
บทที ่4 การเพาะเมลด็

การเพาะเมลด็  เป็นการขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิการใช้เพศ ซ่ึงการขยายพนัธ์ุไม้ผลบาง
ชนิดกจ็ าเป็นต้องใช้ วธีิการขยายพนัธ์ุโดยเมลด็ เช่น มงัคุด น้อยหน่า พุทรา เป็นต้น 
ส่ิงจ าเป็น 



ข้อดขีองการสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศของพืช

1.เหมาะส าหรับใช้ในการขยายพนัธ์ุพืชล้มลุกและพืชทีม่ีอายุส้ัน เช่น 
ข้าว ผกั และไม้ดอกต่าง ๆ

2.ใช้ได้ดกีบัพืชทีม่ีการผสมตัวเอง พืชพวกนีแ้ม้จะใช้เมล็ดเพาะ ต้นใหม่
กจ็ะไม่กลายพนัธ์ุ เช่น ข้าว ถั่ว

3.ใช้ส าหรับปลูกพืชทีม่ีระบบรากแก้วทีแ่ขง็แรงและมีอายุยืน เช่น การ
ปลูกสวนป่า การปลูกต้นไม้ริมทาง

4.ใช้ในการผสมพนัธ์ุโดยตรง คือการรวมลกัษณะทีด่ขีองพืช 2 ต้น ไว้ใน
ต้นเดยีวกนั ท าได้โดยเขีย่ละอองเรณูของต้นหน่ึงไปใส่บนยอดเกสร
ตัวเมียของอกีต้นหนึ่ง รอให้ดอกทีไ่ด้รับการผสมตดิผลจนแก่แล้วจงึ
น าเมลด็ไปเพาะ เมลด็ทีไ่ด้นีจ้ะเป็นเมลด็พนัธ์ุลูกผสม



ข้อเสียของการสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ

1.หากเป็นพืชพวกทีม่กีารผสมข้าม เม่ือน าเมลด็ไปเพาะ 
มกัจะได้ต้นใหม่ทีม่ลีกัษณะไม่ตรงกบัต้นพ่อหรือต้น
แม่ เน่ืองมาจากต้นใหม่ได้รับลกัษณะจากต้นพ่อและต้นแม่
รวมกนั สังเกตได้จากการเพาะเมลด็มะม่วง ต้นใหม่ทีไ่ด้
อาจมรีสชาตขิองผลต่างไปจากต้นเดมิ

2.ต้นไม้ทีเ่กดิจากการเพาะเมลด็จะใช้ระยะเวลานานกว่าจะติด
ผล เม่ือเทยีบกบัการขยายพนัธ์ุด้วยวธีิอ่ืน



การเตรียมเมลด็

ควรเลือกเมลด็ทีม่ีลกัษณะต่อไปนี้
ส่วนประกอบภายในและภายนอกสมบูรณ์ไม่มกีารแตกร้าวส่วนภายในยงัสดและไม่

เห่ียวแห้งหรือผ่อเลือกเมลด็จากผลแก่จัดต้องเป็นเมลด็ทีไ่ม่ถูกท าลายด้วยโรค และแมลง
เมลด็ต้องมชีีวติอยู่เมลด็ต้องพ้นระยะการพกัตัว

เมลด็บางชนิดจะมีการพกัตัวเราต้องท าการแก้ไขการพกัตัว ของเมลด็ซ่ึงสามารถท าได้
หลายวธีิ เช่น
โดยการตดัปลายเมลด็ เช่น เมลด็หางนกยูง , มะม่วง , กระท้อน ฯลฯ
โดยการแกะเอาเมลด็ออก เช่น พุทรา , มะม่วง มะกอก ฯลฯ
โดยการล้างน า้เอาเน้ือหุ้มเมลด็ออก เช่น ลางสาด ,ลูก ู,ลองกอง ,กระท้อน ฯลฯ
โดยการแช่เมลด็ในน า้ เช่น มะม่วงหิมพานต์ , มะละกอ ฯลฯ
โดยการแช่เมลด็ในน า้อุ่น 40-45 องศาเซนเซียส นาน 2-3 ช่ัวโมง เช่น น้อยหน่า ,

หน่อไม้ฝร่ัง ฯลฯ



ก่อนจะน าเมลด็ไปเพาะควรแช่เมลด็ในสารฆ่าเช้ือราผสมกบัยาฆ่าแมลง หรือคุกเมลด็
ด้วยสารฆ่าแมลง เพ่ือป้องกนัมดท าลายเมลด็ทีเ่พาะ

การทดสอบเมลด็
การหาความบริสุทธ์ิเมลด็พนัธ์ุควรแช่เมลด็ในสารฆ่าเช้ือราผสมกบัยาฆ่าแมลง หรือ

คุกเมลด็ด้วยสาร ฆ่าแมลง เพ่ือป้องกนัมดแมลงท าลายเมลด็ทีเ่พาะ ความไม่สมบูรณ์
ของเมลด็พนัธ์ุประกอบด้วยเมลด็พนัธ์ุพืชชนิดอ่ืนเมลด็วชัพืชเราสามารถท าการ
ทดสอบตรวจหาเปอร์เซนต์ความบริสุทธ์ิของเมลด็พนัธ์ุโดยการสุ่มตัวอย่างจากกอง
ใหญ่

* เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธ์ิของเมลด็พนัธ์ุ = นน.เมลด็พนัธ์ุ-นน.เมลด็ทีค่ดัออก x 
100 นน. เมลด็พนัธ์ุ



การทดสอบความงอกเมลด็พนัธ์ุ 

เราสามารถท าการทดสอบความงอกของเมลด็พนัธ์ุไดส้ามวิธี คือ
1. น าเมลด็มา 100 เมลด็ วางบนกระดาษซบัน ้าในจานแกว้ หรือในกล่องพลาสติก
2. น าเมลด็มา 100 เมลด็ วางเรียงระหวา่งกระดาษซบัชุ่มน ้ามว้นใส่ในถุงพลาสติกมดัยาง
ใหแ้น่นโดยการใชตู้ซ่ี้งควบคุมแสง ความช้ืน และอุณหภูมิ ทดสอบความงอกของเมลด็

หลงัจากนั้นท าการตรวจนบัตน้กลา้ท่ีงอก 3 วนั หรือ 1-2 สัปดาห์หลงัจากเพาะแลว้แต่
ละชนิดของเมลด็พนัธ์ุนั้นๆ ซ่ึงท าใหท้ราบจ านวนความงอกของเมลด็นั้นๆ วา่ในจ านวน 
100 เมลด็นั้น เมลด็งอกจ านวนก่ีตน้เราสามารถคิดหาเปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมลด็ท่ีจะ
ท าการเพาะทั้งหมดได ้





วธีิการเพาะเมลด็ 

วธีิการเพาะเมลด็ แบ่งเป็น 2 วธีิ
1. การเพาะเมลด็ลงในภาชนะทีป่ลูก เช่น กระถาง ,ถุงพลาสตกิ
2. การเพาะเมลด็ลงในแปลงหรือกะบะเพาะแปลงเพาะช าก่อน แล้วจึงย้ายกล้าไปปลูกใน
กระถาง หรือถุงพลาสตกิ

การเพาะเมลด็โดยตรงลงในภาชนะ 
ในกรณีทีใ่ช้ถุงพลาสติกควรใช้ถุงทีม่ขีนาด 4x6 นิว้ เจาะรูก้นถุง 2-3 รู และพบัก้น

มุมทั้ง 2 ข้าง ก่อนบรรจุดนิลงในถุงจะช่วยให้วางถุงบนพืน้ได้โดยไม้ล้ม การฝ่ังเมลด็
ควรฝังให้ลกึประมาณ 2-4 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเมลด็โดดวางเอาด้าน
ท้องเมลด็ลงวางเฉียงประมาณ 45 องศา 



การเพาะเมลด็ลงในแปลงหรือกะบะเพาะ 
ใส่วสัดุเพาะลงไปให้ต า่กว่าขอบกะบะเพาะประมาณ 1.5 – 2 นิว้ เกลีย่ให้เรียบ ท า

แถวให้ร่องลกึ ประมาณ 1.5 – 2 นิว้ แล้วแต่ขนาดของเมลด็ทีจ่ะใช้ปลูก เอาเมลด็วาง
เป็นแถวโดยคว า่ด้านท้องเมลด็วางเฉียง 45 องศา ให้ระยะระหว่างแถวห่างเท่าๆ กนั 
ระยะหว่างพอสมควรแล้วกลบดนิให้มิดรดน า้พอสมควรอย่าให้แฉะ 

การปฏิบัตดูิแลรักษาต้นกล้า 
หลงัจากเพาะเมลด็แล้ว ควรหมัน่ดูแล รดน า้โดยรดน า้ในช่วงตอนเช้าและตอนบ่าย

นอกจากนีค้วรให้ปุ๋ย และพ่นยาป้องกนัโรคและแมลงสม ่าเสมอ จนกว่าต้นกล้าจะโต
แข็งแรงพอทีจ่ะย้ายปลูกในแปลงได้ 



การย้ายต้นกล้า 
การย้ายต้นกล้าควรท าตั้งแต่กล้ายงัไม่โตจนเกนิไปทั้งนีเ้พ่ือป้องกนัการ

กระทบกระเทือนท าให้กล้าชะงักการเจริญเติบโตและพืน้ตัวช้าก่อนการย้ายกล้า 7 – 10 
วนั ควรลดการให้น า้น้อยลงก่อนการย้ายต้นกล้าออกจากภาชนะทีเ่พาะควรรดน า้ให้
วสัดุเพาะช าชุ่มเวลาถอนย้ายรากของต้นกล้าจะได้รับการกระทบกระเทือนน้อยลง การ
ปลูกลงในภาชนะปลูกใหม่ควรกดดนิปลูกให้ลงไปกระชับรากแล้วรดน า้ให้ชุ่มวางต้น
กล้าไว้ทีร่่มเม่ือต้นกล้าพืน้ตวัแข็งแรงแล้วจึงน าไปปลูกในแปลง



ปัจจัยในการงอกของเมลด็

เมลด็ท่ีจะงอกได้ จะตอ้งมีปัจจยัท่ีเหมาะสม ทั้งเมลด็ และสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก ดงัน้ี
1. การมีชีวิตของเมลด็ นบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการเพาะเมลด็ การท่ีเมลด็มี
ชีวติอยูไ่ดน้อ้ย อาจเน่ืองจากการเจริญเติบโตของเมลด็ ไม่เหมาะสมขณะท่ียงั
อยูบ่นตน้แม่ หรือเน่ืองจากไดรั้บอนัตราย ขณะท าการเกบ็เก่ียว หรือขบวนการ
ในการผลิตเมลด็ไม่ดีพอ
2. สภาพแวดลอ้มในขณะเพาะ เมลด็ตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเมาะสม ดงัน้ี

2.1 น ้า เป็นตวัท าใหเ้ปลือกเมลด็อ่อนตวั และเป็นตวัท าละลายอาหารสะสม
ภายในเมลด็ ท่ีอยูใ่นสภาวะท่ีเป็นของแขง็ ใหเ้ปล่ียนเป็นของเหลง และ
เคล่ือนท่ีได้ ท าใหจุ้ดเจริญของเมลด็น าไปใชไ้ด้



2.2 แสง เมลด็เม่ือเร่ิมงอก จะมีทั้งชนิดท่ีตอ้งการแสง ชอบแสง และไม่ตอ้งการ
แสง ส่วนใหญ่เมลด็เม่ือเร่ิมงอก จะไม่ตอ้งการแสง ดงันั้น การเพาะเมลด็โดยทัว่ไป จึง
มกักลบดินปิดเมลด็เสมอ แต่แสงจะมีความจ าเป็น หลงัจากท่ีเมลด็งอกแลว้ ขณะท่ีเป็น
ตน้กลา้ แสงท่ีพอเหมาะจะท าใหต้น้กลา้แขง็แรง และเจริญเติบโตไดดี้

2.3 อุณหภูมิ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ช่วยใหเ้มลด็ดูดน ้าไดเ้ร็วข้ึน กระบวนการในการ
งอกของเมลด็เกิดข้ึนเร็ว และช่วยใหเ้มลด็งอกไดเ้ร็วข้ึน อุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับ
พืชแต่ละชนิด จะไม่เท่ากนั พืชเมืองร้อน ยอ่มตอ้งการอุณหภูมิสูงกวา่ พืชเมืองหนาว
เสมอ

2.4 ออ๊กซิเจน เม่ือเมลด็เร่ิมงอก จะเร่ิมหายใจมากข้ึน ซ่ึงกต็อ้งใชอ้อ๊กซิเจน ไปเผา
ผลาญอาหารภายในเมลด็ ใหเ้ป็นพลงังานใชใ้นการงอก ยิง่เมลด็ท่ีมีมนัมาก ยิง่ตอ้งใช้
ออ๊กซิเจนมากข้ึน ดงันั้น การกลบดินทบัเมลด็หนาเกินไป หรือใชดิ้นเพาะเมลด็ ท่ี
ถ่ายเทอากาศไม่ดี จะมีผลยบัย ั้งการงอก หรือท าใหเ้มลด็งอกชา้ลง หรือไม่งอกเลย



การพกัตัวของเมลด็

• การพกัตวัของเมลด็ หมายถึง ช่วงที่เมลด็พืชยงัไมพ่ร้อมท่ีจะงอกขึน้
เป็นต้นพืชใหมไ่ด้ ดงันัน้การเพาะเมลด็บางชนิด อาจต้องท าลายการ
พกัตวัของพืชก่อน เพื่อให้เมลด็งอกได้เร็วยิ่งขึน้  เมล็ดสามารถพกัตวัได้ 
ซึง่คือการท่ีเมลด็ไมส่ามารถงอกได้ อาจจะเกิดจาก ภายนอกและ
ภายในเมลด็เอง ท าให้การงอกของเมลด็ช้าออกไป จนกวา่จะถึง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ช่วยในการท่ีจะรอดชีวิตอยูไ่ด้เพราะเมลด็จะ
ทนทานตอ่สภาพแวดล้อมท่ีไม ่เหมาะสมดีกวา่เนือ้เยื่อทัว่ ๆ ไป ตวั
ของอวยัวะอื่น ๆ



• การพกัตวัของเมลด็มีข้อเสียอยูบ้่าง เช่น ต้องสิน้เปลืองหาวิธีการก าจดั
การพกัตวัออกไป และในกรณีท่ีเมลด็ตกค้างในดนิและพกัตวัอยูแ่ตม่า
งอกในฤดท่ีูปลกูพืชชนิดถดัไป ท าให้เกิดปัญหาวชัพืชได้

• แม้วา่การพกัตวัของเมลด็จะมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัการพกัตวัของ
อวยัวะอื่น ๆ แตก่ารท่ีเมลด็มีโครงสร้างที่แปลกไปจากอวยัวะอื่น ๆ 
เพราะมีเปลือกหุ้มเมลด็ซึง่ก่อให้เกิดความซบัซ้อนยิง่ขึน้ การพกัตวัของ
เมลด็จงึมีหลายชนิด และแตกตา่งไปจากการพกั

การพกัตัวของเมลด็



วธีิการท าลายการพกัตัวของเมลด็
1. ลอกเปลือกหุม้เมลด็ออก วธีิการน้ี ท าใหเ้มลด็งอกเร็วข้ึน กวา่วธีิการเพาะ

เมลด็ทั้งเปลือกหุม้เมลด็ ซ่ึงวธีิการลอกเปลือกหุม้เมลด็ออก ตอ้งท าดว้ยความ
ระมดัระวงั อยา่ใหเ้ป็นอนัตรายต่อเมลด็ภายใน เพราะอาจท าใหก้ารงอกของ
เมลด็สูญเสียไปได้ พืชท่ีนิยมลอกเปลือกหุม้เมลด็ออก ไดแ้ก่ มะม่วง
2. ฝนเมลด็ เป็นการท าใหเ้ปลือกแขง็หุม้เมลด็ เกิดเป็นรอยดา้น โดยการฝน

เมลด็ลงบนกระดาษทราย หรือหินฝน ไม่ควรฝนลึกเกินไป และอยา่ฝนตรงจุด
ท่ีเป็นท่ีอยูข่องคพัภะ วธีิน้ีจะช่วยใหเ้มลด็งอกไดเ้ร็วข้ึน
3. การกะเทาะเอาเมลด็ออก นิยมท ากบัพืช ท่ีมีเมลด็แขง็ เม่ือกะเทาะเปลือก

หุม้เมลด็แตกออกแลว้ จึงค่อยน าเมลด็อ่อนภายใน ไปท าการเพาะ วธีิน้ีจะช่วย
ให ้เมลด็พืชงอกไดเ้ร็วกวา่วธีิการเพาะแบบไม่กะเทาะเปลือกหุม้ เมลด็พืชท่ี
จะตอ้งท าการกะเทาะเมลด็ก่อนเพาะ ไดแ้ก่ บว๊ย พทุรา สมอจีน



4. การตดัปลายเมลด็ เป็นวธีิการหน่ึง ท่ีจะช่วยใหเ้มลด็พืช งอกไดเ้ร็วกวา่
ปกติ โดยตดัเปลือกหุม้เมลด็ทางดา้นตรงขา้มกบัดา้นหวัของคพัภะ และอยา่ตดัให้
เขา้เน้ือของเมลด็ นิยมใชก้บัพืชท่ีมีเมลด็แขง็ เช่น เหรียง หางนกยงูฝร่ัง
5. การแช่น ้า การน าเมลด็ไปแช่น ้า จะช่วยใหเ้มลด็พืชงอกไดเ้ร็วกวา่ปกติ ทั้งน้ี

เพราะน ้า จะท าใหเ้ปลือกหุม้เมลด็อ่อนตวั จึงเป็นการช่วยใหเ้มลด็งอกไดเ้ร็วข้ึน น ้า
ท่ีใชแ้ช่อาจจะเป็นน ้าอุ่น หรือน ้าเยน็ และช่วงเวลาการแช่ จะชา้หรือเร็ว ข้ึนอยูก่บั
ชนิดพืช พืชบางชนิดใชเ้วลานานถึง 1 – 2 วนั บางชนิดใชเ้วลาประมาณ 6 – 12 
ชัว่โมง ทั้งน้ีสังเกตจาก ขนาดของเมลด็ขยายใหญ่และเต่งข้ึน หรือเปลือกหุม้เมลด็
น่ิม กน็ าไปเพาะได ้พืชท่ีนิยมใชว้ธีิน้ี ไดแ้ก่ นอ้ยหน่า มะขาม มะละกอ หน่อไมฝ้ร่ัง 
ขา้ว ผกัชี



จบการน าเสนอ


