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SEED CLEANING
ทำ�คว�มสะอ�ดเมล็ดพันธุ์

Cleaning by 
Fermentation

ทำ�คว�มสะอ�ด
เมล็ดพันธุ์โดยก�ร

หมัก
1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
2. Soak and ferment in water 2-3 

nights, แช่กับน้ำ�และหมักไว้ 2-3 คืน
3. Wash with water and strain          

ล้�งกับน้ำ�และกรองให้สะอ�ด
4. Dry 

ต�กแห้ง

Cleaning by 
Massaging

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด
เมล็ดพันธุ์โดยก�ร

นวด
Chilis are ready

พริก
1. Massage

นวด
2. Cut out 

ผ่�ครึ่ง
3. Shake & dry  

เค�ะและต�กแห้ง   

Caveman’s club, น้ำ�เต้�
Tomarillo, มะเขือเทศต้น
Cucumber, แตงกว�
Tomato, มะเขือเทศ
Pumpkin, ฟักทอง
Ivy gourd, ตำ�ลึง

 Bitter Eggplant, มะเขือขม
Eggplant, มะเขือ

Chili, พริก
  

Cleaning 
with Sand

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด
เมล็ดพันธุ์โดยใช้
ทร�ยหรือต�ข่�ย

1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�

Banana passionfruit, แตงส�
Malabar Spinach, ผักปรัง
Wax gourd, ฟักเขียว 
Bitter gourd, มะระ 
Gac fruit, ฟักข้�ว
Papaya, มะละกอ

Cleaning 
Dry Pods

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด
เมล็ดที่แห้ง

Yardlong Bean, String Bean

ถั่วฝักย�ว
1. Beans are ready

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
2. Remove seed from pod by hand

เอ�เมล็ดออกจ�กฝัก

3. Remove debris, separate good seed 

from bad, แยกเมล็ดที่ดีออกจ�กเมล็ดที่ไม่ดี

Yardlong Bean, ถั่วฝักย�ว
Velvet Bean, หม�หมุ่ย 
Lima Bean, ถั่วร�ชม�ษ

Job’s tear, ลูกเดือย 
Luffa, บวบเหลี่ยม              

 

Cleaning Hit 
Method

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด
เมล็ดพันธุ์โดยใช้
ทร�ยหรือต�ข่�ย

1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�

Bitter Eggplant, มะเขือขม
Eggplant, มะเขือ

Cleaning 
Using Blender
ก�รทำ�คว�มสะอ�ด

โดยใช้เครื่องปั่น

Yardlong Bean, String Bean

ถั่วฝักย�ว
1. Beans are ready

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
2. Remove seed from pod by hand

เอ�เมล็ดออกจ�กฝัก

3. Remove debris, separate good seed 

from bad, แยกเมล็ดที่ดีออกจ�กเมล็ดที่ไม่ดี

African Nightshade, มะแว้งนก
Cape Gooseberry, โทงเทง

 
              

 

Cleaning 
with Mortar

ทำ�คว�มสะอ�ดโดย
ใช้ครก/กระเดื่อง 

1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�
1. Cut and scoop out the seed

ผ่�และตักเมล็ดออกม�

Chia Seed, เมล็ดเจีย 
Amaranth, ผักโขม 
Lettuce, ผักก�ดหอม 
Roselle, กระเจี๊ยบแดง
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GERMINATION TESTING 
ก�รทดสอบคว�มงอก

Test with 
Soil

ก�รทดสอบคว�ม
งอกโดยใช้ดิน

Test with 
Sand

ก�รทดสอบก�รงอก
โดยใช้ดิน

Tomato family, ตระกูลมะเขือเทศ 
Eggplant family, ตระกูลมะเขือ
Cucumber family, แตงกว� 
Chili family, ตระพริก 
Tree seed, เมล็ดต้นไม้ 
Carrot, แครอท

 Cranberry Hibiscus, ชบ�เมเป้ิล
  Moonflower, ดอกชมจันทร์

Sunflower, ท�นตะวัน
Sword Bean, ถ่ัวด�บ

Test with 
Paper Towel/

Cloth
ก�รทดสอบคว�ม

งอกกับกระด�ษทิชชู่
หรือผ้�

Winged bean, ถั่วพู
Jack bean, ถั่วพร้�
Corn, ข้�วโพด
 

Test with 
Cotton

ก�รทดสอบคว�ม
งอกกับสำ�ลี

Green Mustard, ผักก�ด
Okra, กระเจี๊ยบเขียงแดง 
Roselle, กระเจี๊ยบแดง

Sesame, ง� 

 

Test with 
Petri

ก�รทดสอบคว�ม
งอกแบบจ�นพีทรี

Melon/Cucumber, แตงกว�
Soy bean, ถั่วเหลือง
Amaranth, ผักโขม
Lettuce, ผักสลัด
Kale, ผักคะน้� 

Bamboo Test
(Low Cost)

ก�รทดสอบคว�ม
งอกโดยใช้กระบอก

ไม้ไผ่

African Nightshade, มะแว้งนก
Cape Gooseberry, โทงเทง

 
              

 

Varieties that require ripening on plant before 
harvesting seeds: พันธุ์ที่ต้องก�รก�รสุกแก่เต็มที่ก่อน
ก�รเก็บเกี่ยวเมล็ด
 - Bitter eggplant, มะเขือขม
 - Tomato, มะเขือเทศ
 - Cucumber, แตงกว�
 - Snake gourd, บวบงู
 - Chili Pepper, พริก
 - Papaya, มะละกอ
 - Guava, ฝรั่ง

Varieties that need to be collected from dried, 
mature fruit before harvesting seeds: พันธุ์ที่ต้อง
เก็บจ�กฝักหรือผลที่แห้ง
 - Okra/Lady finger, กระเจี๊ยบเขียวู
  - Bottle gourd, น้ำ�เต้�
  - Sword bean, ถั่วด�บ
 - Pumpkin, ฟักทอง
 - Bean, ถั่ว 

Varieties that should be harvested before pods 
disintegrate : พันธุ์ที่ควรเก็บเกี่ยวก่อนที่ฝักจะแตกตัว
 - Mustards & Lettuce, ผักก�ดและผักสลัด
  - Calendula, ด�วเรืองหม้อ
 - Marigold, ดอกด�วเรือง 
 - Mung Bean, ถั่วเขียว 
 - Chia Seed, เมล็ดเชีย
 - Roselle, กระเจี๊ยบแดง
 - Sesame, ง�ู


