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การผลิตเมล็ดพันธุ 
(Seed Production)

รศ.ดร.บุญมี  ศิริ  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

การผลิตเมล็ดพันธุพืชเปนการเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุดีใหมีมากขึ้น ซึ่งเปนโอกาสใหเกษตรกรไดใช

พันธุพืชที่ดีในการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายไดใหมากขึ้นและตรงความตองการของผูบริโภคหรือผูใช

ผลผลิตนั้น เมื่อกลาวถึงเมล็ดพันธุที่ดี คือ เมล็ดพันธุที่ตัวเมล็ดเองมีคุณภาพดีและเปนพันธุที่มีสมรรถนะการ

ใหผลผลิตสูงคุณภาพของเมล็ดพันธุที่ดีจะตองมีองคประกอบ4 ประการนี้คือ 

(1)  คุณภาพทางพันธุกรรม (genetic quality) คือ เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพตรงตามพันธุเมื่อปลูก

แลวจะมีลักษณะปรากฏ (phenotype) เปนไปตามที่ genotype ที่ตองการของพันธุกําหนด คุณภาพทาง

พันธุกรรมของเมล็ดพันธุที่ดี จะมาจากกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุในสภาพแปลงที่ดีดวย

(2) คุณภาพทางกายภาพ (physical quality) หมายถึง คุณภาพของเมล็ดพันธุที่ปรากฏให

สัมผัสได เชน มีลักษณะภายนอกดี ขนาดและรูปรางสม่ําเสมอ ไมมีสิ่งเจือปนไมแตกหักหรือราว ไมมีโรคและ

แมลงทําลายเปนตน เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพทางกายภาพดี จะเปนพื้นฐานทางดานสินคาและการตลาดของ

เมล็ดพันธุดวย 

(3) คุณภาพทางสรีรวิทยา (physiological quality) เปนคุณภาพที่เกี่ยวกับกระบวนการทาง   

สรีรวิทยา ไดแก การงอก และความแข็งแรงของเมล็ด รวมทั้งความคงทนของการเก็บรักษาดวย

(4) ปราศจากโรคและแมลง (phytosanitary quality) เมล็ดพันธุที่ดีตองสะอาด ไมมีโรคและศัตรู

ใดๆ ติดมากับเมล็ดพันธุ 

11.1  ประเภทของพันธุพืช
1) พันธุปา (wild species/varieties/germplasm) เปนพันธุที่เกิดในธรรมชาติทั่วไปไมไดใช

เพาะปลูกซึ่งมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ควรเก็บรักษาไวสําหรับใชประโยชนในการถายทอดพันธุกรรม

บางลักษณะมาสูพันธุปลูก

2) พันธุพื้นเมือง (indigenous/native/local varieties) เปนพันธุที่ไดจากพันธุปาแลว

เกษตรกรในแตละทองถิ่นทําการคัดเลือกปลูกมาชานานปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมนั้นๆ ไดดี

(1) พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หมายถึง พันธุพืชที่มีการแพรหลายอยูเฉพาะชุมชน

ใดชุมชนหนึ่งภายในประเทศ
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    (2) พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป หมายถึง พันธุพืชที่กําเนิดภายในประเทศไทยหรือมีอยูใน

ประเทศ ซึ่งไดรับการใชอยางแพรหลาย

3) สายตน หรือทอนพันธุ (clone หรือ vegetative propagation) หมายถึงกลุมของพืชที่

ไดจากการขยายพันธุซึ่งนอกเหนือจากเมล็ดและไดจากสวนของตนพืชตนเดียวกัน  

4) สายพันธุ (lines หรือ strains) เปนรหัสเรียกกลุมพืชที่อยูในระหวางการปรับปรุงพันธุ

กอนตั้งชื่อหรือเสนอรับรองพันธุ มีองคประกอบของพันธุกรรมเปนพันธุแท (homozygous) สวนใหญไดจาก

การผสมขามพันธุ แลวคัดเลือกจนมีความสม่ําเสมอในสายพันธุ และลักษณะคลายกัน สวนใหญจะไดจาก

พืชผสมตัวเอง (self-pollinated crop)สวนพืชผสมขาม (cross-pollinated crop) จะใชเมื่อตองการสรางสาย

พันธุบริสุทธิ์ซึ่งเรียกวา inbred

5) พันธุบริสุทธิ์ (pure lines) มีความหมายคลายกับสายพันธุ แตตองการเนนใหชัดเจนขึ้น

วามีความบริสุทธิ์ (homozygous) อยูในระดับสูง จึงมีการกระจายตัว (segregation) และแตกตางภายในชั่ว

อายุตอไปนอยมาก

6) พันธุปลูก (cultivar) ใชเรียกพันธุพืชที่ไดรับการปรับปรุงพันธุในปจจุบัน โดยมีการนํา

ลักษณะที่เปนองคประกอบของผลผลิตรวมกันไว พืชเหลานี้จะมีการตอบสนองตอปจจัยการผลิตและการ

ปฏิบัติรักษาที่ดีจะใหผลผลิตสูง

7) พันธุปน (mixed/blended varieties) เมื่อนําเอาเมล็ดพันธุพืชตั้งแต 2 สายพันธุขึ้นไปมา

ปนกันในสัดสวนที่กําหนด เพื่อนําไปปลูกใหประโยชนเกื้อกูลกัน เมื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดเพื่อปลูกในชั่วตอไป จะได

ตนพืชที่มีลักษณะไมสม่ําเสมอ เนื่องจากสายพันธุปนกัน สวนใหญจะพบในการทําทุงหญาเลี้ยงสัตว

          8) พันธุลูกผสม (Hybrid) เปนกลุมหรือประชากรของพืชที่มีกรรมพันธุพันธุทาง 

(heterozygous) แตประชากรสวนใหญจะมีลักษณะคลายกัน (homogeneous) การสรางพันธุลูกผสมก็เพื่อ

ใชประโยชนจากความแข็งแรงของลูกผสม (hybrid vigour) พันธุลูกผสมมีหลายชนิด ไดแก 

(1)  พันธุผสมเปด (opened-pollinated variety)

(2)  ลูกผสมเดี่ยว (single cross)

(3)  ลูกผสมคู (double cross)

(4)  ลูกผสมสามสายพันธุ (three way cross)

9) พันธุสังเคราะห (synthetic หรือ multiple cross varieties) เกิดจากการผสมพันธุที่มี

ระบบ (systematic pollination) ของสายพันธุตั้งแต 5 สายพันธุขึ้นไป หรือลูกผสมคู 2 ชุด โดยมีการทดสอบ

ความสามารถในการรวมตัว (Combining Ability) ของแตละระบบรวมไปดวย

10) พันธุผสมรวม (composite varieties) เกิดจากการนําสายพันธุหรือพันธุผสมเปด

มารวมผสมกันภายใตการควบคุมและการทดสอบประสิทธิภาพในการรวมตัวกอน แลวจึงคัดเลือกพอแมที่ดี

มารวมผสมใหม และทดสอบอีกในแตละชั่วอายุ ประมาณ 3-4 ชั่วอายุ (recurrent selection) จนไดผลที่

พอใจจึงทําการผลิตเมล็ดพันธุออกจําหนาย
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11) พันธุพืชที่ไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม หมายถึง พืชที่ไดจากกระบวนการในการ

นําสารพันธุกรรมที่มีตนกําเนิดจากสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ไมวาจากสัตว พืช แบคทีเรีย หรือจุลชีพ ทั้งที่เปนสาร

พันธุกรรมธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมที่มนุษยดัดแปลงจากธรรมชาติถายเขาไปรวมกับสายพันธุกรรมเดิม

ของพืช ทําใหพืชมีลักษณะใหมที่ไมปรากฎมากอนในธรรมชาติ ในหลายประเทศไดมีการดําเนินการจด

สิทธิบัตรของสารพันธุกรรมเรียกวา patent  control  of  plant  gene  expression ที่ใชในการปรับปรุงและ

ผสมพันธุ

12) สวนขยายพันธุ (propagating materials)  หมายถึง  พืช  หรือสวนใดสวนหนึ่งของพืช 

ที่สามารถทําใหเกิดพืชตนใหมได โดยวิธีปกติทางการเกษตรกรรม ซึ่งอาจรวมหมายถึงเมล็ดดวย

11.2 ประเภทของเมล็ดพันธุที่ผลิต
โดยแยกประเภทของเมล็ดพันธุที่ผลิตตามคุณภาพของเมล็ดและขั้นตอนการผลิต

11.2.1 เมล็ดพันธุคัด (breeder seed) เปนเมล็ดพันธุที่ ไดจากการผสมพันธุ  คัดพันธุ  หรือ

ปรับปรุงพันธุจนมีลักษณะดีเดนมีการบันทึกประวัติอยางสมบูรณปกติจะไดปริมาณเมล็ดพันธุจํานวนนอย ซึ่ง

จะดําเนินการโดยนักปรับปรุงพันธุ หรือสถานีทดลองวิจัยมีประโยชนสําหรับการนํามาใชเปนเชื้อพันธุกรรม

เพื่อการปรับปรุงพันธุสวนหนึ่งและเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุหลักอีกสวนหนึ่ง

11.2.2 เมล็ดพันธุหลัก (foundation seed) เปนเมล็ดพันธุผลผลิตชั่วแรกของเมล็ดพันธุคัดภายใต

ความตองการผลิตใหมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งตองอยูภายใตการควบคุมของนักปรับปรุงพันธุพืชหรือนักวิชาการ

เกษตร

11.2.3 เมล็ดพันธุขยาย (registered seed) หรือ (basic seed) เปนเมล็ดพันธุชั่วแรกขยายมาจาก

เมล็ดพันธุหลักโดยทําการขยายพันธุในพื้นที่ขนาดคอนขางใหญ สวนมากจะเปนการดําเนินการในสถานี

ปรับปรุงพันธุ หรือเปนการผลิตใหไดเมล็ดพันธุเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุจําหนายแกเกษตรกรซึ่งสามารถผลิตใน

แปลงของรัฐหรือเอกชน หรือกลุมเกษตรกรโดยมีเจาหนาที่คอยควบคุมใหไดเมล็ดพันธุตามมาตรฐาน

11.2.4 เมล็ดพันธุจําหนาย (certified seed หรือ extension seed) เพื่อจําหนายใหแกเกษตรกร 

คือ เมล็ดพันธุที่ผลิตจากเมล็ดพันธุหลักหรือเมล็ดพันธุขยายโดยจะตองรักษาและตรวจสอบคุณลักษณะทาง

สายพันธุและความบริสุทธิ์ของพันธุมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดไว การผลิตเมล็ดพันธุจําหนาย

ผลิตไดโดยหนวยงานหรือภายใตการควบคุมของหนวยงานที่ไดรับการรับรองแลว เมล็ดพันธุชั้นนี้เปนเมล็ด

พันธุสําหรับจายใหเกษตรกรใชเปนพันธุปลูกตอไป เปนการปฏิบัติเพื่อใหไดเมล็ดพันธุตามความตองการของ

ตลาด ในกรณีที่มีการผลิตในปริมาณมาก สามารถทําการขยายพันธุในไรนาของเกษตรกร 

ในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุทั้งดานพันธุกรรม กายภาพ และสรีรวิทยา จะพบวาเมล็ดพันธุ

คัด เมล็ดพันธุหลัก เมล็ดพันธุขยาย และเมล็ดพันธุจําหนาย จะมีคุณภาพโดยรวมมากจนถึงนอยตามลําดับ

ขั้นของเมล็ดพันธุเนื่องจากในการผลิตตองใชพื้นที่และปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นดังนั้นการดูแลในดานคุณภาพจึง

อาจลดลง (ตารางที่ 11.1) 
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ภาพที่ 11.1 ขั้นตอนการขยายพันธุแบบจํากัดชั่วอายุ และหนวยงานที่รับผิดชอบ

11.3  การรับรองพันธุพืช
การรับรองพันธุพืชตาง ๆ ที่สรางขึ้นมาไมวาจะโดยหนวยงานรัฐบาลหรือเอกชน สวนใหญจะผานการ

ทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตกับพันธุที่ปลูกมานาน ขั้นตอนและมาตรฐานการทดสอบเปรียบเทียบพันธุจะ

แตกตางไปตามลักษณะพืชและวิธีการของผูทดสอบ กรมวิชาการเกษตรไดมีระเบียบวาดวยการรับรองพันธุ

พืช ประกาศใชเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2526 โดยแบงพันธุพืชออกเปน 3 ประเภท คือ

พันธุดีที่ผานการรับรอง 
(Certified Variety)

เมล็ดพันธุคัด 
(breedder seed)

เมล็ดพันธุหลัก (foundation seed)

ผลิตและควบคุมโดย
สถาบันวิจัยดานปรับปรุงพืช
 กรมวิชาการเกษตร

 มหาวิทยาลัย

 กรมปศุสัตว

เมล็ดพันธุขยาย (registered seed)

เมล็ดพันธุหลัก (foundation seed)

ผลิตและควบคุมโดย
 กรมสงเสริมการเกษตร 

โดยศูนยขยายพันธุพืช

 กรมสงเสริมสหกรณ

 กรมปศุสัตว



เมล็ดพันธุจําหนาย (certified seed)

ผูใชเมล็ดพันธุ
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11.3.1 พันธุสงเสริม (recommended variety) หมายถึง พันธุที่ไดรับการพิจารณาจากกรม

วิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกลุมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่เกี่ยวของและผูแทนกลุม

เกษตรกร ใหเปนพันธุสงเสริมใหเกษตรกรใชปลูกและควรกําหนดเวลาและพื้นที่ปลูก พันธุสงเสริมอาจเปน

พันธุรับรองหรือไมก็ได

11.3.2  พันธุรับรอง (approved variety) หมายถึง พันธุที่ผานการพิจารณารับรองพันธุพืชโดยกรม

วิชาการเกษตรวาเปนพันธุพืชตามขอเสนอ การรับรองพันธุพืชมักเปนพันธุที่ไดรับการปรับปรุงคัดเลือกหรือ

ผสมพันธุขึ้นมา เปนพันธุที่ไดผานการตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพและมีหนังสือรับรอง

11.3.3 พันธุทั่วไป (common หรือ general variety) หมายถึง พันธุที่เกษตรกรใชปลูกกันทั่วไป 

อาจเปนพันธุที่กรมวิชาการเกษตรหรือกรมสงเสริมการเกษตรแนะนํา หรือที่ไมไดแนะนํา แตพันธุพืชเหลานี้

ไมไดรับการพิจารณารับรองพันธุ จากกรมวิชาการเกษตร

11.4  ระบบของการผลิตเมล็ดพันธุ (seed production system)
การจัดการระบบผลิตเมล็ดพันธุจะตองมีความสอดคลองและเปนไปได ตามสภาพภูมิประเทศ

สิ่งแวดลอมและปจจัยการผลิตอื่นๆ เชน ทักษะ เครื่องจักรกล การควบคุมคุณภาพ ตลาด ฯลฯ ซึ่งสามารถ

แบงตามประเภทการจัดการ ดังตอไปนี้

11.4.1 การผลิตที่ตองใชแรงงาน (labour-intensive opportunist system) เปนระบบที่ใช

แรงงานคนในการผลิตทั้งหมด เนื่องจากงานละเอียดไมสามารถใชเครื่องจักรกลทํางานได ซึ่งการผลิตแบบนี้

สามารถผลิตเมล็ดคุณภาพดีแตไดในปริมาณไมมากและยากตอการขยายกําลังผลิต หากขาดแคลนแรงงาน

ที่มีทักษะในพื้นที่และการควบคุมคุณภาพที่ดี

11.4.2 การผลิตแบบที่ตองใชเครื่องจักรกลเขาชวย (mechanized opportunist system) เปน

การผลิตเมล็ดพันธุขนาดใหญโดยใชเครื่องจักรกลเปนกลไกในการผลิตหลัก เชน การผลิตเมล็ดพันธุหญา

เลี้ยงสัตว

11.4.3 การผลิตแบบใชแรงงานประณีตพิเศษ (labour-intensive specialist system) การผลิต

เมล็ดพันธุในระบบที่ใชแรงงานที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน ไดเมล็ดพันธุคุณภาพดีแตไดปริมาณเมล็ด

พันธุจํากัด ซึ่งในการผลิตเมล็ดพันธุผักลูกผสมของประเทศไทยใชระบบนี้คอนขางมาก 

11.4.4 การผลิตแบบใชเครื่องจักรกลพิเศษ (mechanized specialist system) เปนระบบการ

ผลิตที่มีตนทุนสูงโดยใชเครื่องทุนแรงมากขึ้นเพื่อใหไดผลผลิตตอบแทนคุมคาและมีคุณภาพสูง ซึ่ง

เครื่องจักรกลที่นํามาใชจะเขาแทนที่การใชแรงงานในระบบการผลิต
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11.5  ขอคํานึงในการผลิตเมล็ดพันธุ
11.5.1 การเลือกพืชที่จะผลิตเมล็ดพันธุ  ตองศึกษาตั้งแตวิธีการปลูก การเจริญเติบโต การชักนําให

ออกดอกตองเขาใจการผสมพันธุและการถายละอองเกสรของเมล็ด การติดผลและเก็บเกี่ยว (ตารางที่ 11.2) 

วาพืชชนิดนั้นเปนพืชที่มีการผสมพันธุแบบใด ถาผลิตพืชผสมตัวเอง สามารถผลิตเมล็ดพันธุไดหลายชั่ว 

(generation) พันธุกรรมไมเปลี่ยนแปลงมากนัก เชน ขาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง สวนพืชผสมขาม การผลิตเมล็ด

พันธุและการขยายพันธุอาจจะทําไดจํานวนชั่วที่จํากัด ซึ่งลูกผสมจะทําไดแคชั่วที่หนึ่งเทานั้น (F1 hybrid) 

สวนพันธุสังเคราะห (synthetic variety) หรือพวกพันธุผสมเปด (open - pollinated variety) ซึ่งอาจขยายได 

3-5 ชั่ว และควรพิจารณา compatible และ incompatible reaction ระหวางเกสรตัวผูกับเกสรตัวเมีย    

แหลงที่มาของเมล็ดพันธุ (source of seed) เมล็ดพันธุที่ใชในการผลิตเมล็ดพันธุชั้นตาง ๆ จะตองมาจาก

แหลงที่เชื่อถือไดหรือผานการรับรองมาแลว เชน เมล็ดพันธุคัดสําหรับใชในการผลิตเมล็ดพันธุหลัก เมล็ด

พันธุหลักสําหรับผลิตเมล็ดพันธุขยาย เปนตน เมล็ดพันธุเหลานี้จะตองไดรับความยินยอมลวงหนาจาก

สถาบันผูรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ โดยเฉพาะการจัดการและประเมินเชิงพันธุกรรมที่ดี (germplasm  

evaluation)

11.5.2 การเลือกพื้นที่ ตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการผลิตและตรงตามความ

ตองการพืชและมีโครงสรางพื้นฐานการผลิต และปจจัยการผลิตที่เหมาะสมจะตองคํานึงถึงประวัติของพื้นที่

ปลูกพืช ที่ดินที่จะใชสําหรับผลิตเมล็ดพันธุจะตองไมเคยปลูกพืชชนิดนั้นมากอนระยะเวลาหนึ่ง เชน 1-2 ป 

ยกเวนการผลิตเมล็ดพันธุชนิดและพันธุเดียวกันหรือชั้นเดียวกันเพื่อปองกันเมล็ดพันธุเกาที่ตกคาง เชนในการ

ผลิตพันธุขาวในปจจุบันจะตองไถดินอยางนอย 3 ครั้ง เพื่อปองกันขาวรื้อ เปนตน

11.5.3 สภาพ ดิน และ น้ํา เปนดินที่เหมาะสมในการผลิตมีน้ําเพียงพอตอการปลูกพืชและสามารถ

ควบคุมไดในพืชบางชนิดจะตองมีการจัดการทําโรงเรือน การปกคาง การตัดแตง การจัดการดานเขตกรรม 

เพื่อสงเสริมสภาพเหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ เชน พวกดอกไม ไมประดับ และพืชผัก

11.5.4 การเขตกรรม ในการผลิตเมล็ดพันธุจะตองมีการจัดการเขตกรรมที่ดี มีการใหน้ําปุย กําจัด

โรคและแมลง ฯลฯ

11.5.5 การเวนระยะหางระหวางแปลง (isolation) เพื่อปองกันการถายละอองเกสร  การปะปน

ของพันธุอื่น และการผสมขามพันธุที่ไมตองการ การกําหนดระยะหางระหวางแปลงขึ้นกับพืชแตละชนิดและ

ปราศจากเมล็ดที่ตกคางมาจากฤดูกอน เพื่อปองกันการผสมขามพันธุจะตองกําหนดระยะระหวางแปลงใน

การปลูกพืชชนิดและพันธุเดียวกัน การผลิตเมล็ดพันธุหลักของพืชที่ผสมเกสรขาม  ตัวอยาง เชน พืชไรจะตอง

เวนชองระหวางแปลงใหหางกันอยางนอย 400 เมตร เมล็ดพันธุขยาย เวนชวงอยางนอย 100 เมตร และ

เมล็ดพันธุจําหนาย เวนชวงอยางนอย 50 เมตร สําหรับพืชผสมเกสรตัวเอง การเวนระหวางแปลงกําหนดไว

เพียง 3 เมตร เพื่อปองกันการปะปนพันธุระหวางการเก็บเกี่ยวเทานั้น (ตารางที่ 11.2 และ 11.3) ซึ่งสามารถ

ทําการจัดการระยะหางอยางเหมาะสม โดยการใชวัสดุในการปองกันการผสมขาม เชน ถุงหรือตะขายปองกัน
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แมลงและลม การควบคุมการทําหมันเกสรตัวผู (emasculation) จัดระยะเวลาที่เหมาะสมและปจจัยอยาง

อื่นๆ เพื่อปองกันการผสมเกสรที่ไมตองการได ในการผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน โดยเฉพาะไมดอกและผัก จะมี

การสรางโรงเรือนตาขายคลุม เพื่อปองกันแมลงนําเกสรจากที่อื่นมาผสม และสามารถควบคุมทําการปลอย

แมลงชวยผสมในชวงเวลาดังกลาวภายในโรงเรือนดังกลาว

11.5.6  การทําลายตนพันธุที่ไมตองการ (rogueing) หรือ การถอนพันธุปน    โดยจะตองถอน

ทําลายตนพันธุที่ไมตองการออกตองมีการตรวจสอบเสมอใหหมดสิ้น ไดแก ตนพืชชนิดอื่น ตนพันธุอื่น ตน

กลายพันธุ วัชพืช ตนพันธุที่สูงหรือต่ํากวาปกติอยางมาก ตนที่ออกดอกชาหรือเร็วกวาปกติอยางมาก ตนที่มี

ลักษณะดอยอื่น ๆ และตนที่เปนโรค ซึ่งจะมีผลตอปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุ (ตารางที่ 11.4และ

11.5) การถอนพืชปนและพืชตองหามใหหมดไปจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ พืชปนที่สามารถแยก ลักษณะที่

แตกตางจากพันธุที่ผลิตเมล็ดพันธุไดแก ตนพืชพันธุอื่น(other variety plant) ตนพืชที่มีลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งที่ผิดปกติไปจากพันธุที่ผลิตเมล็ดพันธุ (off-type plant) ตนพืชชนิดอื่นๆ (other crop plant)  การถอนพืช

ปนควรทําในระยะที่สามารถมองเห็นตนพืชปนไดงายที่สุด ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการถอนพืชปนจะ

ขึ้นอยูกับระยะการเจริญเติบโตของแตละพืช ซึ่งโดยทั่วไปการถอนพืชปนจะดําเนินการในระยะตางๆ ดังนี้ 

 1) ระยะกลา โดยปกติจะไมมีการถอนพืชปนในระยะนี้ แตถาสังเกตเห็นไดงายก็สามารถทําไดใน

ระยะนี้ 

    2) ระยะออกดอก  สวนมากจะทําการถอนพืชปนในระยะนี้เนื่องจากลักษณะสําคัญตางๆ สามารถ

สังเกตเห็นไดงาย ในพืชพวกผสมขามพันธุจะตองดําเนินการใหเสร็จกอนที่ตนพืชปนจะมีการผสมขามพันธุกับ

พืชปลูกในแปลงขยายพันธุ

 3) ระยะติดฝก พืชบางชนิดหรือชนิดเดียวกันแตตางพันธุ สามารถที่จะสังเกตความแตกตางได 

เชน สีขน สีของเมล็ด เปนตน
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ตารางที่ 11.2  วิธีการถายละอองเกสร และระยะหางระหวางแปลงของพืชผักที่สาํคัญบางชนิด

ชนิดพืช วิธีการถาย
ละอองเกสร

พาหะที่ชวยในการ
ถายละอองเกสร 

ระยะหาง
ระหวางแปลง(เมตร)

CUCURBITS

Citrullus lanatus ผสมขาม แมลง 1000

Cucumis melo ผสมขาม แมลง 1000

Cucumis sativus ผสมขาม แมลง 1000

Cucurbita maxima ผสมขาม แมลง 1000

Cucurbita pepo ผสมขาม แมลง 1000

CRUCIFERS

Brassica loeracea ผสมขาม แมลง 1000

Raphanus sativus ผสมขาม แมลง 600

LEGUMES

Cajanus cajan ผสมขามบางสวน แมลง 500

Canavalia gladiata ผสมตัวเองสวนใหญ - 100

Dolichos lablab ผสมขามบางสวน แมลง 500

Phaseolus vulgaris ผสมตัวเอง - 100

Pisum sativum ผสมตัวเอง - 100

Vicia faba ผสมขาม แมลง 1000

SOLANACEOUS

Capsicum spp. ผสมขาม แมลง 500

Cycoperaicon esculentum ผสมตัวเอง - 50

Solanum melongena ผสมขาม แมลง 1000

TROPICAL LEAF VEGETABLES
Amaranthus cruentus ผสมขาม ลม 1000

Celosia argentea ผสมขาม แมลงและลม 1000
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ตารางที่ 11.3  แสดงขอจํากัดของ Pollen ในการผลิตเมล็ดพันธุ ซึ่งมีขอแตกตางกันตามชนิด (species)  

ระบบการผสมพันธุ (breeding systems) และพาหะถายละอองเกสร (pollinators)
Breeding

Family/species system Pollinators

Annual and monocarpic herbs

Leguminosae

   Lupinus nanus

Polemoniaceae

   Ipomopsis aggrega

Scrophulariaceae

   Agalinis strictifolia

Perennial herbs

Araliaceae

   Aralia nudicaulis

Araceae

   Arisaema triphyllum

Berberidaceae

   Podophyllum peltatum

Caryophyllaceae

   Viscaria vulgaris

Geraniaceae

   Geranium maculatum

Leguminosae

   Lathyrus vernus

Liliaceae

   Blandfordia nobilis

   Blandfordia grandiflora

Lobeliaceae

  Lobelia spp.

Orchidaceae

   Aspasia principissa

   Cypripedium acaule

   Cyclopogon cranichoides

   Encyclia cordigera

   Epidendrum ciliare

   Platanthera blephariglottis

Tipularia discolour

Polemoniaceae

   Polemonium viscosum

Shrubs

Proteaceae

   Banksia paludosa

   Banksia spinulosa

   Telopea speciosissima

Facultatively autogamous

SIa

SI

Dioecious

Seasonally unisexual

SI

SCb

SC

SC

SI

SI

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SI

SI

SC

SI

Dioecious

Bumblebees, Honeybees

Hummingbirds

Bumblebees, Honeybees

Bumblebees

Flies

Bumblebees, Honeybees

Bumblebees

Bee, Flies

Bumblebees

Nectarivorous Birds

Nectarivorous Birds

Bumblebees, Hummingbirds

Euglossine Bees

Bumblebees

Unknown

Carpenter Bees

Hawkmoths

Lepidoptera Bees

Noctuid Moths

Bee, Flies

Mammals

Nectarivorous Birds

Nectarivorous Birds

Bumblebees, Solitary bees

aSl : self-incompatible. bSC : self-compatible. (Vaughton and Ramsey, 1995
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ตารางที่ 11.4 แสดงตัวอยางมาตรฐานแปลงขยายพันธุพืชบางชนิดของกองขยายพันธุพืชกรมสงเสริมการเกษตรถือ

                        ปฏิบัติ
พืช  สิ่งที่ตองตรวจ                   ขอกําหนดหรือจํานวนที่ยอมใหมีได

แปลงพันธุขยาย     แปลงพันธุจําหนวย
 ขาวโพด**

(ผสมเปด)
1. พันธุอื่น(สูงสุด)

2. ตนที่ผิดปกติ (สูงสุด)

3. ระยะระหวางแปลง  

     ขยายพันธุจากแปลง(ต่ําสุด) พันธุอื่น 

3.1 ถาปลูกพรอมกับพันธุอื่นหรือเมื่อ

เวลาออกฝกนั้นเกสรตัวเมียของ

ตนขาวโพดในแปลงขยายพันธุมี

ชวงที่สามารถรับการผสมเกสร

จากแปลงพันธุอื่นได

3.2 ถาปลูกเหลื่อมวันกับพันธุอื่นไม

นอยกวา 30 วัน และ/หรือ เมื่อ

เวลาออกฝกนั้น เกสรตัวเมียของ

ขาวโพดในแปลงขยายพันธุไม

สามารถรับการผสมเกสรขาม

พันธุจากแปลงพันธุอื่นได

1: 1000 (0.1%) 

1: 500 (0.2%)  

3 เมตร

     3.1.1 200เมตร โดยตองมีแถวคุม

ดานที่ติดกับแปลงพันธุอื่นอยางนอย 4 

แถว หรือ

     3.1.2 50 เมตร โดยตองมีแถวคุมดาน

ที่ติดกับแปลงพันธุอื่นอยางนอย 16 แถว

หรือ

     3.1.3  3 เมตร โดยตองมีแถวคุมดาน

ที่ติดกับแปลงพันธุอื่นอยางนอย 16 แถว

ทั้งนี้ หามเก็บเกี่ยวแถวคุมมาเปนเมล็ด

พันธุ (Boarder Row)

1 : 500 (0.2%)

1 : 200 (0.5%)

3 เมตร

ถั่วฝกยาว

พริก

1. พันธุอื่น ๆ (สูงสุด)

2. ระยะระหวางแปลงขยายพันธุ

จากแปลงพันธุอื่น (ต่ําสุด)

1. พันธุอื่น (สูงสุด)

2. ระยะระหวางแปลงพันธุ

จากแปลงพันธุอื่น (ต่ําสุด)

1 : 500 (0.2%)

50 เมตร

1 : 500 (0.2%)

300  เมตร

1 : 250 (0.4%)

25 เมตร

1 : 250 (0.4%)

200  เมตร
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  ตารางที่ 11.5 แสดงตัวอยางกําหนดการตรวจแปลงขยายพันธุ ของกองขยายพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร
พืช ชวงเวลาและสิ่งที่ตองตรวจ

              อยางไมเปนทางการ                                             อยางเปนทางการ
ขาวโพด 1. ปลูก

1.1 ชั้นและสายพันธุของเมล็ดพันธุที่ใชปลูก 

1.2 ระยะระหวางแปลงขยายพันธุ

1. ออกดอกถึงกอนการเก็บเกี่ยวที่ใชปลูก   

   1.1  จํานวนตนพันธุอื่น

   1.2  จํานวนตนที่ผิดปกติ

   1.3  จํานวนตนที่เปนโรคราน้ําคาง

   1.4  ระยะระหวางแปลงขยายพันธุกับ แปลงที่ปลูกพันธุอื่น

และหรือจํานวนแถวคุม

2. ตนออนถึงออกดอก

   2.1 จํานวนตนพันธุอื่น          

   2.2 จํานวนตนที่ผิดปกติ    

   2.3 จํานวนตนที่เปนโรคราน้ําคาง         

   2.4  ระยะระหวางแปลงขยายพันธุกับแปลงที่ปลูกพันธุอื่นและ

หรือจํานวนแถวคุม

3. เก็บเกี่ยว

   3.1 ระยะระหวางแปลงขยายพันธุ กับแปลงที่ปลูกพันธุอื่นและ

หรือจํานวนแถวคุม

4. คัดฝก ตาก กะเทาะเมล็ด เก็บรักษา และขนสง

   4.1 ปจจัยที่กอใหเกิดการปนพันธุ

        - ความสะอาดของเครื่องกะเทาะ  เมล็ด สีฝด ลานตาก 

กระสอบ  บรรจุ

        -  ความสะอาดของสถานที่เก็บรักษา

       -  วิธีการเก็บรักษา             

         -  ความสะอาดของพาหนะที่ใชในการลําเลียงขนสงสายพาน

           ลําเลียง

4.2 ปจจัยที่กอใหเกิดการเสื่อม

คุณภาพของเมล็ดพันธุ

   - สภาพที่เสียงตออันตราย เชน  ถูกแดด ถูกฝน ถูกศัตรูรบ

          กวน ถูกความชื้นของผิวดิน  ฯลฯ

ถั่วฝกยาว 1. ปลูก

1.1 ชั้นและสายพันธุของเมล็ดพันธุที่ใชปลูก

ระยะระหวางแปลงขยายพันธุกับแปลงที่ปลูกพันธุอื่น

1. กอนการเก็บเกี่ยว

1.1 จํานวนตนพันธุอื่น

1.2 จํานวนตนที่เปนโรคใบดาง  โรคใบหงิก 

โรคราแปง

1.3 ระยะระหวางแปลงขยายพันธุกับแถวที่ ปลูก

พันธุอื่น

2. ตนออน กอนออกดอก ออกดอก

กอนการเก็บเกี่ยว

2.1 จํานวนตนพันธุอื่น

2.2 จํานวนตนที่เปนโรค

- โรคใบดาง

- โรคใบหงิก

- โรคราแปง

2.3 ระยะระหวางแปลงขยายพันธุกับแปลงที่ปลูกพันธุ

อื่น
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11.5.7  เครื่องมือและอุปกรณในการปลูกการผลิตตองปราศจากการปะปนของเมล็ดพันธุอื่น 
พบวาอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ จะมีสิ่งปนเปอน อาทิ เมล็ดพันธุอื่น ๆ  โรคแมลงและสิ่งที่ไมตองการ ดังนั้น

การทําความสะอาดและปองกันการปนเปอนเปนสิ่งที่ตองตรวจสม่ําเสมอ

11.5.8  ตรวจสอบและปองกันกําจัดการเกิดปญหาโรค แมลง วัชพืช และเชื้อโรคที่อาจติดไป

กับเมล็ดในขณะเก็บเกี่ยว และตองปองกันการปะปนกันของเมล็ดพันธุ

11.5.9  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในที่เหมาะสม เพื่อรักษาและควบคุมคุณภาพไดดี สมควร

ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ

11.5.10 การจํากัดจํานวนชั่วอายุของการขยายพันธุ  เมล็ดพันธุที่ใชเปนพันธุปลูกแตละชั้นจะมี

การจํากัดการนํามาใชซ้ํา เชน เมล็ดพันธุหลัก และเมล็ดพันธุขยายโดยปกติจะไมนําเมล็ดพันธุชั้นลูกหลาน

มาผลิตเปนเมล็ดพันธุชั้นเดียวกันซ้ําอีก สําหรับเมล็ดพันธุจําหนาย  พืชชนิดผสมเกสรตัวเอง จะนํามาใชซ้ําได 

2 ชั่วอายุ ไดแก ขาว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง แตพืชที่ผสมเกสรขาม เชน ขาวโพด ขาวฟาง มักจะใชเพียงชั่วอายุ

เดียว ดังนั้นจะตองมีความเขาใจ ในตัวพืชผสมตัวเองตามธรรมชาติ ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุสามารถทําไดรุน

ตอรุน โดยไมมีความถดถอยทางพันธุกรรม โดยผสมตัวเองหรือในกลุมประชากรพันธุแท ซึ่งจะตางจากพืชที่มี

การผสมขาม 

11.5.11 การจําแนกจํานวนของพันธุ  โดยทั่วไปการผลิตเมล็ดพันธุแตละชนิดแตละพันธุควร

กําหนดใหปลูกครั้งเดียว ในแหลงเดียวกัน เพื่อปองกันการปะปนพันธุ และปองกันผลกระทบที่อาจมีขึ้น

ระหวางกัน หากมีความจําเปนที่ตองปลูกมากกวา 2 พันธุขึ้นไป ควรมีการจัดทําการเวนระยะหางระหวาง

แปลง ที่เหมาะสม (ตารางที่ 11.6)

11.5.12 ขั้นตอนและวิธีการสรางพันธุ กอนนํามาผลิตพันธุจะตองมีความบริสุทธิ์ของสายพันธุ มี

กระบวนการที่ถูกตอง อาทิ การจัดหาและประเมินสายพันธุที่ดี (germplasm evaluation) การสรางและ

ปรับปรุงสายพันธุแท การทดสอบสายพันธุแท การสรางพันธุลูกผสม ซึ่งตองทราบชีวประวัติของแตละพันธุ 

และขอมูลลักษณะประจําพันธุ อาทิ คุณลักษณะที่ดีของ สายพันธุแท ทั้งตนตัวผูและตัวเมียและพันธุลูกผสม 

11.5.13  แรงงานประสิทธิภาพและปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการผลิต ในหลายแหงแรงงานที่มี

ทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุนั้นขาดแคลน พืชบางชนิดจะตองใชคนที่มีทักษะในการชวยผสมเกสร โดยเฉพาะ

การชวยผสมเกสรแบบใชมือ  (hand pollinated) โดยเฉพาะพวกพืชสวนและไมดอกบางชนิดหรือการ

ปรับปรุงพันธุ บางกรณีผูผลิตเองขาดความเขาใจนิเวศวิทยา และชีววิทยาของการถายละอองและผสมเกสร 

ตัวอยางเชน การจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุไมปายืนตน อาทิเชน เมล็ดพันธุสักและไมปายืนตนอื่น ๆ ไดปรับ

สภาพพื้นที่รายรอบ  โดยไดทําลายแหลงอาหารและแหลงที่อยูอาศัยของแมลงชวยถายละอองเกสรและผสม

เกสร  อาทิ ชันโรง (stingless bees) และสวนอื่น ๆ ที่จะตองมีการสรางรังบางสวนโดยอาศัยยางจากตนยาง 

ทําใหพื้นที่ดังกลาวมีปริมาณของแมลงชวยผสมเกสร ไมเพียงพอในชวงเวลาที่ตนสักพรอมถายละอองเกสร

และปฏิสนธิทําใหไดปริมาณเมล็ดพันธุดีนอยกวาที่คาดการณๆ ไว 
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ตารางที่ 11.6   ตัวอยางมาตรฐานเมล็ดพันธุขาวโพดพันธุผสมเปด (Open-pollinated Variety) ของสถาบันวิจัยพืชไร     

กรมวิชาการเกษตร

เนื้อที่แปลงขยายพันธุ (ไร) จํานวนแถวริม

ไมเกิน 25: 25-37: 38-49: 50-62: 63-74: 75-86: 87-99: 100 ขึ้นไป แปลงขยายพันธุ

ระยะทางต่ําสุดระหวางแปลงขยายพันธุกับแปลงขาวโพดพันธุอื่น ๆ (เมตร) (Border Rows)

200.0 195.5 190.0 185.0 180.0 175.0 170.5 165.5 1

187.5 182.5 177.5 172.5 167.0 162.5 157.5 152.5 2

175.0 170.0 165.0 160.0 155.5 150.0 145.0 140.0 3

162.5 157.5 152.5 147.5 142.5 137.5 132.5 127.5 4

150.0 145.0 140.0 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 5

137.5 132.5 127.5 122.5 117.5 112.5 107.5 102.5 6

125.0 120.0 115.0 110.1 105.0 100.0 95.5 90.7 7

112.5 107.5 102.5 97.5 92.5 87.5 82.5 77.5 8

100.0 95.5 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 9

87.5 82.5 77.5 72.5 67.5 62.5 57.5 52.5 10

75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 11

62.5 75.0 53.5 47.5 42.5 37.5 32.5 27.5 12

50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 13

หมายเหต ุ  หามนําฝกจากแถวริม (Border Rows) มาใชเปนเมล็ดพันธุ (สถาบันวิจัยพืชไร, 2537)

11.6 การผลิตเมล็ดพันธุพืชของประเทศไทย
พบวาการผลิตเมล็ดพันธุไมวาจะเปนเมล็ดพันธุพืชไรหรือพืชสวนลวนผลิตมาจากแหลงตาง ๆ ดังนี้

11.6.1 เกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองหรือจําหนาย จะพบไดในการผลิตทางการเกษตร เพื่อการ

พึ่งพาตนเอง และเพื่อสนับสนุนระบบการผลิตของเกษตรกรภายในประเทศ

11.6.2 ภาครัฐ ผลิตเพื่อใชในระบบการผลิตของเกษตรกร หรือใชภายในหนวยงานของรัฐ จะพบวา

ภาครัฐ โดยเฉพาะหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถาบันการศึกษา อาทิ กรมวิชาการเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร และสถาบันการศึกษาตางๆ จะมีการผลิตเมล็ดพันธุ ภายใตโครงการเมล็ดพันธุ 

(seed programme) เพื่อแจกจายแกเกษตรกรและหนวยงานอื่นๆ เพื่อรักษาระดับการผลิตและความมั่นคง

ทางการเกษตร รวมทั้งทําการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ

11.6.3 ภาคเอกชน นับไดวามีสวนสําคัญในการพัฒนาธุรกิจและภาคการผลิตการเกษตรอยางมาก 

ทําใหการผลิตเมล็ดพันธุมีความกาวหนาทําใหเกษตรกรไดมีเมล็ดพันธุที่ดีมีความหลากหลายใชในระบบการ

ผลิตซึ่งมีหลายลักษณะคือ 
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(1) รับผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม โดยนําพอแมพันธุที่ผานการคัดเลือกและทดสอบแลววามี

ความเหมาะสมในการผลิตและใชประโยชนจากตางประเทศและภายในประเทศทําการผลิตแลวจําหนาย

เมล็ดพันธุลูกผสมจําหนายภายในและ/หรือภายนอกประเทศ

(2)  นําเมล็ดพันธุดีจากภายในหรือภายนอกประเทศแลวทําการผลิตเปนเมล็ดพันธุขยาย

ภายในหรือภายนอกประเทศ และทําการจําหนายภายในหรือภายนอกประเทศ ตามเงื่อนไขตนทุนการผลิต 

การใหผลผลิตในสภาพพื้นที่ปลูก ระบบการผลิตนั้นๆ และเงื่อนไขขอตกลงผลิตเพื่อจําหนายตอไป

(3)  ทําการรวบรวมพันธุ ศึกษาพันธุ คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุ ซึ่งเกิดจาก

ภายในประเทศหรือบางขั้นตอนกระทําในตางประเทศ ซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขและระบบโครงสรางขององคกรนั้นๆ 

โดยพัฒนาพันธุดีจากสายพันธุที่ดีกับสายพันธุพื้นเมือง เพื่อใหไดลูกผสมที่ดีเหมาะสําหรับเงื่อนการการปลูก

นั้นๆ

(4) นําเขาเมล็ดพันธุลูกผสม (F1-hybrid) หรือจัดหาจาก seed program หรือ breeding 

program ทําการปลูกทดสอบในแปลงผลิต ในสถานที่ตางๆ หากมีความเหมาะสมและใหผลผลิตสูงก็จะทํา

การผลิตหรือนําเขาเพื่อการจําหนายจายและแจกตอไป

(5) รับซื้อเมล็ดพันธุจากเกษตรกรหรือหนวยงานหรือองคกรที่ผลิตพืชนั้นๆเปนหลักหรือรับ

ซื้อจากองคกรนั้นๆในรูปผลผลิต อาทิ ฝก ผล ฯลฯ แลวนํามาปรับปรุงสภาพจัดจําหนายเปนเมล็ดพันธุตอไป

11.7  รูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุของผูประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ
เมล็ดพันธุซึ่งเปนสินคาพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีโอกาสจะเพิ่มรายไดใหกับประเทศใหสูงขึ้นได และ

มีลูทางการจําหนายที่คอนขางแนชัดทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ จากความตองการที่มีปริมาณที่สูง

มากกวากําลังการผลิตในปจจุบัน ตัวอยางเชนขณะที่ศักยภาพในการผลิตและเพิ่มผลผลิตขาวโพดของ

เกษตรกรภายในประเทศมีสูงหากเกษตรกรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใหสูงขึ้นและการผลักดันอยาง

จริงจังจากนโยบายของภาครัฐบาล โดยกรมสงเสริมการเกษตรจึงใหความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การผลิตและสงเสริมการใชเมล็ดพันธุที่ดี ตัวอยางเชน  มีการวิจัยและพัฒนาพันธุผสมเปด เชน พันธุสุวรรณ 1 

สุวรรณ 2 สุวรรณ 3 นครสวรรค 1 ในอดีตและการเปดใหภาคเอกชนผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมอยางเสรีมา

ตามลําดับเปนการสรางเสริมปจจัยและความสามารถสูงขึ้นโดยเฉพาะดานวิชาการและเกิดโรงงานหรือหนวยวิจัย

ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดี ปจจุบันมีบริษัทที่ผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมที่มี

ขนาดใหญมากมายนอกเหนือจากองคกรของรัฐและกึ่งของรัฐ รูปแบบการจัดการธุรกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวโพดลูกผสมนั้นมีการปฏิบัติ 2 วิธี คือ

(1)  บริษัทเปนผูผลิตเองทั้งระบบ

(2)  บริษัทวาจางเกษตรกรผลิตให (contract grower) ในแปลงเกษตรกร
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วิธีที่บริษัทเปนผูผลิตเองทั้งหมดบริษัทสวนใหญยังไมสามารถทําไดสมบูรณแบบ เนื่องจากตอง

ลงทุนทั้งดานสินทรัพยและบุคลากรในจํานวนที่สูงมาก ๆ เมื่อตองการขยายฐานการผลิตหรือเพิ่มปริมาณ 

บริษัทตางๆ  จึงนิยมหันมาใชวิธีวาจางเกษตรกรผลิตให โดยทําสัญญาการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมกับ

เกษตรกร กลาวคือ บริษัทจะใหเมล็ดพันธุพอพันธุ (parental male) และแมพันธุ (parental female) แก

เกษตรกร เพื่อผลิตเปนเมล็ดพันธุลูกผสม (hybrid seed) ในแปลงผลิตของเกษตรกรเองสงใหแกบริษัท โดย

ทางบริษัทจะจัดเจาหนาที่วิชาการไปควบคุมใหคําแนะนําการจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุแกเกษตรกรอยาง

ใกลชิด จากนั้นเมื่อไดผลผลิต บริษัทจะรับซื้อกลับจากแปลงเกษตรกร ไปผานกระบวนการปรับปรุงสภาพ

เมล็ดพันธุ เพื่อใหไดเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพสูงไปจําหนายเปนเมล็ดพันธุตอไป ซึ่งการรับซื้อดังกลาวปกติ

จะตองมีการทําสัญญาตกลงราคากันกอนลวงหนา เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นโดยทั่วไปแลวราคาที่

บริษัทรับซื้อจะสูงกวาราคาขาวโพดตามทองตลาด อนึ่งขึ้นกับเงื่อนไขการเพาะปลูกและความยากงายในการ

ผลิตเมล็ดพันธุของบริษัทตาง ๆ ดังนั้นความสําเร็จของการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมคือ เรื่องตนทุนและ

ผลตอบแทนของเกษตรกรภายใตสัญญาการผลิตของภาคเอกชน เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหเปนที่พอใจทั้งสองฝาย 

และเกษตรกรควรทราบปญหาและขอจํากัดในการผลิตกอนดําเนินการเพื่อ เปนขอมูลกอนตัดสินใจเขารวม

โครงการ นอกจากนี้ยังมีระบบตกลงจางเหมาตอไรโดยตกลงเงื่อนไขตอบแทนเปนกรณีไป

11.7.1  การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด  การผลิตเมล็ดขาวโพดเมล็ดพันธุนับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง

ในการใหผลผลิตของขาวโพด เมล็ดพันธุที่ดีจะไดเปรียบในเรื่องของการเจริญเติบโต การปรับตัว และการ

ใหผลผลิตในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เมล็ดพันธุดีจะเอื้ออํานวยใหการผลิตขาวโพด มีความสูญเสียนอย

กวาเมล็ดพันธุขาวโพดที่ไมดี กระบวนการที่จะกอใหเกิดมีการใชเมล็ดพันธุดี จะตองเริ่มตนมาจากการใชพอ-

แมเมล็ดพันธุ หรือประชากรของเมล็ดพันธุที่ดีตอเนื่องไปถึงการใชเทคนิคในการผลิตเมล็ดพันธุที่ดี การเก็บ

เกี่ยวและการเก็บรักษาที่ดีจึงจะทําใหเกษตรกรผูใชเมล็ดพันธุ ไดเมล็ดพันธุที่ไดไปปลูก 

ในการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมจะกําหนดตนตัวผูและตัวเมีย ซึ่งมาจากตางพันธุ หรือตางสายพันธุกัน 

ชวงผสมเกสรตองทําลายเกสรตัวผูของตนตัวเมีย เพื่อใหรับละอองเกสรจากตนตัวผูเทานั้น สวนการเก็บเกี่ยว

เก็บเฉพาะตนตัวเมียขาวโพดพันธุลูกผสม มีการจําแนกตามชนิดของตนตัวผูและตนตัวเมีย วาเปนพันธุหรือ

สายพันธุดังนี้

ตนตัวเมีย ตนตัวผู ชนิดลูกผสม

สายพันธุแท (ก)

Inbred Line (A)

สายพันธุแท (ข)

Inbred Line (B)
ลูกผสมเดี่ยว (กข)

Single Cross Hybrid (AxB)

ลูกผสมเดี่ยว (กข)

Single Cross Hybrid (AxB)

สายพันธุแท   (ค)

Inbred Line (C)

ลูกผสมสามทาง (กขค)

Three-Way Cross Hybrid (AxB)x C

ลูกผสมเดี่ยว (กข)

Single Cross Hybrid (AxB)

ลูกผสมเดี่ยว (คง)

Single Cross Hybrid (CxD)

ลูกผสมคู (กขคง)

Double Cross Hybrid (AxB)x(CxD)
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พันธุลูกผสมเดี่ยวจะมีความสม่ําเสมอมากที่สุด เพราะมีพันธุกรรมจากสายพันธุตาง ๆ อยูรวมกัน

นอยสายพันธุ ความสม่ําเสมอจะคอย ๆ ลดลงเมื่อมีจํานวนสายพันธุมาเกี่ยวของมากขึ้น ลูกผสมระหวาง

พันธุมีความสม่ําเสมอนอยที่สุด (แตอาจสม่ําเสมอมากกวาพันธุผสมเปดได) (ภาพที่  11.2;11.3;11.4) 

ถาเกษตรกรเก็บเมล็ดไวทําพันธุเอง ผลผลิตในรุนที่ 2 จะลดลงมากนอยตามชนิดของลูกผสมดวย 

โดยลูกผสมเดี่ยวจะลดลงมากที่สุด บางครั้งลดลงเกือบรอยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตในรุนแรก 

ลูกผสมระหวางพันธุลดลงนอยที่สุด บางครั้งลดลงเพียงรอยละ 5-10 เทานั้น ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นฐานของ

พันธุกรรมที่มาทําพันธุลูกผสมระหวางพันธุ

ปจจุบันในตลาดมีพันธุลูกผสมทุกชนิดจําหนาย แตสวนใหญเปนพันธุลูกผสมคู และลูกผสมสามทาง 

แนวโนมในอนาคตลูกผสมเดี่ยวจะเปนที่นิยมมากขึ้น สวนลูกผสมคูมีความนิยมลดลง แตชนิดของลูกผสม

ไมใชหลักประกันเรื่องผลผลิตเสมอไป เพราะลูกผสมเดี่ยวบางพันธุอาจใหผลผลิต ต่ํากวาลูกผสมคูบางพันธุ

ได นั่นคือเกษตรกรควรเอาใจใสเกี่ยวกับผลผลิตตอไรมากกวาชนิดของลูกผสมของพันธุนั้น ๆ 

ตัวอยางการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม บริษัทเอกชนมีเกณฑในการ

คัดเลือกโดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ประกอบกันดังนี้

(1) เปนเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการปลูกขาวโพดเพื่อเลี้ยงสัตว หรือสามารถใชเทคโนโลยี

ในการผลิต เชน มีรถแทรกเตอรและอุปกรณการเกษตรตาง ๆ เพื่อใหแนใจวาเกษตรกรจะสามารถผลิตเมล็ด

พันธุขาวโพดลูกผสมใหบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพไดเมล็ดพันธุที่ดีมีคุณภาพสูง และปริมาณตาม

เปาหมายที่ไดกําหนดไว
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ภาพที่ 11.2  แสดงวงชีวิต (Life Cycle) ของขาวโพด (Zea mays) (Fosket, 1994)

ภาพที่ 11.3  แสดงสวนสืบพันธุ (Reproductive Structure) ของขาวโพด (Fosket,  1994)
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ภาพที่  11.4 การผลิตเมล็ดพันธขาวโพดลูกผสมโดยใช  cytoplasmic  male  sterility ในการผลิตเมล็ดพันธแบบ  

single  cross  และ  double  cross  ในภาพนี้ตัวอยางเพียง 1  inbred; (A) = male  sterile,cytoplasmic  

male  sterility  ใน  single  cross   A x B gene  ที่ถูกสงผานจาก  inbred C หรือ  D  ดวยละอองเกสรที่

สมบูรณ (pollen-restoring  gene) เขาสู  double  cross (A x B ) x (C xD)  (Hartmann  and  et  al,1986)  

(2) พื้นที่ผลิตตองอยูใกลกับโรงงานของบริษัทที่ทําสัญญาผลิต เพื่อที่บริษัทสามารถสงเจาหนาที่หรือ

ผูเชี่ยวชาญออกไปสํารวจแปลงผลิตไดอยางสะดวกและทั่วถึง นอกจากนี้ยังชวยลดตนทุนในการขนสง

ผลผลิตเขาโรงงาน

(3) การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมจะทําตามฤดูกาลเพาะปลูกทั่วไป โดยอาศัยน้ําจากแหลง

น้ําฝนเพียงแหลงเดียว ดังนั้น ในกรณีที่ปใดเกิดสภาพแลงฝนทิ้งชวงทําใหผลผลิตที่ไดต่ํากวาเปาหมายหรือ

เรงขยายกําลังผลิต บริษัทอาจตองผลิตเพิ่มในชวงฤดูแลง เพื่อใหไดผลผลิตไวจําหนายตามเปาหมาย ใน

กรณีนี้บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกเกษตรที่มีพื้นที่ผลิตใกลเคียงแหลงน้ําหรือบอน้ําใตดินเปนสําคัญ

(4) บริษัทจะเปนผูพิจารณาขนาดพื้นที่ในการผลิตใหแกเกษตรแตละราย โดยพิจารณาจากพื้นฐาน

ของเกษตรกรแตละรายวามีความสามารถในการควบคุมแปลงผลิตของตนเองไดเทาใด ผลผลิตที่ไดจึงจะมี

คุณภาพ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการทําการเกษตรของหัวหนาครอบครัว ความพรอม

ของสินทรัพยที่ใชในการปลูกขาวโพด จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ชวยทํางานในไรเปนเกณฑ แตอยางไรก็

ตามพื้นที่ผลิตดังกลาวโดยทั่วไปจะไมเกินรายละ 50 ไร เนื่องจากพื้นที่ที่มีขนาดใหญ ๆ จะมีปญหาเรื่อง

แรงงานถอดยอดขาวโพดในขณะขาวโพดออกดอก ซึ่งสงผลโดยตรงตอคุณภาพ และความบริสุทธิ์ของเมล็ด

พันธุลูกผสมที่ได
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11.7.2  การผลิตเมล็ดพันธุผัก การผลิตเมล็ดพันธุ เปนการผลิตแบบมีการตกลงราคาและ

มาตรฐานเมล็ดพันธุที่รับซื้อลวงหนาระหวางผูปลูกกับบริษัทเมล็ดพันธุ มีการวางแผนการผลิตตลอดฤดู 

ตั้งแตกําหนดเวลาปลูก ปลูกและเก็บเกี่ยว  ในการผลิตจะมีเจาหนาที่ฝายสงเสริมการผลิตออกไปใหความรู  

ตรวจสอบและกํากับการผลิตเปนระยะๆ มีการใหความรูในเรื่องตางๆ  วิธีการปลูก การดูแลรักษา การผสม

เกสร การเก็บเกี่ยวและการจัดการเมล็ดพันธุ  รวมทั้งมีการออกตรวจแปลงผลิตเปนชวงๆ ตลอดฤดูปลูกเพื่อ

ถอนทิ้งตนที่มีลักษณะไมตรงตามพันธุดวย เพื่อควบคุมการผลิตใหไดผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุตาม

ความตองการ การผลิตเมล็ดพันธุผักมีความสําคัญในการสรางรายไดหรือใหผลตอบแทนสูง เปนงานละเอียด

ตองการทั้งผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ ใชแรงงานและทักษะมาก จึงตองกระจายพื้นที่ปลูกเพื่อควบคุม

การผสมเกสร  เกษตรกรแตละรายปลูกเปนพื้นที่มากไมได  การปลูกทั้งปหรือปลูกเฉพาะในฤดูที่เหมาะสม  

พื้นที่ปลูกมีทั้งพื้นที่ไรซึ่งเปนพื้นที่ดอนน้ําไมทวมแตมีแหลงน้ําและพื้นที่นาหลังการทํานา

ชนิดของเมล็ดพันธุผักที่มีการผลิตเมล็ดพันธุในประเทศมีอยู 3 ชนิด คือพันธุผสมเปด พันธุ

แท และพันธุลูกผสมชั่วแรก(F1 - hybrid) สําหรับขอมูลของลักษณะการผลิตมีดังนี้คือ

1) เมล็ดพันธุผักพันธุเปด ผักพันธุผสมเปดที่ปลูกเปนการคาซึ่งเปนพืชผสมขาม ไดแก  

ขาวโพดหวาน ขาวโพดขาวเหนียว แตงกวา แตงราน บวบตางๆ ผักบุง เปนตน ในการผลิตเมล็ดพันธุนั้นสวน

ใหญปลูกเปนพื้นที่ระหวาง 1-5 ไร ตอครอบครัว ขึ้นอยูกับชนิดพืช  ในกระบวนการผลิตนั้นมีการใหคําแนะนํา

เปนขั้นตอน ตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวจากนั้นจึงมีการปรับสภาพเมล็ดโดยการตากแหง สีหรือนวด คัดเมล็ด

เสียและเมล็ดที่มีลักษณะไมตรงตามพันธุออก  คัดขนาดเมล็ดแลวบรรจุในภาชนะเพื่อจําหนายใหกับบริษัท

เมล็ดพันธุตอไป

2) เมล็ดพันธุผักพันธุแท การผลิตเมล็ดพันธุผักพันธุแทซึ่งเปนพืชผสมตัวเอง ไดแก 

ถั่วฝกยาว พริก มะเขือเทศ มะเขือตางๆ ผักสลัด เปนตนนั้น มีลักษณะการผลิตและแหลงผลิตเหมือนกับผัก

พันธุผสมเปด

3) เมล็ดพันธุผักพันธุลูกผสม สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุผักลูกผสมนั้น มีทั้งผลิตเพื่อ

จําหนายในประเทศโดยเปนพันธุที่ปรับปรุงขึ้นมาโดยบริษัทเมล็ดพันธุในประเทศ ไดแก มะระ แตงกวา 

แตงราน แตงโม บวบ ฟกทอง แคนตาลูป พริกยักษ พริกชี้ฟา มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือยาว ขาวโพด

หวานและขาวโพดฝกออน ผลิตเพื่อสงออกไปจําหนายตางประเทศโดยเฉพาะและพันธุที่ปรับปรุงโดยบริษัท

เมล็ดพันธุจากตางประเทศไดแก แตงกวา แตงราน แตงดอง แตงโม แคนตาลูป พริกยักษ พริกชี้ฟา และ

มะเขือเทศ ซึ่งมีตลาดเมล็ดพันธุแนนอนในหลายๆ ประเทศ  ในการผลิตนั้นจะใหเกษตรกรรับผลิตเปนพื้นที่

ตั้งแต 400 ตารางเมตร จนถึง 2 ไรตอครอบครัวขึ้นอยูกับชนิดและความยากงายของการผลิต

 กระบวนการผลิตมีขั้นตอนสําคัญที่แตกตางจากการผลิตเมล็ดพันธุผสมเปดและพันธุแท คือ 

มีการปลูกสายพันธุพอแมแยกกัน มีการผสมเกสรดวยมือ เกษตรกรผูผลิตทําหนาที่แทนผึ้ง (human bee) 

โดยเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมจะมีการตอนดอก คือ การกําจัดอับละอองเรณูในตนที่เปนสายพันธุแมกอน
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ผสม 1 วัน เก็บเกสรตัวผูจากตนที่เปนสายพันธุพอกอนการผสม 1 วัน ในวันผสมนําเกสรตัวผูที่เก็บไวไปผสม

กับดอกตัวเมียที่เตรียมไว หลังผสมทําเครื่องหมายดอกที่ผสม การตรวจแปลงตองทําอยางละเอียดในขั้นตอน

เตรียมการผสม  ผสม หลังผสม ซึ่งจะเด็ดดอกและผลที่ไมไดรับการผสมออกเนื่องจากในการรับซื้อเมล็ดพันธุ

นั้นจะมีเงื่อนไขสําคัญขอตกลงคือ ตองมีความบริสุทธิ์ของสายพันธุหรือความตรงตอสายพันธุ (คือมีความ

เปนพันธุลูกผสม) ในระดับ 98-99% และมีความงอก 90% ขึ้นไป หากไมผานเงื่อนไขก็จะไมรับซื้อ การผลิต

เมล็ดพันธุผักชนิดนี้เปนงานละเอียด มีการคัดเลือกและฝกอบรมเกษตรกรโดยเฉพาะ มีราคารับซื้อสูงตั้งแต

กิโลกรัมละ 20-10,500 บาท ขึ้นกับชนิดและความยากงายในการผลิต

สําหรับบริษัทเมล็ดพันธุผักที่ผลิตเมล็ดพันธุผักลูกผสมเพื่อการสงออกที่สําคัญพิจารณาจากมูลคา

การสงออกเฉพาะเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาที่มีมากกวา  15  ลานบาท  ในป 2543 มี 9 บริษัท คือ  เจียไต

เมล็ดพันธุ เซมินีสเวเจ็ทเทเบิลสีดส (ประเทศไทย) ซีนเมล็ดพันธุ  อดัมสเอ็นเตอร็ไพรเซส  ซาคาตะสยามซีด 

ทีเอสเอ  เพื่อนเกษตรกร  เอจียูนิเวอรแซล  และไทยโกลเดนซีด    โดยมีแหลงผลิตสวนใหญอยูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (กมล, 2545)

11.8 ปญหาการผลิตเมล็ดพันธุพืช
1) ขาดแคลนโครงสรางรองรับในการผลิตและการแขงขันพัฒนาพันธุใหมๆที่มีคุณภาพสูง

ขึ้น อาทิ ขาดแคลนแหลงพันธุกรรม ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในการผลิตเมล็ดพันธุที่มีมูลคาสูง หรือมีการเพิ่ม

มูลคา (valueadded) 

2) การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะการผลิตเมล็ดพันธุในกลุมเกษตร ซึ่งเปนภาค

การผลิตที่แทจริง (real sector) ของภาคการเกษตรความชัดเจนของการพัฒนาพันธุพืช โดยใชเทคโนโลยี

ชั้นสูง อาทิ biotechnology ซึ่งมีขอจํากัดดานเทคโนโลยี ขอกําหนดและกฎหมายของประเทศ เชน bio-

safety regulation ในการนําพืชที่ไดรับการตัดตอยีนมาปลูก และแจกจายใหเกษตรกร

3) การกําหนด ยอมรับ ขั้นตอน บังคับใช กฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ใหการผลิตเมล็ด

พันธุมีคุณภาพและตรงตามพันธุ อาทิ กฎหมายคุมครองพันธุพืช กฎหมายคุมครองลิขสิทธิ์ในการใช

พันธุกรรมในการผลิตเมล็ดพันธุ การเคารพตอสิทธิของพันธุพืชทองถิ่นดั่งเดิมและกระบวนการสงเสริม

งานวิจัยโดยใชแหลงพันธุกรรมพืชของโลก

4) ตนทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต การเสนอความหลากหลายของพันธุพืชซึ่ง

สงผลตอการประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุโครงการผลิตเมล็ดพันธุของรัฐ ซึ่งจะตองสอดคลองตอการผลิตและการ

แขงขันทางการคาและธุรกิจ การเปดเสรีทางการคาโดยลดผลกระทบทางการแขงขันใหองคกรของเกษตรกร 

การผลิตและการใชพันธุของเกษตรกร

5) ปญหาการเก็บรวบรวม รักษาคุณภาพ การจัดการขนสง รวมทั้งปญหาการจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยว
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6) ปญหาการประกันราคาโดยเฉพาะการผลิตรวมของภาคเกษตรกรการใหการอุดหนุนตอ

ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ รัฐ เอกชน และเกษตรกรของประเทศ ซึ่งอาจขัดตอระบบการคาเสรี การประกันและ

รับรองคุณภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ

7) การผลิตเมล็ดพันธุใหสอดคลองตามความตองการของตลาดการปรับเปลี่ยนดวยสภาพ

การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม การใชประโยชน อาทิ การผลิตเมล็ดพันธุไมดอกใหรวดเร็วและสอดคลอง

ตอความนิยมของตลาดหรือการพัฒนาพันธุ ผลิตพันธุที่ใหผลผลิตสูง และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม อาทิ การ

ผลิตเมล็ดพันธุฝาย และขาวโพดที่มี BT (Brittle) gene
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