดภำยในมักมีสีน้ ำตำลอ่อนและมีควำมชื้น
เล็กน้อย ผลประเภทฝักส่วนมำกจะปริแตกเม่ือเมล็ดแก่ ท่ำนจะสำมำรถรู้ว่ำเมล็ดนั้นแก่ดีหรือยัง                       
จำกกำรสังเกตและประสบกำรณ์ของท่ำนเอง 
 
 

แม่ไม้ท่ีดีส ำหรับไม้ผล 
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3.3 วิธีการเก็บเมล็ด 

ภำยหลังกำรคัดเลือกและหมำยแม่ไม้ที่ดีได้แล้ว อำจท ำกำรเก็บเมล็ดไม้ได้หลำยวิธี ดังนี้ 
3.3.1 กำรเก็บเมล็ดที่ร่วงหล่นตำมธรรมชำติ 

วิธีนี้ เป็นกำรเก็บเมล็ดที่ง่ำยที่สุด ไม่ต้องมี
ควำมช ำนำญแต่อย่ำงใด กำรเก็บเมล็ดที่ร่วงหล่นตำม
ธรรมชำติเหมำะส ำหรับต้นไม้ที่มีผลใหญ่ ฝักใหญ่และเมล็ด
ใหญ่ เช่น สัก (Tectona) ซ้อ (Gmelina) และผลไม้ยำงบำง
ชนิด 

เครื่องมือที่อำจช่วยได้มำกในกำรเก็บเมล็ดโดย
วิธีนี้ ได้แก่ ครำด ตะแกรงส ำหรับร่อน ภำชนะใส่เมล็ด ผ้ำใบ, 
ผ้ำ หรือผ้ำพลำสติกขนำดใหญ่ 

ติดตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 
1) ท ำควำมสะอำดพื้นดินใต้ต้นแม่ไม้ที่จะเก็บ

เมล็ดด้วยกำรเอำใบไม้ ก่ิงไม้ รวมทั้งวัชพืชออกให้หมดด้วย
กระบวนกำรนี้ กำรเก็บเมล็ดง่ำยขึ้น หรือ ปูผ้ำพลำสติก, ผ้ำ
หรือผ้ำใบใต้ต้นแม่ไม้ เพื่อว่ำเมล็ดไม้จะร่วงลงบนผ้ำที่ปูไว้ 

2) ใช้ครำดรวบรวมเมล็ดและเก็บทุกวัน หรือ
รวบผ้ำพลำสติกหรือผ้ำใบเพื่อเก็บเมล็ดทุกวัน เพื่อป้องกัน
กำรท ำลำยของแมลงและโรคซ่ึงอำจเกิดขึ้นได้หำกเมล็ด                 
อยู่บนพื้นนำนเกินไป 

3) ใช้ตะแกรงร่อนเอำเมล็ดออกจำกไม้ ก่ิงไม้               
ที่ปะปนอยู่ 

กำรเก็บเมล็ดท่ีร่วงหล่นตำมธรรมชำติ 

กำรใช้ครำดรวบรวมเมล็ด 

รวบผ้ำใบเพ่ือเก็บเมล็ด 

ปูผ้ำใบใต้ต้นไม้ 
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กำรเก็บเมล็ดไม้จำกพื้นดินมีข้อเสียบำงประกำร 
* บำงเมล็ดอำจร่วงลงสู่พื้นดินในขณะที่ยังไม่แก่ 
* มีโอกำสมำกที่จะถูกแมลงและโรคท ำลำย 
* เมลด็ทีอ่ยูบ่นพืน้ดนินำน มักสญูเสยีควำมงอกหรอืจะเริม่งอก 

3.3.2 กำรเขย่ำต้นไม้ 
ถ้ำกำรร่วงหล่นของเมล็ดตำมธรรมชำติมีช่วงเวลำยำว               

กำรเขย่ำต้นไม้เพื่อให้เมล็ดร่วงลงสู่พื้นดินในเวลำเดียวกันอำจเป็น              
ประโยชน์มำก วิธีนี้ท ำให้กำรเก็บเมล็ดง่ำยขึ้น อย่ำงไรก็ดี ในบำงกรณี               
ผลหรือฝักติดกับก่ิงเหนียวแน่นมำกและไม่ร่วงหล่นลงง่ำยๆ แม้จะเขย่ำต้น 
อำจต้องท ำกำรเก็บด้วยวิธีอ่ืน ซ่ึงจะได้กล่ำวถึงต่อไป 

1) ท ำควำมสะอำดพื้นดิน ปูผ้ำพลำสติกหรือผ้ำใบ 
2) เขย่ำล ำต้นหรือก่ิงระดับต่ ำด้วยมือ (ก่ิงที่อยู่สูงอำจใช้ไม้ตี  

ไม้ยำว  เชือกตะขอ) 
3) แกะเอำเมล็ดออกจำกฝักแห้ง 
บำงครั้ง ก่ิงที่มีเมล็ดอำจอยู่ในระดับต่ ำพอที่ผู้ เ ก็บเมล็ด              

จะโน้มลงเหนือผ้ำที่ปูรองไว้แล้วแกะเมล็ดให้ร่วงบนผ้ำปู (ถ้ำก่ิงมีหนำมมำก
ควรสวมถุงมือหนังหนำๆ) 

3.3.3 กำรริดก่ิงที่มีเมล็ด 
เม่ือเมล็ดอยู่สูงมือเอ้ือมไม่ถึง อำจใช้อุปกรณ์ที่มีด้ำมยำว              

ช่วยในกำรริดก่ิง 
 1) เลือกก่ิงที่มีฝักลักษณะดี ติดอยู่มำกๆ 
 2) ปูผ้ำบนพื้นดินอย่ำงระมัดระวังในจุดที่คำดว่ำฝักหรือเมล็ด

บนก่ิงที่ถูกตัดจะร่วงลงบนผ้ำปู 
 3) หำกจ ำเป็นอำจต้องริดก่ิงเป็นช่อง เพื่อให้ก่ิงที่มีเมล็ด               

ซ่ึงถูกคัดมีโอกำสร่วงลงสู่ผ้ำที่ปูรองรับไว้โดยไม่ค้ำงอยู่บนต้น 
 4) ท ำกำรตัดก่ิงที่เมล็ด 
 5) ท ำกำรเก็บฝัก 
 6) เอำเมล็ดออก 
กำรเก็บเมล็ดโดยวิธีนี้ อุปกรณ์ที่จ ำเป็นคือ 
1) กรรไกรริดก่ิงที่มีด้ำมยำว 
2) เลื่อย หรือมีดที่ มีด้ำมยำว ด้ำมไม้ไผ่ อะลูมิเนียมหรือพลำสติก น้ ำหนักเบำ ยำว              

4-6 เมตร อำจน ำมำใช้แทนอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้ 

ในขณะที่ฝัก หรือผลแก่เต็มที่และใกล้
จะปริแตก (กำรปริแตกตำมธรรมชำติ
ของฝัก) ใช้ไม้ตีก่ิงเพ่ือให้เมล็ดหรือผล

ต้นไม้ขนำดเล็กก่ิงโน้มลงต่ ำ 
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ส าหรับไม้ผล 
- ผู กตะกร้ าติ ด ไ ว้ ใกล้ กับกรรไกรริ ด ก่ิ ง  เพื่ อรองรับผลไ ม้ เ ม่ือตั ด ก่ิ งลง  ซ่ึ ง เมล็ ด                     

จะถูกเก็บโดยปรำศจำกกำรเสียหำยและไม่เป็นกำรท ำลำยผล 
3.3.4 กำรเหวี่ยงเชือกที่มีน้ ำหนักถ่วงปลำย เพื่อท ำให้ก่ิงที่มีเมล็ดหักลง 

วิธีท ำให้ก่ิงหักนี้เป็นวิธีสุดท้ำยที่ใช้ในกรณีที่มีเมล็ดอยู่สูงจำกพื้นดินมำกๆ โดยไม่ต้องปีนต้นไม้ 
ก่ิงที่อยู่สูงถึง 12 เมตร ใช้วิธีนี้ได้ต้องมีควำมช ำนำญในกำรเหวี่ยงเชือกไปยังก่ิงที่เลือกและในต ำแหน่ง                  
ที่ถูกต้องเหมำะสมที่จะท ำให้หักง่ำย 

 

กำรเหนี่ยวก่ิงด้วยไม้ตะขอ                                       กำรใช้เลื่อยด้ำมยำว 

กำรเก็บเมล็ดโดยวิธีใช้เชือกถ่วงน้ ำหนัก ดึงเชือกทั้งสองปลำยเพ่ือหักก่ิงไม้ 
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สิ่งที่ท่ำนต้องกำร 
* เชือกที่แข็งแรงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 5 มิลลิเมตร ยำวประมำณ 25 เมตร 1 เส้น 
* ก้อนหินหนัก 400 กรัม หรือถุงเล็กๆ ใส่ทรำยหรือดินหนักประมำณ 400 กรัม 
1) ผูกน้ ำหนักที่ปลำยเชือกด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
2) เหวี่ยงเชือกปลำยที่มีน้ ำหนักถ่วงไปบนก่ิงที่มีเมล็ด 
3) ท ำให้ก่ิงหักด้วยกำรจับปลำยเชือกทั้งสองด้ำนแล้วดึงลง 

3.3.5 กำรปีนต้นไม้เพื่อเก็บเมล็ด  
วิธีนี้ต้องมีควำมช ำนำญในกำรปีนต้นไม้และใช้อุปกรณ์พิเศษบำงชนิด โดยทั่วไปวิธีนี้มักใช้ใน

กำรเก็บเมล็ดจำกต้นไม้ในแถบแห้งแล้ง ซ่ึงส่วนมำกมีเรือนยอดสูงโปร่ง และขนำดค่อนข้ำงเล็ก กำรเก็บเมล็ด
บนต้นไม้อำจใช้ได้หลำยวิธีกำร เช่น หลังคำรถยนต์ที่แข็งแรง อำจเป็นที่ยืนเก็บเมล็ดได้หรือปีนขึ้นไปในเรือน
ยอดของต้นไม้แล้วใช้เลื่อยหรือมีดขนำดใหญ่ หรืออุปกรณ์ที่คล้ำยกันตัดก่ิงที่มีเมล็ดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรใช้บันไดที่ออกแบบโดยเฉพำะ ขนำดเล็ก แบกถือสะดวก จะช่วยให้ผู้เก็บเมล็ดเข้ำถึง  
เรือนยอดได้รวดเร็วและปลอดภัย บันไดที่ใช้อำจท ำด้วยไม้ โลหะ ไม้ไผ่ น้ ำหนักเบำ ยำว 6-15 เมตร ส ำหรับ
ต้นไม้ขนำดเล็ก บันไดไม้หรือบันไดอลูมิเนียมน้ ำหนักเบำ ยำว 6-8 เมตร เป็นขนำดที่เหมำะสม 

3.3.6 กำรเก็บเมล็ดจำกต้นไม้ที่ตัดโค่นลง 
ถ้ำต้นไม้จะต้องถูกตัดโค่นลง พยำยำมรอจนกว่ำเมล็ดไม้นั้นแก่ดีก่อนกำรตัดโค่น และจ ำไว้

เสมอว่ำ อย่าตัดต้นไม้เพียงเพ่ือเก็บเมล็ด 
 

รถยนต์ที่มีหลังคำแข็งแรง ช่วยให้ถึงเรือนยอด
และเก็บเมล็ดไม้เรือนยอดและเก็บเมล็ดไม้ กำรปีนขึ้นไปสู่เรือนยอดไม้ กำรใช้บันไดต่อปีนขึ้นต้นไม้ 

กำรเก็บเมล็ดจำกต้นไม้ที่ตัดโค่นลง 
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3.4 วิธีการเตรียมเมล็ดเพื่อการเก็บรักษา 

 โดยทั่วไป ผู้เก็บเมล็ดไม้มักมีเป้ำหมำยที่จะเพำะเมล็ดให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะเร็วได้ แต่ในบำงครั้ง                    
ก็มีเหตุผลที่แตกต่ำงออกไป ท ำให้ต้องมีกำรเก็บรักษำเมล็ดไว้ใช้ในอนำคต แต่ควรจ ำไว้ว่ำ เมล็ดที่เก็บไว้                     
ย่ิงนานเท่าใด ก็ย่ิงสูญเสียความสามารถในการงอกไปมากเท่านั้น 

3.4.1 กำรเอำเมล็ดออก 
ส่วนมำกเมล็ดไม้ที่เก็บมำมักจะยังอยู่ในผลไม้สุก ผลไม้แห้ง ภำยในฝักหรือเป็นเมล็ดเดี่ยวๆ 

วิธีกำรเอำเมล็ดออกและท ำควำมสะอำดเมล็ดที่ เหมำะสมขึ้นอยู่ กับประเภทของผลและเมล็ด                           
กำรท ำควำมสะอำดเมล็ดก่อนเก็บเป็นเรื่องง่ำย ข้อส ำคัญอยู่ที่กำรรักษำคุณภำพเมล็ด กำรเอำเมล็ดออก
โดยทั่วไปมักต้องท ำให้ผลไม้นั้นแห้งเสียก่อน แต่บำงชนิดอำจต้องแช่น้ ำเสียก่อน เพื่อท ำให้เอำเมล็ดออก                
ได้ง่ำย 

- เมล็ดแห้งจะมาจากฝักที่ปริแตกตามธรรมชาติ 
- เมล็ดเปียกจะมาจากผลหรือฝักที่มีเนื อมาก ซ่ึงแห้งและจะปริแตกตามธรรมชาติ 
วิธีกำรเอำเมล็ดออกจำกผลแห้งและผลไม้ที่มีเนื้อมำก มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ประเภทผลแห้ง (ฝักหรือผลของสน) 
1) ตำกแดดให้แห้งบนพื้นคอนกรีต บนผืนผ้ำใบ หรือ                  

ในถุงผ้ำจนกระทั่งปริแตก (ฝักหรือผลของสนอำจวำงบนตะแกรง                   
โดยมีภำชนะรองรับข้ำงล่ ำง  เ ม่ือฝั กหรื อผลของสนปริแตก                    
เมล็ดจะร่วงลงสู่ภำชนะที่รองรับ) 

2) ใช้เท้ำย่ ำไปทั่วๆ หรือใช้ไม้ตีลงบนกระสอบที่ใส่ฝักไว้ 
เพื่อช่วยให้ฝักที่ปริแตกจำกกันได้ยำก อำจต้องใช้ มือแกะออก                     
หรือใส่ครกต ำ 

3) ท ำควำมสะอำดเมล็ดด้วยกำรใช้ลมเป่ำหรือกำรฝัด 
4) น ำเมล็ดลงแช่น้ ำในภำชนะสักครู่ 
5) เก็บเมล็ดที่ลอยน้ ำทิ้ง เพรำะเมล็ดที่ลอยน้ ำคือเมล็ดที่ลีบเสียไม่สำมำรถงอกได้ 
6) รินน้ ำออกให้หมด แล้วผึ่งเมล็ดให้แห้งอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่จะน ำเมล็ดไปเพำะทันทีก็ไม่ต้อง

ผึ่งเมล็ดให้แห้งอีก  

ใส่ฝักบนตะแกรงโดยมีภำชนะรองรับ
ข้ำงล่ำงแล้วน ำไปผึ่งแดด 

ใช้ไม้ตีบนกระสอบที่
ใส่ฝักหรือผลแห้ง
เพ่ือเอำเมล็ดออก 

ใช้ครกต ำฝักที่เอำ
เมล็ดออกยำก 

ท ำควำมสะอำดเมล็ด
ด้วยกำรฝัด 

ท ำควำมสะอำดเมล็ด
ด้วยมือ 
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ประเภทผลมีเนื้อมาก 
1) ถ้ำเป็นไปได้ กำรเอำเมล็ดออกควรท ำที่บ้ำน 
2) อย่ำใช้เวลำรอกำรเอำเมล็ดออกนำนเกินไป และไม่ควรกองผลรวมกันไว้โดยไม่กระจำย

ออกไป (ควำมร้อนและกำรหมักอยู่ในกองจะท ำลำยเมล็ดหรือท ำให้คุณภำพลดลง) 
3) แช่ไว้ในน้ ำจนกว่ำเนื้อหนำๆ ที่หุ้มอยู่เริ่มนุ่มตัว (1-2 วัน) 
4) ขูด บีบ หรือถูด้วยมือเบำๆ เพื่อแยกเอำเมล็ดออก (ควรระวังอย่ำท ำรุนแรงจนเมล็ด                

เป็นอันตรำย) 
5) เก็บเมล็ดและเนื้อที่ลอยอยู่ทิ้ง 
6) รินน้ ำออกให้หมด 
7) ล้ำงเมล็ดให้สะอำดอีกครั้งหนึ่ง 
8) ผึ่งลมให้แห้ง 2 วัน 
9) ท ำควำมสะอำดเมล็ดอีกครั้งหนึ่งด้วยกำรฝัด 

3.4.2 กำรท ำให้เมล็ดแห้ง 
ในกรณีที่จะเก็บเมล็ดไว้ในอนำคต จะต้องตำกเมล็ดด้วยแสงแดดให้แห้งดังนี้ 
1) กระจำยเมล็ดลงบนเสื่อ ผืนผ้ำใบ ผ้ำพลำสติกสีอ่อนๆ อย่ำงบำงๆ และสม่ ำเสมอ (ผ้ำสีด ำ             

อำจท ำให้เมล็ดร้อนเกินไป) หรืออำจใช้กระด้งฝัดข้ำวหรือตะแกรงวำงผึ่งไว้ตรงที่มีแสงอำทิตย์ส่องถึงตลอดวัน 
2) คนและกลับเมล็ดวันละ 4-5 ครั้ง เพื่อให้เมล็ดแห้งอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกเป็นไปได้น ำเมล็ด 

(โดยเฉพำะเมล็ดที่ยังชื้นมำก) เข้ำร่มในช่วงเวลำที่ร้อนจัด (เที่ยงถึงบ่ำย 2 โมง) 
3) เก็บเมล็ดเข้ำร่มก่อนฝนตกหรือก่อนจะมืด 
4) กำรผึ่งให้แห้งอำจต้องใช้เวลำ 1-3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่ำ เมล็ดไม้นั้นชื้นมำกน้อยเพียงใด 
5) ควรป้องกันกำรรบกวนของ หนู และนก ขณะผึ่งให้แห้ง 
กำรท ำให้แห้งด้วยวิธีนี้ อำจใช้ได้กับเมล็ดของไม้ผลหลำยชนิด ยกเว้นเมล็ดของไม้ผล เงำะ ทุเรียน 

มังคุด มะม่วง ขนุน อะโวคำโด ยำงพำรำ โกโก้ และมะฮอกกำนี ซ่ึงจะต้องผึ่งให้แห้งด้วยกระแสลม 1 -2 วัน
เท่ำนั้น ก่อนกำรเก็บหรือน ำไปปลูกทันทีหลังจำกเอำเมล็ดออก  

กำรผึ่งเมล็ดบนผ้ำพลำสติก 

กำรผึ่งเมล็ดในกระด้ง 
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3.5 การเก็บรักษาเมล็ด 

 ภำยใต้อุณหภูมิห้องปกติ (เก็บในที่โล่ง) ควำมสำมรถในกำรงอกของเมล็ดส่วนใหญ่จะลดลงครึ่งหนึ่ง 
(50%) ในเวลำ 6 เดือน 
 - เมล็ดที่มีเปลือกหุ้มหนาแข็ง จะรักษาคุณภาพไว้ได้นานกว่าเมล็ดที่มีเปลือกหุ้มบาง 
 - เพื่อปรับปรุงการเก็บรักษาเมล็ดไม้ จะต้องควบคุมความชื นของเมล็ดไม้และอุณหภูมิของห้องที่เก็บ
ให้อยู่ในระดับต่ ำ 
 ขั้นตอนอย่ำงง่ำยๆ ในกำรเก็บรักษำเมล็ด มีดังนี้ 
 3.5.1 เก็บเมล็ดไม้ใหญ่ที่แก่จัด ลักษณะดี และผึ่งแห้งสนิทเท่ำนั้น 
 3.5.2 เก็บไว้ในที่อำกำศแห้งและเย็น เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรงอกให้ยืนยำว 
 3.5.3 เมล็ดไม้จะดูดควำมชื้นได้ง่ำย เพื่อรักษำควำมแห้งควรเก็บเมล็ดในภำชนะที่ปิดสนิท อำกำศ               
เข้ำไม่ได้ เช่น กระป๋องและขวดแก้วปำกกว้ำงที่มีฝำปิดได้สนิท 
 3.5.4 ใส่สำรดูดควำมชื้น เช่น ขี้เถ้ำไม้แห้งๆ ถ่ำนแห้งๆ นมผง ข้ำวคั่ว (เย็น) หรือกระดำษชิ้นเล็กๆ                
ซ่ึงจะดูดซับควำมชื้นได้ดีทั้งสิ้น สำรหรือวัสดุดังกล่ำวควรมีปริมำณหนึ่งในสี่ส่วนของช่องว่ำงของภำชนะ 
 3.5.5 ปิดฉลำกที่ภำชนะเก่ียวกับประเภทของเมล็ด สถำนที่เก็บและวันเดือนปีที่เก็บ 
 3.5.6 หำกเป็นไปได้ควรบันทึกเปอร์เซ็นต์กำรงอกของเมล็ดไม้ไว้ด้วย ทั้งนี้ควรทดลองเพำะเมล็ดดู               
หำกขึ้น 8 ต้นใน 10 ต้น เปอร์เซ็นต์กำรงอกก็คือ 80% ข้อมูลนี้จะช่วยให้ได้เรียนรู้ว่ำเมล็ดประเภทใด                
สูญเสียควำมงอกระหว่ำงกำรเก็บเมล็ดถึงกำรปลูกมำกน้อยเพียงใด 
 3.5.7 ป้องกันเมล็ดที่เก็บรักษำไว้จำกกำรท ำลำยของแมลงและเชื้อรำก่อนกำรเก็บเมล็ดในภำชนะ              
ผสมเมล็ดกับขี้เถ้ำไม้แห้งๆ พ่นด้วยผงพริกไทยด ำ หรือสะเดำ (เม็ดหรือใบ) หรือใช้สำรสกัดจำกสะเดำ                 
ถั่วลิสง ละหุ่งหรือฝ้ำย ในอัตรำส่วนน้ ำมัน 1 ช้อนชำ ต่อเมล็ดไม้หนัก 1 กิโลกรัม หรือใช้ลูกเหม็น 1 หรือ               
2 ลูก ต่อเมล็ดหนัก 10 กิโลกรัม เป็นต้น 
 3.5.8 ป้องกันกำรรบกวนจำกหนู และนกขณะเก็บรักษำ 

การเก็บรักษาเมล็ดที่ดี คือการใช้ภาชนะท่ีปิดได้สนิทที่สุด 
  หลังจำกเมล็ดได้ถูกผึ่งแห้งอย่ำงดีแล้ว เก็บเมล็ดในกระป๋อง หีบโลหะ ขวดแก้วปำกกว้ำงหรือ
ถุงพลำสติก หรือภำชนะที่มีฝำปิดสนิทได้แน่น 

ภำชนะส ำหรับรักษำเมล็ด 
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ข้อควรจ าเมื่อเก็บเมล็ดไม้ในภาชนะท่ีมีฝาปิดสนิท คือ 
  - อย่าเก็บเมล็ดที่ยังชื นอยู่ 

 - ใช้ภาชนะที่ปิดได้สนิท อากาศเข้าไม่ได้ 
 - แน่ใจว่าภาชนะที่เก็บเมล็ดไม้สะอาด 
 - แน่ใจได้ว่าเปิดภาชนะเก็บเมล็ดไม้เม่ือจ าเป็นเท่านั น 

 พันธุ์ไม้บำงชนิด เมล็ดไม่ทนต่อควำมแห้งแล้งหรือควำมเย็นจัด ตัวอย่ำงเช่น เมล็ดเงำะ ทุเรียน มังคุด 
มะม่วง ขนุน อะโวกำโด ยำงพำรำ โกโก้ มะฮอกกำนี และสะเดำ ซ่ึงอำจเก็บไว้ได้หลำยวันถึง 2 -3 เดือน 
ภำยในอุณหภูมิห้องปกติ ดังนั้นจะเป็นกำรดีที่สุด หำกจะปลูกเมล็ดไม้เหล่ำนี้โดยเร็วหลังจำกกำรเก็บ                
แต่ถ้ำจ ำเป็นต้องเก็บรักษำ ควรปฏิบัติดังนี้ 

 1) อย่ำผึ่งเมล็ดไม้จนแห้งเกินไป ปล่อยให้มีควำมชื้นเหลืออยู่บ้ำง นั่นคือผึ่งให้เปลือกหุ้มเมล็ด
แห้ง 

 2) ผสมเมล็ดกับผงถ่ำนชื้น ครึ่งต่อครึ่ง หรือผสมกับพีทมอส ขี้เลื่อยหรือทรำย 
 3) เก็บถุงเมล็ดไม้ไว้ในที่เย็น 
 4) เปิดปำกถุงวันละครึ่งชั่วโมง เพื่อให้อำกำศถ่ำยเทได้ 

3.6 การปฏิบัติต่อเมล็ดเพื่อกระตุ้นการงอก 

 เมล็ดไม้หลำยชนิดมีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็งและหนำ ซ่ึงน้ ำและอำกำศไม่สำมำรถซึมผ่ำนได้ ซ่ึงป้องกัน
กำรงอกของเมล็ด กำรปฏิบัติอย่ำงง่ำยๆ ควรมี 
 - การกระตุ้นการงอกของเมล็ด 
 - ประกันความรวดเร็วและลักษณะกล้าไม้ที่มีขนาดเดียวกันตั งตัวได้ 
 - ย่นระยะเวลาการเลี ยงของเมล็ดไม้ต่อการถูกท าลายจากแมลงและอุปสรรคอ่ืนๆ 
 การปฏิบัติอาจด าเนินการได้หลายวิธี 
 3.6.1 กำรกระตุ้นด้วยน้ ำก๊อก (น้ ำธรรมดำ) 

1) แช่เมล็ดในน้ ำก๊อก 12-48 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับเปลือกหุ้มว่ำจะแข็งและ
หนำเพียงใด) 

2) ถ้ำเมล็ดไม่ดูดซับน้ ำอำจต้องกระตุ้นด้วยวิธีกำร อ่ืน (เมล็ดที่                  
ดูดซับน้ ำแล้วจะมีลักษณะบวม) 

3.6.2 กำรกระตุ้นด้วยน้ ำร้อน 
1)  ริ นน้ ำร้ อน   (น้ ำ เดือดแล้ วทิ้ ง ใ ห้ เย็น  5 -10  นำที  อุณหภู มิ                          

80 องศำเซลเซียส) ในภำชนะที่ใส่เมล็ดไว้ (ใช้น้ ำ 10 ส่วน ต่อเมล็ด 1 ส่วน) 
2) แช่เมล็ดไว้ 3-10 นำที หรือจนกระทั่งน้ ำเย็น 
3) ถ้ำเมล็ดยังไม่บวม แช่ทิ้งไว้ตลอดคืน 

กำรกระตุ้นด้วยน้ ำก๊อก 

กำรกระตุ้นด้วยน้ ำร้อน 
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3.6.3 กำรท ำให้เกิดรอยแผล 
 1) ตัดบำงส่วนของเปลือกหุ้มออกด้วยมีดหรือกรรไกรตัดเล็บ หรือถูด้วยกระดำษทรำย ตะไบ 
หรือวัสดุหยำบๆ ชนิดอ่ืน ทั้งนี้ต้องท ำด้วยควำมระมัดระวังมิให้เป็นอันตรำยต่อส่วนส ำคัญภำยในเมล็ด 
โดยเฉพำะส่วนของปลำยรำก 

2) วิธีกำรนี้เหมำะส ำหรับปริมำณเมล็ดไม้ไม่มำกนัก 
 
 
 

กำรท ำให้เกิดรอยแผลที่เมล็ด 


