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Do you save your own seeds?
คุณได้เกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุของคุณหรือไม่

Join: vevox.app ID: 184-866-965 POLL OPEN



What are some of the crop species whose 
seeds you have saved?

มเีมลด็พนัธ์ุพืชอะไรบ้างทีคุ่ณได้เกบ็รักษาไว้

Join: vevox.app ID: 184-866-965 Enter Text 
and Press 

Send



How do you store your seeds?
คุณมวีธีิการเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุอย่างไร

Join: vevox.app ID: 184-866-965 POLL OPEN



Where do you store your seeds?

คุณน าเมลด็พนัธ์ุทีไ่ด้เกบ็รักษาไปเกบ็ไว้ที่ใด

Join: vevox.app ID: 184-866-965 POLL OPEN



Seeds are 
Living 

Organisms
เมลด็เป็น
ส่ิงมีชีวติ

การผสมเกสร

การสุกแก่ของเมลด็

การงอก

การพฒันาของเมลด็

การพกัตวัของเมลด็

การเจริญเติบโต
ของพืช

การเจริญเติบโตเตม็ท่ีของพืช

เปลือกหุม้เมลด็ ส่วนสะสมอาหาร

ส่วนเจริญไป
เป็นตน้พืช
(ตน้อ่อน)

เมลด็
ขา้วโพด



Types of Seeds
1. Orthodox Seeds
Survive both drying and freezing 
Have a potentially long shelf life of many years
Tolerate moisture content ( no lower than 5% moisture )
Ex: Annual grain, pulse, and vegetable crops; many agroforestry tree species.

ประเภทของเมลด็
1. เมลด็ออร์โธดอกซ์
อยูร่อดทั้งในการตากแหง้และแช่แขง็
มีความเป็นไปไดท่ี้สามารถเกบ็รักษาไวไ้ดห้ลายปี
ทนต่อความช้ืน (แต่ความช้ืนในเมลด็ไม่ต ่ากวา่ 5 %) 
ตวัอยา่งเช่น เมลด็พืชขนาดเลก็, เมลด็ถัว่ และ เมลด็ผกัต่างๆ รวมทั้ง พนัธุ์ตน้ไมใ้นวนเกษตรมากมาย



Types of Seeds
2. Recalcitrant Seeds
Will not survive drying or freezing

Cannot be stored for long periods (only weeks or months)

Cannot survive lower than 20-30% seed moisture content

Ex: Mango, Avocado, Lychee, Coconut, Jack Fruit

ประเภทของเมลด็
1. เมลด็รีคอลซิทแทรนท์
ไม่สามารถรอดไดเ้ม่ือมีการตากแหง้ หรือแช่แขง็
ไม่สามารถเกบ็รักษาไดน้าน ( เกบ็ไดเ้พียงอาทิตย ์หรือ เดือนเท่านั้น)
ไม่สามารถรอดไดห้ากมีความช้ืนในเมลด็ต ่ากวา่ 20-30 %
ตวัอยา่งเช่น เมลด็มะม่วง, เมลด็อาโวคาโด,้ เมลด็ล้ินจ่ี, เมลด็มะพร้าว, เมลด็ขนุน



3 Key Seed 
Storage Factors

1. Temperature

2. Moisture

3. Oxygen

ปัจจัยหลกั 3 ประการ
ในการจัดเกบ็เมลด็พนัธ์ุ

1. อุณหภูมิ
2. ความช้ืน
3. ออกซิเจน



Managing Seed 
Storage 

Temperature

Colder is better!

การจดัการอุณหภูมิ
ในการจดัเกบ็เมลด็พนัธ์ุ

อุณหภูมิยิง่ต  ่ายิง่ดี



Climate Controlled 
Cold-Rooms

ห้องควบคุมความเยน็



Alternative Cold-Room Options
ตัวเลือกส าหรับห้องเยน็ทางเลือก



Low-Cost Natural 
Building 

Techniques
เทคนิคการสร้างห้องเกบ็
เมลด็พนัธ์ุต้นทุนต า่



Comparison of Cold-Room Options
การเปรียบเทยีบตัวเลือกห้องเยน็แบบต่างๆ



Moisture (Humidity)
• 5-8% moisture content ideal for 

storage of most orthodox seeds 

• Stable, not fluctuating, climatic 
conditions preferable

ความช้ืน
• เมลด็ออร์โธดอกซ์ควรมีความช้ืนในเมลด็ 

5-8 % ส าหรับการจดัเกบ็
• ภูมิอากาศ,อุณหภูมิ คงที ่ไม่ผนัผวน ย่อม
ดกีว่า

Managing Seed Moisture Content
การจดัการความช้ืนในเมลด็พนัธ์ุ



Drying in the Sun

การตากแดดโดยตรง

Drying Seed BEFORE Storage
การตากเมลด็พนัธ์ุก่อนการจดัเกบ็



Solar Driers

โรงตากเมลด็พนัธ์ุพลงังาน
แสงอาทิตย์



Seed Drying Cabinets

ตูต้ากเมลด็พนัธ์ุ



Removal of Oxygen
การน าออกซิเจนออก

Oxygen

• Low oxygen keeps seed in a 
dormant state 

• Low oxygen will kill off insect pests

ออกซิเจน
• ออกซิเจนที่ต ่าช่วยรักษาเมลด็ในช่วงพกัตัว
• ออกซิเจนทีต่ า่จะก าจดัแมลงศัตรูพืช

หนอน

ดกัแด้ไข่ในเมลด็

ตวัเตม็วยั



• For every 1% moisture content reduction, seed 
storage life is doubled.

• ทุกๆ 1 % ของความช้ืนท่ีออกจากเมลด็ เมลด็จะสามารถ
เกบ็รักษาไดน้านข้ึน สองเท่า

• For every 5.6oC storage temperature reduction, 
seed storage life is doubled. 

• ทุกๆ 5-6 องศาเซลเซียส ของอุณภูมิในจดัเกบ็เมลด็พนัธ์ุ
ลดลง เมลด็จะสามารถเกบ็รักษาไดน้านข้ึน สองเท่า

• The ‘One Hundred Rule’: 
Storage Temperature (oF) and Relative Humidity 
(%) combined should equal less than 100.

• “กฏ หน่ึงร้อย” อุณหภูมิ (oF)และความช้ืนสมัพทัธ์ ใน
การจดัเกบ็เมลด็พนัธ์ุ รวมกนัควรมีค่านอ้ยกวา่ หน่ึงร้อย

General Seed Storage Rules
ข้อปฏบิัตทิัว่ไปในการเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุ



Machine Vacuum 
Sealing

เคร่ืองซีลสูญญากาศ



Low-Cost 
Seed Storage 
Alternatives
The Modified Bicycle 

Vacuum Pump

อุปกรณ์เกบ็รักษาเมลด็
พนัธ์ุต้นทุนต า่

ทีสู่บลมจกัรยานดดัแปลงเป็น
ทีดู่ดสูญญากาศ



Low-Cost Seed Storage 
Alternatives
Research Experiment

อุปกรณ์เกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุต้นทุนต ่า
ข้อมูลจากการวจิัย

ระยะเวลา (เดือน) ระยะเวลา (เดือน)

ความดนัสูญญากาศ สารดูดความช้ืน



Germination percentages (%) of seed stored for 12 months with vacuum sealing (●), and without vacuum sealing (∎) in Thailand 

and Myanmar. Blue and orange curves represent trendlines.

● เปอรเ์ซ็นตก์ารงอกของเมลด็ที่ไดร้บัการเก็บรกัษา 12 เดือนดว้ย ● วิธีการซีลสญูญากาศ  ∎ วิธีไมไ่ดซี้ลสญูญากาศ ในประเทศไทยและ
ประเทศพมา่ เสน้กราฟสีน า้เงินและสสีม้แสดงใหเ้ห็นถงึทิศทางเฉลี่ยของอตัราการงอกของเมลด็

Germination Percentages with & without vacuum sealing
เปอร์เซนตก์ารงอกของเมลด็ ท่ีไดรั้บการจดัเกบ็ดว้ยวธีิซีลสูญญากาศ และ วธีิไม่ไดซี้ลสูญญากาศ

ประเทศไทย ประเทศพม่า

เดือน เดือน
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Seed must be sealed!

เมลด็พนัธ์ุตอ้งถูกเกบ็แบบซีลสูญญากาศ



Thank You for Joining Us Today!

ขอขอบคุณทีม่าร่วมอบรมกบัเราใน
วนันี้

Please sign up on 
www.echocommunity.org

Membership is free!

สามารถท าการลงทะเบียนไดท่ี้ 
www.echocommunity.org

ไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆในการเป็นสมาชิก

http://www.echocommunity.org/
http://www.echocommunity.org/

