
Seed	Saving



เป้าหมายของธนาคารเมลด็พนัธ์ุ

• เพื$ อให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงเมล็ดที$ สําคัญและแหล่งข้อมูลใน

เอเชียได้มากขึDน

• เพื$ อจะเก็บรวบรวมและรักษาเมล็ดพันธ์ุที$ หายาก

• เพื$ อให้บริการข้อมูลกับนักพัฒนาที$ ต้องการมีประสบการณ์สําหรับพืช

ที$ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์เติมที$  (underutilized	crops)	
• เพื$ อให้มีความหลากหลายทางเมล็ดพันธ์ุและความมั$ นคงทางอาหาร

• เพื$ อส่งเสริมการเก็บ,แลกเปลี$ ยนเมล็ดพันธ์ุและหาข้อมูลพันธ์ุพืชที$

ศักยภาพดีและน่าสนใจ

• เพื$ อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ในภูมิภาคนีD



เมล็ดพนัธุด์ ั,งเดมิ Heirloom seed
• เป็นเมล็ดพันธ์ุแท้ 

• ทนต่อสภาพอากาศและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

แต่ละท้องถิ$ นได้ดี

• ทนต่อโรคและแมลง  

• สามารถเก็บเมล็ดพันธ์ุและนําไปปลูกต่อได้ 

• ไม่จําเป็นที$ ต้องใช้สารเคมีหรือปุ๋ยยาเคมีในการผลิต 

• มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค



เมลด็พนัธ์ุแบบเปิดโอพ ี Opollinate	seed	
พันธ์ุผสมเปิด หรือพันธ์ุปล่อย

 (open	pollinated	variety)	
คือ พันธ์ุที$ มีลักษณะพันธุกรรม เหมือนกัน 

หรือใกล้เคียงกัน อาจเป็นพันธ์ุพืDนเมืองที$

นิยมปลูกทั$ วไป หรือได้รับการคัดเลือกพันธ์ุ 
โดยเลือก ต้นที$ ดี จากนัDนนําเมล็ดพันธ์ุมา

ขยายพันธ์ุโดยเปิด โอกาสให้มีการผสม

เกสร อย่างอิสระ หรือผสม ข้ามแบบสุ่ม มี

การควบคุมการถ่ายละอองเกสร ไม่ให้มีการ

ผสมข้ามพันธ์ุอื$ น จากนัDนเก็บเมล็ดพันธ์ุมา
จําหน่ายต่อไป



ต้นพ่อต้นแม่ที+ มีสายพันธ์ุใกล้เคียงกัน

พนัธ์ุที<ทนต่อโรค พันธ์ุที+ มีรสชาติดี

คัดเลือกลูกที+ มีลักษณะที+ ต้องการมาผสม

กันจนกว่าจะได้คุณสมบัติที+ ต้องการ

พันธ์ุรสชาติที+ ดีและทนต่อโรคแต่ไม่ทน

ต่อแมลงและหนอนตามธรรมชาติ

F1-Hybrid	ปรับปรุงพนัธ์ุลูกผสม

พันธ์ุลูกผสม Hybrid  เป็นเป็น

เมล็ดพันธ์ุสายพันธ์ุลูกผสมที+ เกิด

จากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่าง

พันธ์ุแท้ 2 สายพันธ์ุปลูกแล้วใช้

เมล็ดทําพันธ์ุต่อไม่ได้ 



ตัดแต่งข้ามสายพันธ์ุได้

ข้าวโพด แบคทีเรีย

ตัดเฉพาะยีนที+ ต้องการ

ข้าวโพดที+ เป็นพิษต่อโรคและศัตรูพืช

Genetically Modified 
Organisms (GMOs)พืชดัดแปลงพันธุกรรม

คือ สิ<งมชีีวติซึ<งไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ หรือ

แบคทเีรีย หรือ จุลนิทรีย์ ที<ถูกดดัแปลง พนัธุกรรม 

โดยจากการตดัเอายนีของสิ<งมชีีวติชนิดหนึ<ง มาใส่

เข้าไปในยนีของสิ<งมชีีวติอกีชนิดหนึ<ง โดย

ตามปกตไิม่เคยผสมพนัธ์ุกนัได้ในธรรมชาติ

เพื<อให้สิ<งมชีีวติชนิดนัMน ที<มคุีณลกัษณะหรือ

คุณสมบัตติามที<ต้องการ

                        ตวัอย่างเช่น 

• การนํายนีทนความหนาวเยน็จากปลาขัMวโลก

มาผสมกบัมะเขือเทศเพื<อให้มะเขือเทศปลูก

ในที<ที<อากาศหนาวเยน็ได้ 

• การนํายนีจากแบคทเีรียชนิดหนึ<งมาใส่ในยนี

ของถั<วเหลืองเพื<อให้ถั<วเหลืองทนทานต่อยา

ปราบวชัพืช

•  การนํายนีจากไวรัสมาใส่ในมะละกอเพื<อให้

มะละกอต้านทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวน



Characteristics	of	good	seed
ลกัษณะของเมลด็พนัธ์ุที<ดี

• pure	lineage พันธ์ุบริสุทธิW

• clean	and	new สะอาดและใหม่

• high	strength	ต้องความแข็งแรงสูง

• low	moisture ต้องมีความชืDนตํา

• good	germination ต้องมีความ
งอกที$ ดี

• crop	history	can	be	traced
    ประวัติพืชสามารถตรวจสอบได้



Criteria	of	Selecting	Seed	

• from	strong	and	healthy	plants	คัดเลือกเมล็ดจากต้น
ที2 แข็งแรงและสมบูรณ์ต้น



flavor	and	color	รสชาติและสี

productivity ผลผลิตที$ ดี



avoid	plants	that	are	too	young,	
too	old	or	sick  ต้องหลีกลี2 ยงต้นที2 อ่อน หรือ 

แก่เกินไป และ ต้นที2 เป็นโรค

Select	pure	line เป็นพันธ์ุแท้



vigorous	growth 

การเจริญเติบโตที$ แข็งแรง

adaptation	to	your	farm
 การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคุณ



mark	the	healthy	plants	to	remind	which	ones	to	
collect	your	seeds	from	ทําเครื2 องหมายต้นพืชที2 สมบูรณ์ไว้

เพื2 อที2 จําได้และเก็บรวบรวมเมล็ดจากต้นเหล่านัIน



Harvesting	variations	 to	
be	rรูปแบบการเกบ็เกี<ยวรูปแบบการ

เกบ็เกี(ยว
   เมล็ดพันธ์ุเปียก

• chili พริก

• cucumber แตงกวา

• eggplant มะเขือ

• papaya มะละกอ



Varieties	that	need	to	be	collected	from	dried,	
mature	fruit	before	harvesting	seeds 

พนัธ์ุที<ต้องเกบ็จากฝักหรือผลที<แห้ง

• Bottle	gourd
• Sword	bean
• Wax	gourd



Varieties	that	require	ripening	on	plant	before	
harvesting	seeds	พนัธ์ุที<ต้องการการสุกแก่เตม็ที<ก่อนการเกบ็เกี<ยวเมลด็

• Pumpkin
• mustards	and	lettuce
• corn



Varieties	that	should	be	harvested	
before	pods	disintegrate 

พนัธ์ุที<ควรเกบ็เกี<ยวก่อนที<ฝักจะแตกตวั
Sesame

Chia

Amaranth

Mung	bean



การทาํความสะอาดเมลด็พนัธ์ุ Seed	cleaning



Cleaning	Seed	by	Fermentation:
ทาํความสะอาดเมลด็พนัธ์ุโดยการหมกั

• Tomato		มะเขือเทศ

• Cucumber  แตงกวา

• Ivy	gourd  ผักตําลึง

• Small	luffa  บวบเล็ก



Tomato	Seed	Cleaning: 
การทําความสะอาดมะเขือเทศ

1.	Cut	and	scoop	out	the	seed  

ผ่าและตักเมล็ดออกมา

2.	Soak	with	water	and	ferment, 
แช่กับนํDาและหมักไว้ 2-3 คืน

4.	Dry 

ตากแห้ง

3.	Wash	with	water	and	strain,	and 

ล้างกับนํDาและกรองให้สะอาด



Cleaning	Seed	by	Sand	or	screen:
การทาํความสะอาดเมลด็พนัธ์ุโดยใช้ทรายหรือตาข่าย



Papaya	Seed	Cleaning: 
วธีิการทาํความสะอาดเมลด็โดยใช้ทราย



การทาํความสะอาดโดยใช้ตาข่าย



Cleaning	Seed	by	Massaging
การทาํความสะอาดเมลด็พนัธ์ุโดยการนวด

Chili  พริก

Bitter	Eggplant
      มะเขือขม

Eggplant มะเขือ



Massage	นวด
Cut	out ผ่าครึ$ ง

   Shake	and	dry
 เคาะและตากแห้ง   

Must	clean	quickly	after	harvesting!		
(Can’t	soak	with	water)		

Chili	Seed	Cleaning: 
การทาํความสะอาดพริกโดยการนวด



ผลที$ ไม่ได้นวดนวด  ผ่า ผลที$ นวด

ตากแห้งล้างด้วยนํDาใส่ในนํDา

Cape	gooseberry	Seed	Cleaning: 
การทาํความสะอาดโทงเทงโดยการนวด



Dry	Pod	Cleaning	
วธีิการทาํความสะอาดเมลด็พนัธ์ุที<แห้ง



Dry	Pod	Cleaning:
การทาํความสะอาดเมลด็ที<แห้ง

Remove	seed	from	pod	by	hand,
แกะฝักถั$ วและเอาเมล็ดจากฝัก

Remove	debris,	
and	separate	good	seed	from	bad 
เอาสิ$ งเจอปนออกทัDงหมดและแยกเมล็ดที$ ดีและไม่ดี

Yard	long	bean ถั$ วฝักยาว



Amaranth ผกัโขม



Cleaning	Seed	by	blender
การทาํความสะอาดเมลด็พนัธ์ุโดยการปั<น

Cape	gooseberry
โทงเทง

African	Nightshade    

มะแว้งนก



Seed	Cleaning using	blender : 
การทาํความสะอาดโดยใช้เครื<องปั<น

ใส่โทงเทงในเครื$ องปั$ น

ปั$ นประมาณ 3 รอบ

เทใส่ในตะแกรง

แยกกากกับเม็ดออก

ล้างนํDาแล้วตากแห้ง



Seed	Drying: 
การตากแห้งเมล็ดพันธ์ุ

•Ideal	seed	moisture	content	for	storage	is	3-
8%. ความชิDนในเมล็ดพันธ์ุที$ เหมาะสมคือ  3-8%
•Be	sure	the	temperature	does	not	exceed	
41C	(105F)	for	tree	or	high-oil	seeds	and	
54C	(130F)	for	most	other	orthodox	seeds.    
อุณหภูมิไม่เกิน41องศาสําหรับเมล็ดพันธ์ุที$ มีนํDามัน

อุณหภูมิไม่เกิน 54 องศา สําหรับเมล็ดพันธ์ุดังเดิมและอื$ นๆ



Seed	Moisture	 Testing
วธีิการเช็คความชืMนในเมลด็พนัธ์ุ



Seed	Moisture	Machine:
เครื<องเช็คความชืMน



Some	Appropriate	Drying	Methods:
เทคนิคการตากแห้งเมล็ดพันธ์ุ

Drying	in	the	sun ตากโดยใช้แดด



Drying	above	fire ตากบนหิDงไฟ



Drying	shelves ตากในชัDนวาง



Seed	dryer เครื<องอบแห้ง



Storing	Seeds: 
การจดัเกบ็เมลด็พนัธ์ุ

• Seed	should	not	be	exposed	to	
ambient	moisture	in	storage. 
สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บเมล็ดพันธ์ุต้องไม่มี

ความชืDน

• Don’t	let	the	seed	be	exposed	
to	high	humidity	again. 
อย่าปล่อยให้เมล็ดได้สัมผัสกับความชืDนหรือ

ความร้อนสูง



How	to	Store	Seeds: 
การจัดเกบ็เมลด็พนัธ์ุ 

• Label	your	seeds! ฉลากหรือป้าย

• Climate	controlled	environment
ควบคุมสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความชืDน

• Use	desiccant  สารดูดความชืDน

• Airtight	containers		ภาชนะที$ ไม่มีอากาศเข้า 

• Vacuum	seal แพ็คสูญญากาศ



Earthbag	Storage:
การเกบ็เมลด็พนัธ์ุในบ้านดนิ



Vacuum	Sealing: 
เครื<องสุญญากาศ



Bicycle	Pump: 
ปัMมจกัรยาน



Bicycle	Pump: 
ปัMมจกัรยาน





Cold	Room:
ห้องเยน็เกบ็เมลด็พนัธ์ุ



We	use	a	coolbot which	regulates	the	
temperature	in	the	cold	room.



Germination	Testing	Process:	Petri	Method 
การทดสอบความงอกโดยใช้จานพทีรี



Germination	Testing	Process:	Paper	
Method

การทดสอบความงอกโดยใช้กระดาษทชิชู่



Germination	Testing	Process:	Bamboo	Method	
การทดสอบความงอกโดยใช้กระบอกไม้ไผ่



Germination	Testing	Process:	Soil &	Sand	
Method 

การทดสอบความงอกแบบใช้ทรายและดนิ



Germination	Testing	:cotton	
การทดสอบความงอกโดยใชส้าํลี



Germination	Testing	Cabinet
ตู้เกบ็ทดสอบความงอก

• Temperature	controlled	cabinet ตู้ควบคุมอุณหภูมิ



Germination	Data	Recording
แบบบันทกึการทดสอบความงอก

มาตรฐานความงอกของเมล็ดพันธ์ุที$ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กําหนด (ตระกูลผักมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 70% ผักบุ้งจีน พริก
กําหนดให้มากกว่าร้อยละ 50 %)



ประโยชน์ของการเกบ็เมลด็พนัธ์ุ

• เกิดความมั$ นคงทางอาหาร

• รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

• เพิ$ มรายได้ เกิดความพอเพียงในชุมชน

• ไม่ทําลายสิ$ งแวดล้อม



Contact:
121 Moo 8 Maenawang Maeai Chiangmai 50280

Tel: 081-0241833
Email:wah@echonet.org ,asiaseeds@echonet.org

www.echocommunity.org


