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ค าน าและทีม่า 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุเ์ป็นวธิหีนึง่ทีช่ว่ยประหยดังบประมาณ เพือ่จะไดม้เีมล็ดพันธุไ์วป้ลกูในอนาคต และยงัเป็นการชว่ย

รักษาความหลากหลายทางชวีภาพในโลกของเรา ไมว่า่เราจะปลกูเมล็ดทีเ่ก็บรักษาไวเ้อง หรอืน าเมล็ดเหลา่นัน้ไปแจกจา่ย

ใหก้บัคนรูจ้ักหรอืเพือ่นบา้น หรอืการแจกจา่ยผา่นทางองคก์ร จะตอ้งมขีบวนการเก็บเกีย่วทีเ่หมาะสม, มคีวามสะอาด, การ

เตรยีมเมล็ด, การอบลดความชืน้ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ์ขัน้ตอนเหลา่นีส้ าคัญอยา่งยิง่ทีจ่ะชว่ยใหเ้มล็ดทีเ่ราเก็บไวนั้น้มี

ชวีติและงอกไดด้ ีบทความนีจ้ะเนน้ทีค่วามส าคญัของการอบเมล็ดใหเ้หมาะสมกบัความชืน้ของเมล็ดทีค่วรม ีและจะกลา่วถงึ

รายละเอยีดของเครือ่งลดความชืน้เมล็ดพันธุแ์บบประหยดัสองแบบทีเ่ราสรา้งขึน้และใชอ้ยูท่ีธ่นาคารเมล็ดพันธุข์อง เอคโค 

เอเชยี อมิแพค เซน็เตอร ์ 

ความจ ากดัความ 

เมล็ดอายยุาว (Orthodox seeds) ทนตอ่การสญูเสยีน ้าและเก็บรักษาไดใ้นสภาพแหง้ 

เมล็ดทีส่ญูเสยีความงอกเร็ว (Recalcitrant seeds) จะสญูเสยี

ความสามารถในการงอกอยา่งรวดเร็วเมือ่ตอ้งเจอกบัอากาศทีแ่หง้ สว่น

ใหญแ่ลว้ภายในเวลา 10 วัน หลังจากเกบ็เกีย่ว 

ความชืน้ในเมล็ด คอืปรมิาณของน ้าในเมล็ด มกัจะวัดเป็นเปอรเ์ซนต ์(%) 

การตรวจสอบความชืน้เมล็ดพนัธุ ์ท าไดท้ัง้โดยการคาดคะเนความชืน้

สมดลุ (ดคู าตอ่ไป) หรอืโดยการใชเ้ครือ่งวดัคา่ความชืน้เมล็ดพันธุ ์หรอื

โดยการท าลายตัวอยา่งเมล็ดพันธุ ์(เชน่ การใชเ้ตาอบอบจนน ้าในเมล็ด

ทัง้หมดหายไป) ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่Rao et al. 2006  

คา่ความชืน้สมดลุ หมายถงึการทีเ่มล็ดทีอ่ยูใ่นสภาพบรรยากาศภายนอก

จะปรับสมดลุใหเ้ขา้กบัความชืน้สมัพัทธใ์นสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการเปลีย่น

คา่ความชืน้ในตวัเมล็ดเอง (วัดเป็นเปอรเ์ซนต)์  

การตากแหง้เมล็ด เป็นการลดความชืน้ของเมล็ดตามระดับทีแ่นะน าไว ้

เพือ่การเก็บรักษา และไมใ่ชว้ธิที าลายสภาพ เมล็ดจะแหง้ลงเรือ่ยๆอยา่ง

คงทีจ่นถงึจดุความชืน้สมดลุ 

ความมชีวีติของเมล็ดพนัธุ ์วัดคา่เป็นเปอรเ์ซนตข์องเมล็ดทีจ่ะงอก

หลงัจากผา่นการเก็บรักษามาแลว้ ถา้คา่ความมชีวีติมาก ก็สามารถใช ้

เมล็ดปรมิาณนอ้ยลงเมือ่ตอ้งการปลกูพชืในทีน่าหรอืโรงเพาะกลา้  

สภาวะทีด่ที ีส่ดุในการลดความชืน้  

เมล็ดอายยุาว (Orthodox Seeds) ทีไ่ดรั้บการตากแหง้ทีพ่อดแีลว้จะรักษาความมชีวีติอยูไ่ดเ้ป็นระยะนานกวา่เมือ่เกบ็ไวใ้น

ธนาคาร โดยทั่วไปแลว้ เมล็ดอายยุาวควรอบแหง้ใหค้า่ความชืน้อยูร่ะหวา่ง 3% และ 7% ส าหรับการเก็บรักษาในระยะยาว 

แตก่็มเีมล็ดบางชนดิ (เชน่ถัว่เหลอืง) ทีค่วามมชีวีติจะลดลงเมือ่มคีวามชืน้ต า่กวา่ 8% ซึง่ความเป็นจรงิแลว้ เราทีอ่ยูท่ี่

ภาพที ่1 พืน้ทีต่ากเมล็ดพันธุก์อ่นเขา้เครือ่งลด

ความชืน้ มหีลงัคาพลาสตกิเพือ่กนัเมล็ดไมใ่ห ้

เสยีหายจากแสงแดด 



ธนาคารเมล็ดพันธุเ์อคโค เอเชยี อมิแพค เซน็เตอร ์ไมส่ามารถตากแหง้

เมล็ดใหค้วามชืน้ต ่ากวา่ 10% ไดใ้นชว่งฤดฝูน เพราะระดับความชืน้

สมัพัทธใ์นชว่งเวลานัน้อยูร่ะหวา่ง 70-80%  

สว่นเมล็ดทีส่ญูเสยีความงอกเร็ว (Recalcitrant Seeds) ไดแ้กแ่มล็ดจาก

ตน้ไมแ้ละผลไมใ้นเขตรอ้นหลายชนดิ ทีไ่มค่วรท าใหแ้หง้หรอืถกูอากาศ 

ดังนัน้จงึไมไ่ดก้ลา่วถงึในบทความนี ้รวมถงึการพจิารณาคา่ความชืน้ของ

เมล็ดส าหรับเมล็ดอายยุาวกจ็ะไมก่ลา่วถงึในบทความนีเ้ชน่กนั แตม่ี

แหลง่ขอ้มลูออนไลนม์ากมายทีส่ามารถชว่ยในการคน้หาคา่ความชืน้ของ

เมล็ดพันธุท์ีต่อ้งการไดอ้ยา่งเจาะจง รวมถงึวธิกีารค านวณแบบ

วทิยาศาสตรเ์พือ่หาคา่ความชืน้ทีแ่น่ชดัดว้ย และหากตอ้งการขอ้มลู

เพิม่เตมิ สามารถดไูดจ้ากบทความขององคก์ร FAO เรือ่ง  Manual of 

Seed Handling in Genebanks, บทที ่3 และ 4 (Rao et al. 2006) 

อยา่ลมืวา่อาจเกดิความเสยีหายขึน้กบัเมล็ดพันธุไ์ดใ้นระหวา่งการอบแหง้

หากเมล็ดแหง้เร็วเกนิไปหรอืมอีณุหภมูทิีส่งูเกนิไป โดยทั่วไปแลว้ ส าหรับ

เมล็ดตน้ไมใ้หญห่รอืเมล็ดทีม่สีว่นประกอบน ้ามนัสงู ไมค่วรใหอ้ณุหภมูใิน

การอบสงูเกนิ 41⁰C (105⁰F) และ ส าหรับเมล็ดอายยุาวไมค่วรเกนิ 54⁰C 

(130⁰F) การตากกอ่นนดิหน่อยในทีร่ม่ทีไ่มม่ลีมและฝนเขา้ถงึจะชว่ยลด

เวลาทีเ่มล็ดจะตอ้งอยูใ่นเครือ่งอบได ้ภาพที ่1 และ 2 แสดงใหเ้ห็นถงึ

พืน้ทีต่ากกอ่นเขา้เครือ่งอบทีเ่อคโค เอเชยี คอืเป็นพืน้ทีภ่ายใตพ้ลาสตกิ

ทบึแสงและอยูใ่นตูต้าขา่ยทีส่รา้งขึน้มาเอง  

ประสบการณ์ของเอคโค เอเชยีกบัวธิกีารทีด่ที ีส่ดุทีใ่ชใ้นธนาคารเมล็ดพนัธุ ์

เอคโค เอเชยีเริม่การทดลองวธิกีารเก็บรักษาเมล็ดพันธุพ์ชืในเขตรอ้นตัง้แตเ่มือ่ธนาคารของเราเริม่ด าเนนิการเมือ่ปี 2009 

ในขณะนัน้ไมค่อ่ยมงีานวจิัยทีเ่กีย่วกบัวธิกีารประหยดัคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการเกบ็เมล็ดพันธุเ์ขตรอ้นและกึง่เขตรอ้นทีเ่หมาะสม 

ดังนัน้เราจงึเริม่งานวจัิยของเราเอง หลังจากการศกึษาคน้ควา้บทความจากเครอืขา่ยและการระดมความคดิเห็นจากเจา้หนา้ที่

แลว้ เราจงึไดล้งมอืปฏบิตัวิธิกีารทีเ่หมาะสมส าหรับองคก์ร NGO และองคก์ารตา่งๆทีม่ธีนาคารเมล็ดพันธุเ์พือ่เป็นแนวทางที่

อยูใ่นระดับกลางระหวา่งธนาคารเมล็ดพันธุร์ะดับชมุชนกบัธนาคารเมล็ดพันธุห์รอืพนัธกุรรมระดับนานาชาต ิวธิกีารปฏบิตัขิอง

เราไดส้รปุไวใ้นสารเอคโค เอเชยี ฉบบัที ่63 (Motis 2010) โดยเรามขีอ้แนะน าดังนี:้  

 เริม่ตน้ดว้ยดนิทีด่แีละตน้พชืทีแ่ข็งแรง ทีส่ามารถทนตอ่แมลงศัตรพูชืและโรคตา่งๆ และมแีนวโนม้ทีจ่ะใหเ้มล็ดทีด่ี

ส าหรับเชือ้สายรุน่ตอ่ไป 

 ตอ้งแน่ใจวา่เมล็ดโตเต็มทีแ่ละพัฒนาเต็มทีแ่ลว้กอ่นเก็บมา 

 เก็บเกีย่วเมล็ดอยา่งตอ่เนือ่งเมือ่ถงึระยะโตเต็มที ่เพือ่หลกีเลีย่งศัตรพูชื ความไมส่มบรูณ์ การตดิโรค หรอืการสญูเสยี

ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตทีค่าดเดาไมไ่ด ้

 ท าความสะอาดเมล็ดทัง้หมดเพือ่ก าจัดเศษปนเป้ือน แมลง เปลอืก ฯลฯ ทีอ่าจเป็นตวัน าของแมลงและโรค 

 เลอืกเมล็ดทีเ่สยีหรอืเป็นโรคออกทิง้ 

 อบเมล็ดใหถ้งึความชืน้ทีแ่นะน า  

 เสร็จแลว้เกบ็เมล็ดในสภาพสญูญากาศทันท ี(ดเูพิม่เตมิทีส่ารเอคโคเอเชยี ฉบบัที ่14- Croft et al. 2012; Croft et 

al. 2013; and Lawrence et al. 2017) 

 เก็บเมล็ดไวใ้นสภาพสญูญากาศทีอ่ณุหภมูติ ่า (ดเูพิม่เตมิทีส่ารเอคโคเอเชยี ฉบบัที ่14- Croft et al. 2012) 

ในบทความนีจ้ะเป็นการอธบิายวธิสีรา้งเครือ่งลดความชืน้เมล็ดพชืแบบประหยดัเพือ่ไลค่วามชืน้ออกจากเมล็ดและท าใหเ้มล็ด

ทีเ่กบ็ไวม้อีตัราการงอกทีเ่พิม่ขึน้ อยา่งไรก็ตาม ถา้คณุก าลังจะลงทนุเวลาและงบประมาณเพือ่อบเมล็ด เมือ่เมล็ดแหง้แลว้

ตอ้งเก็บไวใ้นถงุสญูญากาศหรอืภาชนะทีปิ่ดสนทิทันท ีเพราะถา้ทิง้ไว ้เมล็ดก็จะดดูความชืน้จากอากาศดา้นนอกเขา้ไปอกี

ภาพที ่2 ชัน้ตากเมล็ด ใชส้ าหรับควบคมุ

สภาพแวดลอ้มกอ่นน าเมล็ดเขา้เครือ่งลดความชืน่ 



ครัง้ ความมชีวีติและอตัราการงอกของเมล็ดจะคงไวใ้นระดับสงูทีส่ดุเมือ่เมล็ดทีม่คีวามชืน้ต ่าถกูเก็บไวใ้นภาชนะสญูญากาศที่

อณุหภมูติ ่า  

การสรา้งเครือ่งลดความชืน้ส าหรบัเมล็ดพชื 

เครือ่งลดความชืน้เมล็ดพชืทีม่ปีระสทิธภิาพจะมสีว่นประกอบทีส่ าคญั

คอื แหลง่ความรอ้น, วธิกีารควบคมุไมใ่หค้วามรอ้นสงูเกนิไป, ตูห้รอื

กลอ่งทีรั่กษาอณุหภมู,ิ ตะแกรงเพือ่วางเมล็ด, พัดลมเพือ่ใช ้

หมนุเวยีนอากาศ (มหีรอืไมก่็ได)้ และชอ่งระบายอากาศ (มหีรอืไมก่็

ได)้ โดยทั่วไปแลว้ ลมรอ้นจากอปุกรณ์ท าความรอ้นจะลอยขึน้

ดา้นบน หรอืถกูหมนุเวยีนรอบๆพืน้ทีด่า้นในดว้ยพัดลม อปุกรณ์ท า

ความรอ้นนีจ้ะตอ้งปรับอณุภมูไิวต้ามทีก่ าหนดเพือ่ไมใ่หเ้กดิความ

เสยีหายตอ่เมล็ด เมือ่พบกบัลมหรอือากาศรอ้น เมล็ดจะปลอ่ย

ความชืน้ออกมาเพราะลมรอ้นจับความชืน้มากกวา่ลมเย็น ถา้ชอ่งนีปิ้ด

ผนกึอยา่งด ีเครือ่งอบก็จะยิง่ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้

ดว้ยชอ่งระบายอากาศทีไ่ลล่มรอ้นคอืลมทีอุ่ม้ความชืน้ออกไป และ

เมล็ดก็จะคอ่ยๆปรับสมดลุใหเ้ขา้กบัความชืน้สมัพัทธใ์น

สภาพแวดลอ้มของมนั 

เวลาและความสามารถในการท าใหค้วามชืน้ในเมล็ดลดลงจะแตกตา่ง

กนัไปตามประสทิธภิาพของเครือ่งอบ รวมถงึอปุกรณ์สรา้งความรอ้น, 

ปรมิาณเมล็ดพชืทีใ่ชอ้บ, ชนดิของเมล็ด และสภาพอณุหภมูแิวดลอ้ม

ในขณะนัน้ ในชว่งฤดฝูนทางภาคเหนอืของประเทศไทย เราพบวา่การ

อบเมล็ดแมจ้ะใชเ้ครือ่งก็ยงัท าไดย้ากพอสมควร แตใ่นชว่งอากาศ

แลง้ในฤดรูอ้นเราแทบจะไมต่อ้งใชเ้ครือ่งเลย การฝึกฝนเพือ่เรยีนรู ้

วธิกีารอบเมล็ดพันธุท์ีเ่หมาะสมจะตอ้งอาศัยการลองผดิลองถกู และ

ใชค้วามรูท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ ดว้ยเวลาและประสบการณ์ เจา้หนา้ที่

ของธนาคารเมล็ดพันธุเ์อคโคเอเชยีไดพั้ฒนาความเชีย่วชาญอนัยอด

เยีย่มในการอบเมล็ดพันธุแ์ละความสามารถในการคาดคะเนคา่

ความชืน้ของเมล็ดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

เนือ่งจากชนดิของเมล็ดพันธุท์ีแ่ตกตา่งกนั เครือ่งอบจงึมบีทบาทที่

ส าคญัอยา่งมากส าหรับศนูยก์ารเรยีนรูข้องฟารม์ขนาดเล็ก หรอื

ส าหรับธนาคารเมล็ดพันธุ ์เมือ่มกีารใชต้ัวควบคมุอณุหภมูคิวบคูก่บั

ชอ่งภายในทีปิ่ดมดิชดิดว้ยฉนวน เครือ่งอบอาจน ามาใชง้านเป็นที่

ส าหรับเพาะเมล็ดพันธุด์ว้ย เครือ่งอบทีม่ลีมและความรอ้นผา่นอยา่ง

เพยีงพอสามารถน าไปใชอ้บแหง้ชวีมวลอยา่งอืน่ไดด้ว้ยในกรณี

ตอ้งการท าการวจัิยหรอืเพือ่การคา้ (ตัวอยา่งเชน่ เครือ่งอบเมล็ดพันธุ์

ของเรา ล าดับที ่#3 ทีป่รับปรงุเป็นตูเ้พาะเมล็ด และยงัสามารถ

น าไปใชอ้บแหง้มะรมุและสว่นของพชือยา่งอืน่เพือ่งานวจัิยหรอืเพือ่

น าไปบดเป็นผงเป็นอาหารเสรมิ) หากมคีวามคดิสรา้งสรรค ์เครือ่งอบ

สามารถสรา้งจากวสัดทุีพ่บไดท้ัว่ไปและยงัน าไปใชง้านไดห้ลายอยา่ง

อกีดว้ย!                                                                                                    

เอคโค เอเชยีไดส้รา้งเครือ่งลดความชืน้หรอืเครือ่งอบเมล็ดพันธุ ์3 

เครือ่งในชว่งเวลา 8 ปีทีผ่า่นมา ในสว่นตอ่ไปจะเป็นการพจิารณาดแูตล่ะเครือ่งอยา่งละเอยีด โดยทั่วไปแลว้ เครือ่งอบเมล็ด

ตอ้งมสีว่นประกอบหลักๆอยู ่5 หรอื 6 อยา่ง ไดแ้ก ่ 1.แหลง่ความรอ้น อาจเป็นอปุกรณ์ใหค้วามรอ้นหรอืหลอดไฟ  หลอด

ไสจ้ะใหค้วามรอ้นมากทีส่ดุ แตห่ลอดฟลอูอเรสเซนทก์็ใชไ้ด ้ทัง้นีต้อ้งมไีฟฟ้าเพือ่ใหพ้ลังงานแกห่ลอดไฟ 2. วธิกีาร

ภาพที ่3 เครือ่งอบ #1 ของเอคโค เอเชยี ใชไ้มท้ีห่าได ้
ในพืน้ที ่มหีลอดไส ้ชัน้ทีอ่อกแบบเอง พัดลมกรงกระรอก 
และชอ่งท าความรอ้น 
A: สว่นอบ มไีฟและพัดลม มชีอ่งระบายลมอยู่ทางซา้ย, 
B: สว่นอบเมล็ดอกีสว่นหนึง่, C: สว่นอบเมล็ดทีใ่ช ้
ตะแกรง, D: หลอดไสท้ีใ่ชเ้ป็นแหลง่ความรอ้น 
 

ภาพที ่4 เครือ่งอบ #1 ทีใ่ชไ้มท้ีห่าไดใ้นพืน้ที,่ หลอด

ไส,้ ชัน้ทีท่ าขึน้เอง, พัดลมกรงกระรอก และสว่นทีป่ลอ่ย

ความรอ้น 



ควบคมุไมใ่หค้วามรอ้นสงูเกนิไป อาจใชร้ว่มกบัเครือ่งควบคมุอณุหภมูหิรอืกบั

เครือ่งตัง้เวลาไฟฟ้าแบบธรรมดา เครือ่งควบคมุอณุหภมูเิป็นวธิทีีน่ยิมกนัมากกวา่

เพราะใหอ้ณุหภมูทิีต่อ้งการอยา่งถกูตอ้ง แตเ่ครือ่งตัง้เวลากใ็ชไ้ด ้เราจะใชเ้วลา

และความพยายามอยา่งดใีนการวดัอณุหภมูภิายในตูแ้ละปรับวงรอบความรอ้น/

ความเย็นผา่นการท างานเปิด/ปิดของเครือ่งตัง้เวลา และเฝ้าดกูารเปลีย่นแปลงของ

สภาพอณุหภมูโิดยรอบ 3. ตูห้รอืกลอ่ง ทีจ่ะใชเ้ก็บเมล็ดและทีส่ าคญัคอืรักษา

ความรอ้นเพือ่ไมใ่หเ้มล็ดปรับสมดลุไปตามความชืน้ในบรรยากาศ และจะชว่ยให ้

เครือ่งมอืทีเ่ป็นแหลง่ความรอ้นท างานไดเ้ต็มประสทิธภิาพ 4. ตะแกรง ใชส้ าหรับ

วางเมล็ดไดด้ภีายในตู ้หากไมม่กี็ใชว้สัดอุะไรก็ไดท้ีร่ะบายอากาศ เราประสบ

ความส าเร็จในการท าตะแกรงแบบเคลือ่นยา้ยไดด้ว้ยการใชว้ัสดมุุง้ลวด เราจะจดั

วางตะแกรงใหอ้ยูใ่นต าแหน่งทีใ่หอ้ากาศระบายไดด้ทีีส่ดุภายในตู ้เราใชว้ธิทีี่

ไดผ้ลดคีอืการวางตะแกรงเป็นชัน้ โดยเกลีย่เมล็ดใหท้ัว่บนตะแกรงและไมใ่หเ้มล็ด

ทับซอ้นกนัเลย เพือ่ใหเ้กดิการระบายอากาศและการลดความชืน้จะไดผ้ลดทีีส่ดุ 5. 

พดัลมเล็ก ทีช่ว่ยหมนุเวยีนลมรอ้นจะท าใหเ้วลาในการอบเสร็จเร็วขึน้ ไดผ้ลมาก

ทีส่ดุ และท าใหเ้กดิการแหง้ของเมล็ดอยา่งสม า่เสมอ คณุอาจใชพั้ดลม AC 220V 

ตอ่ตรงกบัแหลง่จา่ยไฟ หรอืจะใชพั้ดลม DC 12V ตอ่เขา้กบัตัวแปลงไฟ แมพ้ดัลม

จะมปีระโยชน ์แตก่็ไมจ่ าเป็นตอ้งมกี็ไดถ้า้อปุกรณ์ท าความรอ้นอยูต่ ่ากว่าตะแกรง

วางเมล็ดเพราะการไหลของกระแสลมรอ้นจะพาอากาศรอ้นขึน้ไปดา้นบนผา่นชัน้

ตะแกรงไดอ้ยูแ่ลว้ 6. ทีร่ะบายอากาศ ทีเ่ปิดปิดได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งมกี็ได ้

(โดยเฉพาะถา้ตูห้รอืกลอ่งไมไ่ดปิ้ดสนทิจนเกนิไป) แตถ่า้ม ีก็จะชว่ยบา้งถา้เมล็ดที่

เราใชม้คีวามชืน้สงูมาก เมือ่ลมรอ้นจับเอาความชืน้จากเมล็ด ลมรอ้นก็จะสญูเสยี

ความสามารถในการจับความชืน้ไดเ้พิม่อกี 

และในทีส่ดุจะท าใหช้อ่งภายในตูม้คีวามชืน้ 

การเปิดชอ่งระบายอากาศออกไปเป็นครัง้

คราวจะชว่ยไลค่วามชืน้ออกไปและน าอากาศ

สดใหมจ่ากภายนอกเขา้มาแทนที ่ถา้เครือ่ง

ไมม่ทีีร่ะบายอากาศ กส็ามารถไลค่วามชืน้

ออกไปดว้ยการเปิดชอ่งประตหูรอืชัน้เป็นครัง้

คราวได ้

การออกแบบเครือ่งอบเมล็ดพนัธุข์องเอคโคเอเชยี 

เครือ่งอบเพือ่ลดความชืน้ของธนาคารเมล็ดพันธุเ์อคโคเอชยีเครือ่งแรก (เราเรยีก

เครือ่งอบ #1) มขีนาดใหญม่าก สรา้งเป็นตูไ้ม ้มชีอ่งส าหรับชัน้ตา่งๆหา่งกนัประมาณ 8 

นิว้ (17 ซม.) (ภาพที ่3, 4, และ 5) โดยตดิตัง้หลอดไสท้ีด่า้นลา่งและดา้นบนเพือ่ให ้

เกดิลมรอ้น (ภาพที ่3) ตัวเครือ่งคอ่นขา้ง

แข็งแรงแตน่ ้าหนักมาก และเมือ่เวลาผา่น

ไปก็เริม่มรีอยแตกทีผ่นัง เนือ่งจากไมท้ีใ่ช ้

ไมไ่ดผ้า่นการอบแหง้มากอ่น จากนัน้ เรา

จงึปรับใหมด่ว้ยการใชร้ะบบหมนุเวยีนอากาศ (ทีไ่มค่อ่ยไดใ้ช)้ มกีารใชเ้ครือ่ง

ควบคมุอณุหภมูเิพือ่การควบคมุทีแ่มน่ย าขึน้, ใชพ้ัดลมทีม่ลีักษณะคลา้ยกบักรง

กระรอก และหลอดไสม้ากขึน้เพือ่พยายามทีจ่ะใหอ้ากาศหมนุเวยีนไดม้ากขึน้ 

(ภาพที ่4) จากสว่นบนลงไปถงึสว่นลา่งของตู ้การออกแบบนีย้งัมกีารแยกพืน้ที่

ใหค้วามรอ้นทางดา้นบนเพือ่เกดิลมรอ้นและแลกเปลีย่นลม (ภาพที ่6 และ 7) 

 

ภาพที ่5 ชัน้และฝักเมล็ดพันธุข์นาดใหญ่

ตากอยูใ่นเครือ่งอบ #1 

ภาพที ่6 เครือ่งอบ #1 ของเอคโค เอเชยี 

จะเห็นชัน้ทีท่ าขึน้เอง หลอดไฟ พัดลมกรง

กระรอกเพือ่หมนุเวยีนอากาศกอ่นจะเพิม่

ชอ่งระบายลม สว่นพัดลมจะพัดลมรอ้นจาก

บนลงลา่งเพือ่ชว่ยหมนุเวยีนลมรอ้น 

ภาพที ่8 เครือ่งอบ#2 มทีีปิ่ดสว่นชัน้ตา่งๆไว ้
 A: เครือ่งควบคมุอณุภมูแิละพัดลมระบาย
อากาศ, B: ชัน้ตากเมล็ด 

ภาพที ่7 แบบดดัแปลงส าหรับ

เครือ่งอบ#1 ทีม่สีว่นหมนุเวยีนอากาศ

และชอ่งระบาย 



  
 

ภาพที ่9 จากดา้นบนของเครือ่งอบ#2 จะ
เห็นสว่นจา่ยความรอ้น ไมจ่ าเป็นตอ้งเปิด
หลอดไฟทัง้หมดเวลาใชง้าน 

ภาพที ่10 สว่นอปุกรณ์โลหะส าหรับยา้ย
ชัน้เขา้ออกของเครือ่งอบ#2 
 

ภาพที ่11 เครือ่งควบคมุอณูหภมู ิและชัน้
ทีย่า้ยเขา้ออกไดข้องเครือ่งอบ#2 

เครือ่งอบของธนาคารเมล็ดพันธุเ์อคโคเครือ่งทีส่อง (เครือ่งอบ #2) สรา้งขึน้ 6 ปีหลังจากเครือ่งแรก เราใชห้ลกัการ

เหมอืนเดมิ แตป่รับปรงุใหม้ขีนาดเล็กลงและประหยดัพลังงานมากขึน้ (ภาพที ่8) ขณะทีเ่ครือ่งแรกเราสรา้งดว้ยไมท้ีแ่หง้และ

แตกไดง้า่ย ดังนัน้เครือ่งนีเ้ราจงึสรา้งดว้ยไมแ้ละไมอ้ดัทีผ่า่นการอบแหง้มาแลว้ และเรายงัใชอ้ปุกรณ์ทีแ่ข็งแรงทนทานและ

ท าชัน้ตากเมล็ดทีไ่มห่า่งกนัเกนิไป (เพือ่ใหข้นาดเครือ่งเล็กลง) เชน่เดยีวกนักบัเครือ่งแรก เราใชห้ลอดไฟเป็นแหลง่ความ

รอ้น (ภาพที ่9), มเีครือ่งควบคมุอณุหภมู,ิ และพัดลม DC 12V เพือ่ใหอ้ากาศหมนุเวยีน (ภาพที ่10) ขณะทีเ่ครือ่งแรกไม่

สามารถยกหรอืยา้ยไปไหนได ้เครือ่งทีส่องนีเ้รามลีอ้ทีส่ามารถยา้ยไปตามทีต่อ้งการได ้และเราใชอ้ปุกรณ์ตา่งๆทีม่ี

คณุภาพสงู (ภาพที ่11) ซึง่ท าใหก้ารท างานดขีึน้ แตก่ารน าชัน้ออกมาท าความสะอาดยงัเป็นไปไดย้ากอยู ่(ภาพที ่12) 

 

 
ภาพที ่13 เครือ่งอบ#3 ทีอ่อกแบบ
จากใหเ้ขา้กบัตูเ้พาะเมล็ดเอคโค
เอเชยี 

 
ภาพที ่15 เครือ่งอบ#3 
A: พัดลมเพือ่ใหอ้ากาศหมนุเวยีน, B:หลอดไฟ
เพือ่ใหค้วามรอ้น ,C: เครือ่งควบคมุอณุหภมู ิ

 

ภาพที ่12 ชัน้ตากเมล็ดทีใ่ชว้ัสดมุุง้ลวด
ในเครือ่งอบ#2 

เราไดส้รา้งแบบที ่3 ขึน้มา (เครือ่งอบ #3) แตย่งัไมไ่ดน้ าไปใชใ้นวง

กวา้ง เป็นการออกแบบใหเ้ป็นมาตรฐาน โดยมพีืน้ฐานดดัแปลงมาจาก

ตูเ้พาะเมล็ด (ภาพที ่13) ทีเ่อคโคเอเชยีสรา้งขึน้และน าไปสง่เสรมิการ

ใช ้(ดสูารเอคโคเอเชยี ฉบบัที ่8 (Bicksler 2011) และวดิโีอของเราที ่

our YouTube video) เครือ่งอบนี ้โดยหลกัการแลว้ก็คอืตูเ้พาะเมล็ดที่

มเีครือ่งควบคมุอณุหภมู ิ(ภาพที ่14) เพือ่ควบคมุอณุหภมูใิหแ้มน่ย า มี

ชอ่งระบายอากาศเพือ่ระบายอากาศชืน้ออกไป มพัีดลม DC 12V เพือ่

หมนุเวยีนอากาศภายในตู ้(ภาพที1่5) และมกีารเจาะรไูวบ้นชัน้ทีม่ใีนตู ้

อยูแ่ลว้เพือ่ชว่ยใหอ้ากาศถา่ยเทไดด้ขี ึน้ (ภาพที ่16) ขอ้ดขีองการ

ออกแบบแบบนีค้อื: 1) สามารถเพิม่การใชง้านของตูเ้พาะเมล็ด และ 2) 

เนือ่งจากฉนวนทีม่อียูแ่ลว้ ความรอ้นทีไ่ดจ้งึถกูน าไปใชอ้ยา่งเต็มทีม่ากขึน้ มขีอ้จ ากดัเพยีงอยา่งเดยีวคอืมขีนาดเล็กเทา่กบั

ขนาดตูก้บัขา้วทีเ่ราน ามาดดัแปลงท าเป็นตูเ้พาะในตอนแรก 

ภาพที ่14 เครือ่ง
ควบคมุอณุหภมูทิี่
คอยควบคมุความ
รอ้นภายใน
เครือ่งอบ#3 

ภาพที ่16 หลอดไฟ, พัดลม, เครือ่งควบคมุ

อณุหภมูใินเครือ่งอบ#3  



ความคดิเห็นของเจา้หนา้ทีเ่ก ีย่วกบัการออกแบบ 

เจา้หนา้ทีข่องธนาคารเมล็ดพันธุเ์อคโคเอเชยีไดแ้สดงความเห็นตอ่การออกแบบและความสามารถในการท างานของ

เครือ่งอบเมล็ด #1 และ #2  รวมถงึขอ้แนะน าตา่งๆส าหรับเครือ่งอบเมล็ด (ตารางที ่1) นอกจากนีเ้รายงัไดร้วบรวมลกัษณะ

เดน่ของทัง้สองแบบเพือ่ทีจ่ะน าไปสรา้งเครือ่งอบเมล็ดแบบใหมใ่นอนาคต 

ตารางที ่1 ขอ้คดิเห็นจากเจา้หนา้ทีเ่กีย่วกบัขอ้ดแีละขอ้เสยีของเครือ่งอบ#1และ#2 และขอ้แนะน าการสรา้งเครือ่งอบใน
อนาคต 

เครือ่งอบ#1 เครือ่งอบ#2 เครือ่งอบในอนาคต 

ขอ้ด ี ขอ้ด ี  

ไมจ่ าเป็นตอ้งมพัีดลมในการท าใหเ้มล็ด

แหง้ 

สรา้งจากไมท้ีแ่ข็งแรงและน ้าหนักเบา สรา้งจากไมท้ีแ่ข็งแรงและน ้าหนักเบา 

ชัน้วางเมล็ดทีอ่อกแบบเองง่ายตอ่การเอา

เขา้และเอาออก 

เคลือ่นยา้ยงา่ย ไมจ่ าเป็นตอ้งมพัีดลม 

ชัน้กวา้งและมรีะยะห่างจากกนัท าใหง้า่ย
ตอ่การวางภาชนะหรอืฝักเมล็ด 

สะดวกในการท าความสะอาดและท าให ้
แหง้ในขัน้ตอนสดุทา้ย 

มแีหลง่ใหค้วามรอ้นจากดา้นลา่ง 

หลอดไฟดา้นลา่งใหค้วามรอ้นเพยีงพอ

โดยไมต่อ้งมพัีดลม 

 เคลือ่นยา้ยงา่ย 

  ชัน้วางเมล็ดมทีัง้แบบระยะหา่งจากกนัและ

ตดิกนั เพือ่เลอืกได ้ )ส าหรับเมล็ดและฝัก

เมล็ด(  

  มพีืน้ทีด่า้นลา่งเพือ่ท าใหง้า่ยตอ่การท าความ

สะอาดเศษสกปรกทีต่กลงไป 

  มฝีาเปิดดา้นบนไดเ้พือ่สะดวกในการซอ่มแซม 

ขอ้เสยี ขอ้เสยี  

หนักทัง้บานเปิดและตวัตู ้ ยากตอ่การท าความสะอาดเศษสกปรกที่

ตกลงไปดา้นลา่ง 

 

เคลือ่นยา้ยล าบาก เอาชัน้เขา้ออกยาก  

พัดลมเสยีงดงั อปุกรณ์ )เยอรมัน (ราคาแพง   

ชัน้บอบบางไม่แข็งแรง ไมส่ามารถใสฝั่กเมล็ดขนาดใหญไ่ด ้

)เพราะระยะชัน้ตดิกนัเกนิไป(  

 

สรปุ 

ตูอ้บเมล็ดทีม่คีณุภาพสงูและมปีระสทิธภิาพสามารถสรา้งไดเ้องจากวัสดทุีห่าไดใ้น ทอ้งถิน่ ซึง่ใชง้บประมาณและแรงงานไม่

มาก การใชเ้ครือ่งตากแหง้เมล็ดจะชว่ยลดความชืน้ภายในเมล็ด เพิม่ความมชีวีติและท าใหก้ารเก็บรักษาเมล็ดพันธุม์ี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ การปรับปรงุการเก็บรักษาเมล็ดและความมชีวีติของเมล็ดจะชว่ยลดตน้ทนุในการซือ้หาเมล็ด ชว่ยเพิม่

ความยัง่ยนืและการอยูไ่ดด้ว้ยตนเองของเกษตรกรและชมุชน อกีทัง้ยงัเป็นการตอ่สูเ้พือ่ปกป้องความหลากหลายทางชวีภาพ

ของพชืพันธุใ์นโลกของเรา 
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