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การเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุใ์นเขตรอ้น: 
ประสบการณท์ีเ่รยีนรูจ้ากกลุม่เครอืขา่ย 
โดย เค็น ทอมป์สนั จากศนูย ์Ntuk Nti  จังหวดัมณฑลครี ีประเทศกัมพชูา 
 
[บก.: คณุเค็น เป็นมชิชนันารจีากองคก์ร Church Mission Society ประเทศออสเตรเลยี คณุเค็นและ
ครอบครวัอาศยัและท างานอยูท่ ีจ่งัหวดัมณฑลครีมีาเป็นเวลา 11 ปี คณุเค็นท างานดา้นการเกษตรหลาย
อยา่งรวมถงึปญัหาของสขุภาพสตัวใ์นชุมชนคนพืน้เมอืงในจงัหวดั โดยในเวลา 5 ปีทีผ่า่นมาไดท้ างานกบั
ครสิตจกัรทอ้งถิน่ชือ่วา่ KEC (Khmer Evangelical Church) เพือ่กอ่ต ัง้ศนูย ์Ntuk Nti ซึง่เป็นศนูยแ์หลง่เรยีนรู ้
ขนาดเล็กบนพืน้ทีข่องครสิตจกัร ต ัง้อยูใ่นเมอืงแสนมโนรม จงัหวดัมณฑลครี]ี 
 
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุเ์ป็นเรือ่งทีย่ากมากส าหรับเกษตรกรและนักศกึษาวจัิยทีอ่ยูใ่นเขตรอ้น ในจังหวัดมณฑลครี ี
นอ้ยมากทีเ่กษตรกรจะสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุไ์วใ้หอ้ยูน่านเกนิ 6 เดอืน คอืชว่งระหวา่งเก็บเกีย่วเสร็จถงึฤดู
เพาะปลกูใหม ่เมล็ดทีเ่ก็บไวน้านเกนิกวา่นัน้มกัจะเจอความชืน้ในบรรยากาศชว่งฤดฝูนท าใหป้ลกูไมข่ึน้ หรอืไมก่็เกดิ
ความเสยีหายจากแมลงทีแ่พรพ่ันธุอ์ยา่งรวดเร็วและกดักนิเมล็ดจนเสยีหาย ทีศ่นูยแ์หลง่เรยีนรูข้องเรา เราตอ้งการเก็บ
สะสมเมล็ดพันธุห์ลายชนดิทีม่ปีระโยชนโ์ดยไมต่อ้งน าเมล็ดแตล่ะชนดิออกมาปลกูทกุปี แตก่็พบปัญหาคลา้ยกบั
เกษตรกรคอืเมล็ดพันธุข์องเราแมเ้ก็บไวไ้มน่านก็มกัจะปลกูไมค่อ่ยขึน้หรอืไมก่็ถกูแมลงกดักนิขณะทีเ่ก็บรักษาไว ้ 
 
การแชเ่ย็นหรอืแชแ่ข็งเมล็ดพันธุท์ีม่อีายกุารเกบ็นาน (Orthodox Seeds) เป็นวธิกีารทีรู่จ้ักกนัดอียูแ่ลว้ทีจ่ะท าใหเ้มล็ด
พันธุเ์กบ็ไวไ้ดน้าน (ดสูารเอคโคเอเชยี ฉบบัที ่14 “การปิดผนกึสญุญากาศและการแชเ่ย็น”) แตว่ธินีีอ้าจน าไปใชไ้ด ้
ยากในเขตจังหวดัมณฑลครีทีีไ่มค่อ่ยมไีฟฟ้าเขา้ถงึ และถงึมไีฟฟ้ากด็ับบอ่ยและราคาแพง โดยความรว่มมอืกบัเอคโค
เอเชยีและเงนิทนุสนับสนุนจากโครงการเพรสไบทเีรยีน ฮงัเกอร ์โปรแกรม เจา้หนา้ทีท่ีศ่นูย ์Ntuk Nti จงึไดท้ างาน
ศกึษาวจัิยในชว่งปีทีผ่า่นมาเพือ่ออกแบบและทดสอบวธิกีารทีเ่หมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ์ในบทความนีเ้ราจะ
แบง่ปันผลจากการศกึษาซึง่เป็นวธิทีีเ่ป็นประโยชนใ์นการปรับปรงุวธิกีารเกบ็เมล็ดพันธุท์ีเ่คยท ามาโดยไมใ่ชไ้ฟฟ้า เป็น
วธิกีารทีเ่กษตรกรทีย่ากจนทีส่ดุและอยูห่า่งไกลทีส่ดุกส็ามารถน าไปใชไ้ด ้
 

การตากแหง้ 
ถา้จะเก็บเมล็ดไวน้านเกนิหนึง่ปี เมล็ดพันธุจ์ะตอ้งมคีา่ความชืน้ที ่10% หรอืนอ้ยกวา่ ซึง่จะตอ้งอาศัยวธิกีารตากแหง้
อยา่งดกีอ่นท าการเก็บรักษา แมจ้ะมหีนังสอืและบทความมากมายเตอืนใหร้ะวังการตากเมล็ดในแดดโดยตรงแตก่็ไมม่ี
ทางเลอืกอืน่ส าหรับเกษตรกรทีย่ากจนในเขตรอ้น การตากเมล็ดโดยเกลีย่เมล็ดใหท้ั่วๆในทีร่ม่จะชว่ยลดความชืน้ใน
เมล็ด แตถ่า้ความชืน้สมัพัทธใ์นชว่งกลางวันมากกวา่ 60% เมล็ดพันธุห์ลายชนดิถา้ตากในรม่จะไมแ่หง้พอทีจ่ะน าไป
เก็บได ้จากการวัดคา่ความชืน้สมัพัทธข์องเราทีจั่งหวัดมณฑลครี ีพบวา่ชว่งเวลาทีค่วามชืน้สมัพัทธอ์ยูท่ี ่60% หรอื
นอ้ยกวา่นัน้เป็นชว่งเวลาทีร่อ้นทีส่ดุของปีและจากนัน้จะเป็นชว่งเวลาสัน้ๆระหวา่งกลางวัน เมล็ดทีเ่กบ็มาใหมท่ีต่ากไว ้
ในรม่ไมค่อ่ยจะแหง้พอทีจ่ะเก็บไวเ้ป็นระยะเวลานานได ้ในทางตรงกนัขา้มคอืเราประสบความส าเร็จในการตากเมล็ด
กลางแดดจนเหลอืความชืน้ที ่9% แมใ้นชว่งฤดฝูน! ซึง่วธิกีารท าคอืใสเ่มล็ดไวใ้นถาดแลว้วางไวก้ลางแดดประมาณ 3 
ถงึ 4 แดดในวันทีแ่ดดออกเต็มที ่ระหวา่งทีเ่มล็ดยงัไมถ่กูน าออกไปตากเราจะเก็บเมล็ดไวใ้นภาชนะทีปิ่ดสนทิเพือ่
ป้องกนัไมใ่หเ้มล็ดดดูความชืน้จากบรรยากาศทีช่ ืน้ในชว่งกลางคนืและตอนเชา้มดืซึง่เป็นชว่งทีม่แีนวโนม้วา่จะมี
ความชืน้สมัพัทธสงูสดุ (สว่นใหญช่ว่งเวลาทีก่ลา่วมาจะมคีวามชืน้สมัพัทธม์ากกวา่ 90%)  
 
มขีอ้เขยีนมากมายทีเ่ตอืนถงึขอ้เสยีของการตากเมล็ดไวก้ลางแดดทีอ่ณุหภมูมิากกวา่ 36 องศาเซลเซยีส แตท่ีศ่นูย ์
Ntuk Nti เราบนัทกึอณุหภมูทิีเ่มล็ดธัญพชืและเมล็ดผักหลายชนดิทีต่ากไวท้ีอ่ณุหภมูสิงูกวา่ 50 องศาเซลเซยีส และ
ไมม่ผีลทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่อตัราการงอกจะลดลง ทีเ่ป็นเชน่นีอ้าจเป็นเพราะชนดิของเมล็ดพันธุ ์ดังนัน้เราจงึตอ้งคอยเฝ้า
ระวังอยูโ่ดยเฉพาะกบัเมล็ดพันธุผั์ก เราคดิวา่ความเร็วในการตากแหง้น่าจะมสีว่นท าใหเ้มล็ดเสยีหายมากกวา่อณุหภมูิ
ขณะตาก ความเร็วในการตากแหง้มปัีจจัยมาจากอณุหภมู,ิ ลม, และความชืน้สมัพัทธข์ณะก าลังตาก เมล็ดทีต่ากแดด



ในฤดรูอ้นจะแหง้เร็วมากท าใหเ้มล็ดเกดิความเสยีหาย ขณะทีใ่นเขตรอ้นนัน้ความชืน้สมัพัทธท์ีส่งูจะเป็นตวัก าหนด
อตัราการแหง้ ทีศ่นูยN์tuk Nti เราถอืปฏบิตักินัทีจ่ะน าเมล็ดทีเ่ก็บเกีย่วมาใหม่ๆ  (มคีวามชืน้ 16% หรอืมากกวา่นัน้) 
แลว้ตากไวใ้นรม่เป็นเวลา 2-3 วัน วธินีีจ้ะท าใหเ้มล็ดแหง้ลงอยา่งชา้ๆจงึไมเ่ป็นการท าลายเซลของเมล็ด จากนัน้เราจะ
จบขบวนการตากดว้ยการน าเมล็ดไปตากกลางแดดเพือ่ใหไ้ดค้วามชืน้ที ่10% (หรอืต ่าถงึ 7% ส าหรับเมล็ดบางชนดิ) 
โดยไมท่ าใหเ้มล็ดเสยีหาย เราใชเ้ครือ่งวดัความชืน้ส าหรับการศกึษาวจัิยของเรา แตเ่กษตรกรอาจบอกไดว้า่ถงึ 10% 
หรอืยงัดว้ยการใชฆ้อ้นตเีมล็ดแลว้เมล็ดแตกออก ส าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการตากแหง้เมล็ด ทา่นสามารถดู
เพิม่เตมิไดท้ีส่าร EDN 109 ทีบ่ทความภาษาองักฤษชือ่วา่ “ความชืน้ในเมล็ดและหลักการตากแหง้เมล็ด (Seed 
moisture and drying principles) ”, Danida Forest Seed Centre, Stubsgaard F, & Poulsen K (1995) 
 

ภาชนะทีใ่ชเ้ก็บเมล็ด 
เมือ่ตากแหง้เมล็ดพันธุไ์ดต้ามทีต่อ้งการแลว้ จะตอ้งท าการป้องกนัเมล็ดจากความชืน้ในอากาศซึง่จะท าใหเ้มล็ดดดู
ความชืน้เขา้ไปไดอ้กี ในครัง้แรกๆนัน้เราใชก้ระป๋องนมผงหรอืไมโลเก็บเมล็ดพชืทีม่ปีรมิาณมาก และใชภ้าชนะ
พลาสตกิใสเ่ครือ่งเทศหรอืขวดยาขนาดเล็กใสเ่มล็ดทีม่ปีรมิาณไมม่าก อยา่งไรกต็ามภาชนะเหลา่นีไ้มส่ามารถป้องกนั
ความชืน้จากภายนอกไดด้พีอ! เราจงึใชข้วดแยมหรอืขวดของดองทีเ่ป็นแกว้และทีฝ่าปิดมขีอบยางสะอาดซึง่ใชไ้ดผ้ล
ดกีวา่มาก และยงัสามารถปิดสนทิดถีา้ฝาถกูความรอ้นกอ่นน าไปปิดปากขวด อกีทางเลอืกหนึง่คอืถงุซปิล็อค แตต่อ้ง
ใสไ่วใ้นกระป๋องทีม่ฝีาปิดสนทิอกีท ีเพราะถงุนีอ้าจถกูแมลงสาบ มด หรอืหนูกดัถงุแลว้เมล็ดก็จะถกูความชืน้จาก
อากาศภายนอกได ้แตถ่งึแมจ้ะเอาถงุเมล็ดใสใ่นกระป๋องไวแ้ลว้ ยงัมตีวัมอดทีส่ารมารถเล็ดรอดเขา้ไปกดัเจาะ
ถงุพลาสตกิได!้ 
 
ในชมุชนทีอ่ยูห่า่งไกลของเรา กระป๋องขนาดใหญ ่หรอืขวดแยมหาไมค่อ่ยไดอ้ยูแ่ลว้ ดังนัน้จงึจ าเป็นตอ้งหาดวูา่มี
ทางเลอืกอืน่หรอืไม ่เราจงึทดสอบกบัขวดซอสและกระป๋องเบยีรส์ าหรับเกบ็เมล็ดพันธุป์รมิาณนอ้ย และเราลองใชถ้ัง
น ้ามนัส ารองหรอืถังน ้ามนัแบบพกพาเพือ่เก็บเมล็ดพันธุป์รมิาณมาก พวกขวดซอสและกระป๋องเบยีรนั์น้เราสามารถเก็บ
ไดฟ้รจีากทีท่ ิง้ขยะแลว้น ามาปิดรดูว้ยจกุยางหรอืแผน่ยางกลมๆทีท่ ามาจากยางในรถแลว้ปิดทับดว้ยเทปกาวพัน
สายไฟ สว่นถังน ้ามนัส ารองนัน้มขีายอยูท่ั่วไปและราคาไมแ่พง เมือ่ซือ้มาใหม่ๆ  ถังน ้ามนัส ารองนีจ้ะมซีลีหรอืขอบยาง
ทีใ่ชง้านไดด้ ีและเมือ่เกา่ไปก็สามารถใุชถ้งุพลาสตกิพับเป็นสองชัน้วางไวท้ีป่ากแลว้คอ่ยหมนุฝาปิดทบัลงไปใหแ้น่น 
ทัง้ขวดและถังน ้ามนัจะมสีว่นฝาทีแ่คบทีต่อ้งใชก้รวยชว่ยเมือ่ตอ้งการใสเ่มล็ดเขา้ไป แตก่ถ็อืเป็นขอ้ดเีพราะงา่ยตอ่การ
ปิดฝาใหแ้น่นหนา นอกจากนีเ้มือ่เราเปิดเพือ่เอาเมล็ดสว่นหนึง่ออกมา สว่นทีเ่หลอืก็จะมโีอกาสนอ้ยทีจ่ะถกูความชืน้
จากภายนอก เราเกบ็ขา้วและถั่วจ านวนมากไวใ้นถังน ้ามนันีเ้ป็นเวลา 2 ปีในสภาพของอณุหภมูหิอ้งและพบวา่อตัราการ
งอกของเมล็ดไมไ่ดล้ดลง  
 
ถังหรอืภาชนะทีเ่กบ็เมล็ดนีจ้ะตอ้งเก็บไวใ้หพ้น้แสงแดดและเก็บไวใ้นบรเิวณทีเ่ย็นทีส่ดุเทา่ทีจ่ะหาไดเ้พือ่ยดือายกุาร
เก็บ และยงัชว่ยคงอตัราการงอกและรักษาคณุภาพของเมล็ดเมือ่น าไปปลกู 
 

การลดปรมิาณออกซเิจน  
เมือ่ท าการเก็บเมล็ดแหง้ไวใ้นภาชนะปิดทีเ่หมาะสมแลว้ เมล็ดจะสามารถเก็บไวไ้ด ้3 ปีหรอืมากกวา่นัน้โดยความมี
ชวีติของเมล็ดพันธุย์งัอยูใ่นระดับทีด่ ีอยา่งไรก็ตาม ยงัมคีวามเป็นไปไดท้ีต่ัวมอดหรอืแมลงอืน่ๆจะมากดักนิเมล็ดและ
แพรพ่ันธุเ์พิม่จ านวนขึน้อยา่งรวดเร็วจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้แมลงเหลา่นี้จะกนิเมล็ดและเกดิขบวนการหายใจทีเ่ป็น
ทีม่าของความชืน้และในทีส่ดุจะท าใหเ้มล็ดเน่าเสยีได ้เราพบวา่ปัญหาเรือ่งแมลงจะลดนอ้ยลงเมือ่ท าการเกบ็เกีย่ว
เมล็ดในเวลาทีเ่หมาะสม น าไปตากแหง้และเกบ็ทันทโีดยใสไ่วใ้หเ้ต็มในภาชนะ แตถ่า้เกดิการลา่ชา้ในขบวนการหรอืมี
การน าเมล็ดมาจากทีอ่ืน่เมล็ดก็อาจถกูแมลงกดักนิไปแลว้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เมล็ดเหลา่นีจ้ะไม่เน่าเสยีระหวา่งการเกบ็
รักษา เราตอ้งลดปรมิาณออกซเิจนทีม่อียูใ่นภาชนะเพือ่แมลงจะไมส่ามารถหายใจและขยายพันธุไ์ด ้
 
วธิกีารหนึง่ทีง่า่ยและใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพคอืการหาภาชนะทีม่ขีนาดพอดกีบัปรมิาณเมล็ดพันธุเ์พือ่เมือ่บรรจเุมล็ด
พันธุใ์นภาชนะแลว้จะเต็มพอด ีอาจตอ้งเคาะกน้ภาชนะลงกบัพืน้ขณะเตมิเมล็ดเพือ่ใหเ้มล็ดบรรจุอดัแน่นขึน้ และเตมิ
ใหเ้ต็มมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้วธิกีารนีจ้ะเป็นการจ ากดัปรมิาณอากาศในภาชนะไดท้ันท ี 
 

https://c.ymcdn.com/sites/echocommunity.site-ym.com/resource/collection/62026577-227A-4FB0-8B25-B0838484CED7/Issue109.pdf


การลดปรมิาณออกซเิจนสามารถท าไดห้ลายวธิ ีชอ่งวา่งระหวา่งเมล็ดอาจ
ค านวนไดอ้ยูท่ี ่40% ถงึ 60% (หรอือาจมากกวา่นี)้ ของขนาด ของภาชนะ 
โดยขึน้อยูก่บัชนดิของเมล็ดพันธุ ์เราสามารถลดปรมิาตรอากาศนีล้งครึง่หนึง่
ดว้ยการใชท้รายแหง้ละเอยีด, ขีเ้ถา้จากไม ้หรอืผงปนูซเีมนตป์อรต์แลนดท์ี่
ซือ้มาใหมเ่ตมิเขา้ไปในชอ่งวา่งเหลา่นี ้โดยเตมิลงดา้นบนของภาชนะทีใ่ส่

เมล็ดจนเกอืบเต็มแลว้ ใหค้อยเคาะภาชนะกบัพืน้อยูต่ลอดจนกระทั่งลน้
ออกมาและไมม่ทีีว่า่งเหลอือยูเ่ลยในภาชนะ วธินีีส้ามารถน าไปใชไ้ดเ้มือ่
ตอ้งการเตมิภาชนะใหเ้ต็มถา้เมล็ดพันธุใ์นภาชนะนัน้มปีรมิาณไมม่ากพอ 
โดยทีว่สัดเุหลา่นีต้อ้งสะอาดและแหง้สนทิ (อาจตอ้งท าการฆา่เชือ้ทีอ่ยูใ่น
ทรายในเตาอบกอ่น) จากการทดสอบของเราพบวา่วสัดเุหลา่นีไ้มเ่ป็น
อนัตรายตอ่เมล็ดพันธุแ์ละสามารถใชค้วบคมุป้องกนัแมลงไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
มอีกีวธิหีนึง่ทีอ่าจจะยุง่ยากกวา่นดิหน่อย (แตเ่ลอะเทอะนอ้ยกวา่) คอืการท า
ใหภ้ายในขวดหรอืภาชณะทีบ่รรจเุมล็ดเต็มแลว้เป็นสญูญากาศ การใชส้บูลม
สามารถลดความดันอากาศในภาชนะไดป้ระมาณครึง่หนึง่ของความดันใน
บรรยากาศ ซึง่หมายความวา่การใชส้บูสามารถลดปรมิาณออกซเิจนใน
ภาชนะไดค้รึง่หนึง่ 
 
วธิงีา่ยทีส่ดุในการท าสบูสญูญากาศคอืการใชท้ีส่บูลมลอ้จักรยาน โดยดงึ
ลกูสบูออก กลับดา้นจกุยาง ตัดสว่นปลายของกระบอกสบูออกแลว้ใสล่กูสบู
กลับเขา้ไปพรอ้มกบัเอาตัวสปรงิออก (ภาพที ่1C) วธินีีจ้ะไดส้บูสญูญากาศที่
ใชง้านไดด้มีากในราคาเพยีง 150 กวา่บาท สว่นปากสบูสามารถตอ่เขา้กบั
ขวดหรอืฝาภาชนะขนาดใหญท่ีใ่ส่

เมล็ดเต็มแลว้ แตอ่ยา่งไรกต็ามใน
เขตชนบทของกมัพชูา สบูลม
จักรยานทั่วไปมวีาลว์ทีซ่บัซอ้นกวา่
แบบทีม่จีกุยาง จงึท าใหก้ารดัดแปลง
ยากขึน้ ดังนัน้เราจงึคดิคน้สบู
สญูญากาศอกีสองแบบทีท่ าไดง้า่ย
กวา่  
 

แบบแรกใชอ้ปุกรณ์หลักคอืกระบอก

ฉีดยาหรอืไซรงิคแ์บบใชแ้ลว้ทิง้

ขนาด 60 มล. (ภาพที ่1B)  ตดัปลายกระบอกฉดียาออกใหเ้รยีบและเสมอกนั 

แตก่ระบอกฉีดยานี ้ตัวลกูสบูไมม่วีาลว์ระบายลมอยู ่เราจงึตอ้งท าขึน้มาเองดว้ย

การเจาะรเูล็กๆจากปลายกระบอกดา้นลา่งขึน้มา 1 ซม. แลว้ปิดรดูว้ยยางใน

รถจักรยานทีไ่มใ่ชแ้ลว้ตัดเป็นสีเ่หลีย่มเล็ก ใชเ้ทปพันสายไฟปิดทบัใหแ้น่นรอบ

กระบอกโดยใหด้า้นหนึง่ของยางในยืน่ออกมาจากใตเ้ทป ไซรงิค ์60 มล.ใช ้

แลว้ทิง้นีม้รีาคาทีป่ระมาณอนัละ 15 บาท หากทา่นตอ้งการศกึษาเพิม่เตมิ 

สามารถรับชมวดิโีอการท าสบูสญูญากาศจากไซรงิคไ์ดท้ีช่อ่ง  YouTube  ของ

เอคโค เอเชยีได ้

 
 
สว่นสบูอกีชนดิหนึง่ท ามาจากทอ่พวีซี ี8.5 ขนาด 35 มม. ยาว 80 ซม. (ภาพที ่
1A) ทอ่นีจ้ะมขีนาดพอดกีบัจกุยางของสบูลมทีม่ขีายในรา้นอปุกรณ์กอ่สรา้ง
ทั่วไป จกุนีส้ามารถใชส้กรยูดึตดิกบัปลายไมไ้ผ ่โดยใชส้กรหูลังคา น าจกุยาง
แชใ่นน ้ามนัเครือ่ง แลว้ใสเ่ขา้ไปในทอ่ สว่นวาลว์ระบายลมสามารถท าไดเ้อง
ดว้ยการเจาะรเูล็กๆใกล ้ๆ กบัปลายทอ่แลว้ตดัยางในรถเป็นสีเ่หลีย่มเล็กๆปิดทับ
ไว ้ดา้นยางทีย่ืน่ออกมาสามารถพับลงเขา้กบัสว่นปลายท าใหก้ลายเป็นผนกึที่

ภาพที ่2: แผน่ผนกึยางของสบู
สญูญากาศส าหรับ A) ภาชนะทีม่ฝีา
ขนาดใหญ่ B) ภาชนะทีม่ฝีาขนาดเล็ก 

A 

A 

B 

B 

ภาพที ่1: อปุกรณ์ดดูอากาศราคาประหยัด 
3 อย่างทีใ่ชว้ัสดทุีห่าไดท้ั่วไปในเขตชนบท
ของประเทศกมัพูชา: A) สบูสญูญากาศใช ้

ทอ่พวีซีแีละไมไ้ผ่; B) สบูสญูญากาศไซรงิค์
หรอืกระบอกฉีดยา; และ C) สบูสญูญากาศ
ดดัแปลงจากทีส่บูลมลอ้จักรยาน 

C B A 

https://youtu.be/gyU18bOKBz4
https://youtu.be/gyU18bOKBz4
https://youtu.be/gyU18bOKBz4


แน่นหนา คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดส าหรับสบูสญูญากาศแบบนีอ้ยูท่ีป่ระมาณ 30 กวา่บาท  
 

สบูทัง้สามแบบนีม้ลีกัษณะการท างานแบบเดยีวกนั ในสว่นของขวดภาชนะที่
บรรจเุมล็ดนัน้ใหท้ าวาลว์ทางเดยีวทีฝ่าของภาชนะดว้ยการเจาะรเูล็กๆทีฝ่าแลว้
ใชเ้ทปพันสายไฟตัดเป็นชิน้เล็กๆวางลง ใชย้างในรถท าเป็นทีปิ่ดผนกึเสรมิไว ้
อกีอนัหนึง่ (ภาพที ่2) ขวดแยมและถังน ้ามนัจะมฝีาทีม่ขีนาดใหญก่วา่สบูดังนัน้
ใหใ้ชย้างในทีต่ัดรตูรงกลางขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1 ซม.วางดา้นบนฝา ใหรู้
ของวาลว์ทางเดยีวตรงกลาง (ภาพที ่2A) กดปลายสบูใหต้ดิแน่นกบัยาง
ในขณะสบูเพือ่ท าการผนกึฝา ส าหรับขวดแกว้ทีป่ากขนาดเล็ก ใหส้วมแผน่ยาง
ในใหต้ดิแน่นกบัปากขวดในต าแหน่งทีป่ากสบูตดิแนบกบัยางบนปากขวดนัน้
ขณะสบูลม เพือ่ท าการผนกึฝา (ภาพที ่2B)  
 
วธิทีีจ่ะใหเ้กดิสภาพสญูญากาศสงูสดุ ส าหรับขวดขนาดเล็ก ถา้สบูทีใ่ชเ้ป็นสบู
ใหญใ่หด้งึอากาศออกเพยีง 2 หรอื 3 ครัง้เทา่นัน้ แตถ่า้เป็นสบูทีท่ าจากไซรงิค์
ใหส้บูอากาศออก 6 ครัง้หรอืมากกวา่นัน้ เมือ่ถงึจดุสงูสดุของสภาพสญูญากาศ 
จะมแีรงตา้นทีรู่ส้กึไดช้ดัเจนและลกูสบูจะเคลือ่นกลับลงอยา่งรวดเร็วเมือ่ปลอ่ย
สบูออก การสบูอากาศออกจนถงึจดุนี ้ความดันอากาศในขวดจะอยูต่ ่ากวา่ความ
ดันภายนอกทีป่ระมาณ 20 นิว้ปรอท (ภาพที ่3) 
 
เมือ่ใชส้บูกบัปากขวดขนาดเล็กกวา่จะไดผ้นกึทีด่กีวา่การใชส้บูกบัปากขวดแยม
หรอืถังน ้ามนัทีป่ากขนาดใหญ ่ถา้ฝาขวดเดมิหายหรอืปิดไมแ่น่นเหมอืนเดมิ ให ้
ใชย้างในแบบหนาตัดเป็นขนาดกลมเทา่กบัปากขวด เอาน ้ามนัทาดา้นลา่งแลว้

ใชเ้ทปตดิยดึไวใ้หต้รงต าแหน่งปากขวด โดยเหลอืชอ่งวา่งเล็กๆระหวา่งเทปเพือ่ใหล้มผา่นออก (ภาพที ่2B) การเตมิ
เมล็ดใหเ้ต็มขวดจะชว่ยรองรับไมใ่หแ้ผน่ยางถกูดดูเขา้ไปในขวดถา้เป็นแผน่ยางทีไ่มห่นามาก 
 

คารบ์อนไดออกไซดฟ์ลชั CO2Flushing (หรอืการทดแทนดว้ย
คารบ์อนไดออกไซด)์  
วธิทีีส่ามในการลดปรมิาณออกซเิจนทีเ่ราไดท้ าการทดลองคอืการทดแทนออกซเิจนทัง้หมดในภาชนะดว้ยกา๊ซชนดิ
อืน่ วธิกีารนีจ้ะท าใหภ้ายในภาชนะแทบจะไมเ่หลอืออกซเิจนเลยจนท าใหแ้มลงหายใจไมไ่ดแ้ละตายไปอยา่งรวดเร็ว 
วธิกีารนีน้ าไปใชใ้นการรมควนัเมล็ดขนาดใหญใ่นโกดัง และธนาคารเมล็ดพันธุบ์างแหง่ใชว้ธินีีเ้ป็นประจ า คอืการพน่
เมล็ดทัง้หมดดว้ยกา๊ซไนโตรเจนบรสิทุธิห์รอืกา๊ซบรสิทุธิช์นดิอืน่เพือ่แมลงจะขาดออกซเิจนและตายไปในทีส่ดุ 
 
ส าหรับในชมุชนทีม่เีงนิทนุไมม่าก สามารถใชค้ารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) หรอืกา๊ซชวีภาพทีท่ าไดโ้ดยงา่ยและใช ้

ตน้ทนุต า่ จากการทดลองของเรา เราเก็บสะสมคารบ์อนไดออกไซดบ์รสิทุธิไ์ดจ้ากสารละลายน ้าตาลหมกัดว้ยยสีต ์
(ภาพที ่4) เราจะคอ่ยๆใสค่ารบ์อนไดออกไซดเ์ขา้ไปในขวดทีม่เีมล็ดใสเ่ต็มอยูด่ว้ยหลอดพลาสตกิ และเนือ่งจาก
คารบ์อนไดออกไซดห์นักกวา่ ออกซเิจนก็จะถกูดันออกมาทางปากขวด ทา่นสามารถรับชมวดิโีอการท า
คารบ์อนไดออกไซดฟ์ลัชไดท้ีช่อ่งยทูปูของเอคโคเอเชยีที ่https://www.youtube.com/watch?v=P-e-
LGXdv_0&feature=share  เมล็ดพันธุท์ีเ่กบ็ไวเ้ป็นเวลา 6 เดอืนในอณุหภมู ิ24°C ไมส่ญูเสยีความมชีวีติเมือ่เทยีบกบั
อตัราการงอกของเมล็ดพันธุท์ีผ่า่นการเก็บรักษาและเมล็ดพันธุท์ีเ่กบ็รักษาในบรรจภุณัฑส์ญูญากาศ (ในถงุฟอยลปิ์ด
ผนกึดว้ยเครือ่งแพ๊คสญูญากาศ) เราไดท้ดลองวธินีีก้บัเมล็ดพันธุห์ลายชนดิและไดผ้ลเป็นอยา่งด ีแตก่็ยงัมขีอ้สงสยัอยู่
วา่จะปลอดภยัในการใชว้ธิกีารเหลา่นีก้บัเมล็ดทีม่อีายกุารเก็บนาน Orthodox Seeds) ไดท้กุชนดิหรอืไม ่นอกจากนี ้
ถา้ใชว้ธิกีารนี ้เมล็ดจะตอ้งแหง้สนทิกอ่นทีจ่ะอดัดว้ยคารบ์อนไซด ์และควรใชว้ธินีีด้ว้ยความระมดัระวังและท าการ
ทดลองดว้ยตนเองกอ่นทีจ่ะน าไปเผยแพรว่ธิกีารใหก้บัเกษตรกรคนอืน่  
 
นอกจากนี ้เรายงัไดท้ดลองวธิกีารแทนทีก่า๊ซนีก้บักา๊ซชวีภาพ (ซึง่มกัจะประกอบไปดว้ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์
50% และกา๊ซมเีทน 50%) และเมล็ดทีเ่กบ็รักษาดว้ยวธินีีก้็อยูใ่นสภาพทีด่ ีการใชก้า๊ซชวีภาพนีอ้าจเป็นวธิหีนึง่ที่
สามารถน าไปใชก้บัการรมควันเมล็ดพันธุป์รมิาณมากโดยเป็นทีว่ธิทีีป่ระหยดัคา่ใชจ้า่ย เพราะขณะนีฟ้ารม์หลายแหง่ใน
ประเทศกมัพชูามชีดุผลติพลังงานจากกา๊ซชวีภาพจากการยอ่ยมลูสกุร แตเ่รือ่งนีค้งตอ้งท าการศกึษาตอ่ไปอกีเพราะ
แหลง่ทีม่าของกา๊ซชวีภาพบางแหง่อาจประกอบไปดว้ยไฮโดรเจนซลัไฟด(์H2S)ในระดับทีเ่ป็นอนัตราย 
 

 

ภาพที ่3: เครือ่งวดัความดนัใชเ้พือ่
ตรวจวดัความดนัอากาศในภาชนะปิด
แบบสญูญากาศ 

https://www.youtube.com/watch?v=P-e-LGXdv_0&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=P-e-LGXdv_0&feature=share


การทดลองทีท่ าอยูใ่นปจัจบุนั 
นอกจากการป้องกนัแมลงทีจ่ะมากดักนิเมล็ดพันธุแ์ลว้ การลดปรมิาณ
ออกซเิจนกเ็ป็นอกีวธิหีนึง่ทีไ่ดผ้ลดมีากในการยดือายกุารเก็บเมล็ดพันธุ ์
เนือ่งจากเป็นการลดอตัราการเผาผลาญอาหารของเมล็ดและของจลุนิทรยี์
ทีอ่าจเกดิขึน้  ทัง้นีเ้ราไดท้ าการทดลองในระยะยาวเพือ่เปรยีบเทยีบวธิกีาร
ทีก่ลา่วมาทัง้หมด รวมถงึอกีวธิหีนึง่ทีเ่ป็นวธิใีหมท่ีไ่มเ่คยท ามากอ่นคอืการ
ใชเ้ม็ดดดูความชืน้ซโีอไลทแ์ละการใช ้CALGLY (CaCl2 in glycerol) ซึง่
เป็นของของเหลวทีท่ ามาจากแคลเซยีมคลอไรดแ์ละกลเีซอรอล วธิกีาร
เหลา่นีใ้ชไ้ดด้แีตเ่ราไดม้เีวลาท าการทดลองการงอกทีเ่วลา 3 เดอืนและ 6 
เดอืนอยูเ่ทา่นัน้ เมือ่เราไดผ้ลอยา่งไรในเวลาอกี 2-3 ปีขา้งหนา้เราจะไดใ้ห ้
ค าแนะน าไดเ้จาะจงมากยิง่ขึน้วา่วธิใีดเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการเก็บรักษาเมล็ด
ไดน้านโดยไมต่อ้งแชเ่ย็น  
 
อยา่ลมืวา่วธิกีารใชเ้ม็ดดดูความชืน้ซโีอไลทแ์ละ Calgly เป็นวธิทีีไ่มเ่หมาะ
กบัเกษตรกรทีม่ฐีานะยากจนเพราะมรีาคาแพง รวมถงึมขีัน้ตอนการใชท้ี่
ซบัซอ้นกวา่วธิอีืน่ทีอ่ธบิายมากอ่นหนา้ อยา่งไรก็ตามวธินีีอ้าจจะเป็น
ประโยชนต์อ่องคก์รทีส่นใจท าธนาคารเมล็ดพันธุท์ีต่ัง้อยูใ่นชนบท
หา่งไกล เราจะพดูถงึประสบการณ์ของเราในการใชซ้โีอไลทแ์ละCalgly 
ในบทความครัง้ตอ่ไป 
 

สรปุ 
กญุแจสูค่วามส าเร็จในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุใ์นเขตรอ้นทีไ่มม่กีารแช่

เย็นคอืการท าใหเ้มล็ดแหง้สนทิกอ่นทีจ่ะเกบ็ จากการทดลองทีเ่ราไดล้ง
มอืปฏบิตัแิสดงใหเ้ห็นวา่ความพยายามและการใสใ่จเพยีงเล็กนอ้ยก็

สามารถท าใหเ้มล็ดพันธุท์ีอ่ายยุาวยดือายกุารเก็บออกไปไดอ้กีโดยการใชว้ธิตีากแหง้ทัง้ในรม่และกลางแดด ขวดแกว้
และขวดพลาสตกิหนาๆทีปิ่ดฝาสนทิจะเก็บรักษาใหเ้มล็ดแหง้และป้องกนัเมล็ดจากแมลงทีจ่ะมากดักนิ การใชว้ธิกีาร
ใดก็ตามใน 3 วธิทีีแ่นะน าไวเ้กีย่วกบัการลดปรมิาณออกซเิจนจะท าใหย้ิง่มัน่ใจไดว้า่แมลงจะไมส่ามารถแพรพั่นธุใ์น
เมล็ดทีเ่ราเก็บไว ้และวธิกีารทัง้หมดสามารถท าไดด้ว้ยตน้ทนุทีไ่มแ่พง  
 

อา่นเพิม่เตมิ 
ในสาร EDN 126, อบัราม บคิสเ์ลอรไ์ดอ้ธบิายการทดลองคลา้ยกนันีเ้พือ่เปรยีบเทยีบการใชส้บูลมรถจักรยานกบั
วธิกีารเก็บแบบอืน่ เป็นบทความทีเ่ป็นประโยชนม์าก นอกจากนัน้ เราไดม้กีารดดัแปลงสบูลมนีใ้หม้ปีระสทิธภิาพ 
เหมาะสม สะดวก และปลอดภยัตอ่การใชง้านมากขึน้ และในบทที ่7 ขององคก์าร FAO หวัขอ้ “A Guide to Forest 
Seed Handling” (ขอ้แนะน าในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุจ์ากป่า) มขีอ้มลูทีด่มีากเกีย่วกบัความซบัซอ้นในการเกบ็รักษา
เมล็ดพันธุ ์ทีเ่ว็บไซท:์ http://www.fao.org/docrep/006/ad232e/ad232e07.htm 

ภาพที ่4: ยสีตท์ าใหเ้กดิ CO2 ในขวด C ซึง่
น าไปเก็บไวใ้นภาชนะ B และแทนทีน่ ้าใน
ภาชนะ A ส าหรับการท าารบ์อนได
ออกไซดฟ์ลชั ภาชนะ C ถกูแทนทีด่ว้ย
ภาชนะทีใ่สเ่มล็ดพันธุท์ีจ่ะเก็บไวจ้นเต็ม และ
เตมิน ้าในภาชนะ A  ซึง่จะดนัน ้าใหเ้ขา้ไปใน
ภาชนะ B ใหแ้ทนที ่CO2 ทีจ่ะถกูดนัเขา้ไปใน
ภาชนะ C 

A B C 

https://c.ymcdn.com/sites/echocommunity.site-ym.com/resource/collection/62026577-227A-4FB0-8B25-B0838484CED7/EDN_126_English.pdf
http://www.fao.org/docrep/006/ad232e/ad232e07.htm

