
 

บทที่  12 
การดําเนินการเก่ียวกับพืชพันธุใหม 

จุดประสงคการเรียนรูเมื่ออานบทที่ 12 จบแลวนักศึกษาสามารถ 
1. บอกหนวยงานที่ทําหนาที่รับรองพืชพันธุใหมได 
2. อธิบายขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับพืชพันธุใหมได 
3. อธิบายความหมายพันธุพืชประเภทตางๆ ได 
4. อธิบายระดับข้ันของเมล็ดพันธุรับรองได 

 

เนื้อหาในบทที่ 12 ประกอบดวย 
1. บทนํา 
2. หนวยงานรับรองพันธุพืชพันธุใหม 
3. ข้ันตอนการดําเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุใหม 
4. ระดับข้ันของเมล็ดพันธุรับรอง 
5. มาตรฐานของเมล็ดพันธุรับรอง 
6. การรักษาพันธุดี 
7. แบบประเมินผลทายบทและเฉลย 
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12.1 คํานํา 
 พืชพันธุใหมที่นักปรับปรุงพันธุสรางขึ้นมาไดน้ัน จะประสบความสําเร็จหรือไม
ข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญ  2  ประการ คือ หน่ึง พืชพันธุใหมน้ันดีกวาพันธุเดิมจริงจนเปนที่
ยอมรับของเกษตรกรในการนําไปใชทดแทนพันธุเดิม  สอง  พืชพันธุใหมมีเมล็ดพันธุมาก
พอที่จะเผยแพรสูมือผูใชคือเกษตรกรไดอยางทั่วถึง  โดยปจจัยทั้งสองขอดังกลาวนั้นจะ
เกี่ยวของกับการรับรองพันธุพืชพันธุใหม และกระบวนการตาง ๆ  ในการเผยแพรเมล็ด
พันธุพืชพันธุใหม 
 
12.2  หนวยงานรับรองพันธุพืชพันธุใหม 
 การรับรองพันธุพืชพันธุใหมเร่ิมตนในสหรัฐอเมริกา  ต้ังแตป  ค.ศ.  1861  
หลังจากรัฐบาลไดเร่ิมโครงการมหาวิทยาลัยของรัฐ  (land grant university)  นักปรับปรุง
พันธุพืชของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดผลิตพันธุพืชพันธุใหม ๆ  ออกมามากมาย ใน
ระยะแรก ๆ พบวาพืชพันธุใหมที่เกษตรกรนําไปใชน้ัน เม่ือปลูกไปแลว  3-4  ป  จะ
กลายเปนพันธุอื่นหรือเมล็ดพันธุไมมีคุณภาพเนื่องจากมีพันธุปนมาก นอกจากนี้แลวเม่ือ
ถูกนําไปเผยแพรยังที่อื่น ๆ ก็จะมีการตั้งช่ือกันใหมอีกมากมาย เพ่ือแกไขปญหาเหลานี้จึง
ไดมีการจัดตั้ง  หนวยงานรับรองเมล็ดพันธุพืช  (seed certifying agencies)  ข้ึนมา  เพื่อ
ประกันคุณภาพของเมล็ดพันธุที่จะจําหนายใหเกษตรกร 
 ในป ค.ศ. 1919  สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ไดรวมมือกันจัดตั้ง สมาคมปรับปรุง
พันธุพืช นานาชาติ  (International Crop Improvement Association : ICIA)  ข้ึนมาและ
มีหนวยงานรับรองพันธุต้ังกระจายอยูตามรัฐตาง ๆ สมาคมนี้ไดวางมาตรฐานขั้นตํ่าในการ
รับรองพันธุพืชและควบคุมหรือใหคําแนะนําแกสมาชิกในการรับรองพันธุพืช ตอมาในป 
ค.ศ. 1968  สมาคมนี้ไดเปลี่ยนช่ือใหมเปน  สมาคมรับรองเมล็ดพันธุพืช (Association of 
official Seed Certifying Agencies : AOSCA) 
 หนวยงานรับรองพันธุพืชระดับนานาชาติที่สําคัญอีกสถาบันหน่ึงคือ องคการความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and 
Development : OECD)  ซ่ึงจัดต้ังขึ้น  เม่ือ ป ค.ศ. 1961  มีประเทศในยุโรปตะวันตก 
แคนาดา ออสเตรเลีย  นิวซีแลนดและญ่ีปุน  เปนสมาชิกองคการนี้พิจารณาความบริสุทธิ์
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ของเมล็ดพันธุเปนสําคัญ  และยังสามารถรับรองพันธุพืชในสหรัฐอเมริกา เพ่ือเปนเมล็ด
พันธุสําหรับสงจําหนวยนอกประเทศ 
 คุณภาพของเมล็ดพันธุพืชเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญของความสําเร็จในการผลิตพืช
พันธุใหม จึงไดมีการจัดต้ัง  สมาคมทดสอบเมล็ดพันธุพืชนานาชาติ  (International Seed 
Testing Association : ISTA)  ความงอก  ความชื้น  และส่ิงเจือปน เปนตน  สมาคมนี้จะ
รางของกําหนดและวิธีการทดสอบเมล็ดพันธุพืชปจจุบันมีประเทศสมาชิกอยูทั่วโลก  
อยางไรก็ตามสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไดรวมกันจัดต้ัง สมาคมวิเคราะหเมล็ดพันธุพืช 
(Association of Official Seed Analysis : AOSA)  โดยกําหนดใหมีหนาที่ควบคุมการ
ทดสอบเมล็ดพันธุโดยตรงเชนกัน 
   
12.3  ข้ันตอนในการดําเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุใหม 
 โดยทั่ว ๆ ไปการดําเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุใหมจะประกอบดวยขั้นตอน คือการ
ปลอยพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุและการเผยแพรพันธุใหม 
 การปลอยพันธุ (released)  น้ันตองประกอบดวย การทดสอบพันธุ การตั้งช่ือพันธุ 
และการรับรองพันธุ โดยการทดสอบพันธุน้ันตองมีเกณฑในการตัดสิน ซ่ึงพืชพันธุใหม
ควรมีเอกลักษณของพันธุ (novelty or destinctness)  กลาวคอื  มีลักษณะที่เปนจุดเดน
เฉพาะตัวซ่ึงแตกตางจากพันธุอื่น มีความสม่ําเสมอของพันธุ  (homogeneity or 
uniformity)  และมีความคงตัวของพันธุ  (stability)  กลาวคือลักษณะประจําพันธุไม
เปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมที่กําหนดไว พันธุใหมที่ไดควรต้ังช่ือพันธุใหมีความหมาย
เหมาะสมซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดออกระเบียบวาดวยการตั้งช่ือพันธุ โดยตั้งตามชื่อ
ศูนยวิจัย หรือสถานีทดลองที่ทําการปรับปรุงพันธุพืชน้ัน อยางไรก็ตามระเบียบน้ีไม
สามารถยังคับหนวยงานอื่นนอกสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมท้ังภาคเอกชนได 
ช่ือพันธุพืชของภาคเอกชนไทยจึงมีหลากหลายมาก 
 เน่ืองจากพันธุพืชท่ัว ๆ ไปน้ันมีอยูหลายประเภท จึงควรที่จะทําความเขาใจพันธุ
พืชประเภทตาง ๆ กอน ไดแก 
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 พันธุปา (wild species/varieties/germplasm)  เปนพันธุที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
ทั่วไป ไมไดนํามาใชในการเพาะปลูก แตมีการเก็บรักษาไวเพื่อนํามาใชประโยชนในการ
ถายทอดลักษณะบางอยางมาสูพันธุปลูก 
 พันธุพื้นเมือง (indigenous/native/local/landrace)  เปนพันธุที่ไดมาจากพันธุปา 
และเกษตรกร ในแตละทองถิ่นไดทําการคัดเลือกและนํามาปลูกเปนเวลาชานาน ให
ผลผลิตสูงพอสมควร ปรับตัวเขากับสภาพดินฟาอากาศไดดี (สวนใหญมักจะไมตอบสนอง
ตอปจจัยการผลิต) 
 ทอนพันธุ (clone/vegetative propagation)  หมายถึงการใชสวนอื่นๆ ของพืชที่
ไมใชเมล็ดมาขยายพันธุ เน่ืองจากไมสามารถผลิตเมล็ดหรือผลิตไดยาก พืชเหลานี้ถือวามี
พันธุกรรมเปนพันธุทาง  (heterozygous)  ลักษณะของลูกจะคลายกันและคลายกับแม
พันธุ 
 สายพันธุ (lines/strains)  เปนรหัสเรียกกลุมพืชที่อยูในระหวางการปรับปรุงพันธุ
กอนต้ังช่ือ มีองคประกอบของพันธุกรรมเปนพันธุแท (homozygous)  และลักษณะของลูก
คลายกัน (homogeneous) สวนใหญใชเรียกพืชผสมตัวเอง (self pollinated)  แตก็ใชกับ
พืชผสมขาม (cross pollinated)  ดวยเม่ือตองการสรางสายพันธุบริสุทธิ์ (inbred) 
 พันธุบริสุทธิ์ (pure lines)  มีความหมายเชนเดียวกับสายพันธุ แตตองการเนนให
ชัดขึ้นวามีความเปนพันธุแท 
 พันธุปลูก (cultivar)  ช่ือน้ีจะใชเรียกพันธุที่ไดจากการปรับปรุงพันธุในปจจุบัน  
โดยมีการนําลักษณะที่เปนองคประกอบของผลผลิต (yield component)  รวมไวดวยกัน  
พันธุพืชเหลานี้มีการตอบสนองสูงตอปจจัยการผลิตและการปฏิบัติรักษาที่ดี (แตจะได
ผลผลิตไมสูงนักเมื่อนําไปปลูกในสภาพธรรมชาติและมีปจจัยการผลิตตํ่า) 
 พันธุปน (mixed/blended varieties)  คือการนําเมล็ดพันธุพืชต้ังแต  2  สายพันธุ 
ข้ึนไปมาปนกันในสัดสวนที่กําหนด แลวนําไปปลูกเพื่อใหไดประโยชนในการเกื้อกูลซ่ึงกัน
และกัน (compensation)  เม่ือเก็บเกี่ยวแลวนําเมล็ดไปปลูกในช่ัวรุนตอไป ประชากรของ
พืชจะมีลักษณะไมสม่ําเสมอ เน่ืองจากมีสายพันธุปนกันมาต้ังแตเร่ิมแรกแลว 
 พันธุลูกผสม (hybrids)  เปนกลุมหรือประชากรของพืชที่มีกรรมพันธุเปนพันธุทาง 
(heterozygous)  และประชากรสวนใหญมีลักษณะคลายกัน  (homogeneous)  การสราง
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พันธุผสมขึ้นมาก็เพ่ือตองการใชประโยชนจากความดีเดนของลูกผสม  (hybrid vigor)  
พันธุลูกผสมซึ่งผลิตเปนการคาในปจจุบันแยกออกไปอีกหลายชนิดตามวิธีการผสมพันธุ
คือ 
 พันธุผสมเปด  (open pollinated varieties)  หมายถึงเปดโอกาสใหมีการผสมขาม
อยางอิสระ (random mating)  ซ่ึงเปนธรรมชาติของพืชที่ผสมขาม อาจมีการคัดเลือกหมู 
(mass selection)  รวมไปดวย 
 ลูกผสมเดี่ยว  (single cross)  เปนพันธุที่สรางขึ้นมาจากการนําพืชพันธุแท 
(inbred)  สองสายพันธุมาผสมกัน 
 ลูกผสมคู (double cross)  สรางขึ้นมาจากลูกผสมเดี่ยว  2  ชุด (4  สายพันธุ) 
 ลูกผสมสามทาง  (three way cross)  สรางขึ้นมาจากลูกผสมเดี่ยวกับพันธุแทอีก
หน่ึงพันธุ 
 พันธุสังเคราะห  (synthetic/multiple cross varieties) เกิดจากการผสมพันธุที่มี
การควบคุมหรือเปนระบบ  (controlled or systematic pollination)  ของสายพันธุต้ังแต    
สายพันธุข้ึนไปหรือลูกผสมคู   2  ชุด  โดยมีการทดสอบความสามารถในการรวมตัว  
(combining ability)  ของแตละระบบรวมไปดวย 
 พันธุผสมรวม  (composite varieties)  เกิดจากการนําสายพันธุหรือพันธุผสมเปด
มารวมผสมกันภายใตการควบคุมและมีทดสอบประสิทธิภาพในการรวมตัวกอน แลวจึง
คัดเลือกพอแมที่ดีมารวมผสมใหมและทดสอบอีกในแตละช่ัวรุน  ประมาณ  3-4  ช่ัวรุน  
(recurrent selection)  จนไดผลเปนที่พอใจจึงทําการผลิตเมล็ดพันธุออกจําหนาย 
 พันธุผสมระหวางพันธุแทและพันธุผสมเปด  (inbred variety cross/top cross)  
หมายถึง การนําสายพันธุลูกผสมเดี่ยว/ลูกผสมคูมาผสมรวมกับพันธุอื่น ๆ โดยกําหนดตัว
พอเอาไว (common pollen parent) 
 ในการรับรองพันธุหรือจดทะเบียนรับรองพันธุพืชน้ัน กรมวิชาการเกษตร ไดออก
ระเบียบวาดวยการรับรองพันะพืชออกมาบังคับใชในสวนของกระทรวงเกษตรและสหร
กรณ (คําสั่งกรมวิชาการเกษตรที่  2522/2526)  ซ่ึงไมสามารถบังคับใชกับหนวยราชการ
อื่นหรือภาคเอกชน สวนการจดลิขสิทธิ์พันธุพืช  (breeders's right)  น้ัน  ในประเทศไทย
ยังไมมีการดําเนินการ ในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ในสหรัฐอเมริกา ทําไดโดยการยื่นขอ
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ใบรับรองความเปนเจาของพันธุที่เรียกวา  Plant Patent Certificate  หรือ  Plant Variety 
Protection (PVP)  Certificate ซ่ึงถาไดใบรับรองจะสามารถเปนเจาของพันธุพืชท่ีเขา
ปรับปรุงไดนานถึง  18  ป  โดยที่ผูอื่นจะนําไปผลิตเพ่ือการคาจะตองขออนุญาตหรือจาย
คาตอบแทนแกเจาของพันธุ มิฉะน้ันแลวจะถือวามีความผิดและตองชดใชคาเสียหาย เม่ือ
พนระยะเวลา  18  ปแลว จึงถือวาการเปนพันธุสาธารณะ ทั้งน้ีเพื่อใหโอกาสกับผูลงทุน
หรือปรับปรุงพันธุพืชใหไดรับผลประโยชนจากการลงทุน 
 

คําสั่งกรมวิชาการเกษตรที่  2522/2526 
เร่ือง  ระเบียบวาดวยการรับรองพันธุพืช 

 
      ดวยกรมวิชาการเกษตร มีหนาที่รับผิดชอบในการผลิตพันธุพืชที่ใหผลผลิตสูง มี
คุณภาพดีและเหมาะสมกับสภาพทองที่ตามความตองการของตลาดและเกษตรกร เพ่ือให
การพิจารณาพันธุพืชมีมาตรฐานที่เช่ือถือได จึงไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณารับรอง
พันธุพืชไว ดังน้ี 
     1.  พันธุพืช  แบงไดเปน  3  ประเภท คือ 
          1.1  พันธุสงเสริม  (recommended variety)  หมายถึงพันธุพืชท่ีไดรับการ
พิจารณาจากกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ผูแทนกลุม
พาณิชยกรรมที่เกี่ยวของ และผูแทนกลุมพาณิชกรรมที่เกี่ยวของ และผูแทนกลุมเกษตรกร 
ใหเปนพันธุสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพันธุสงเสริมน้ี ควรมีกําหนดเวลาและบริเวณพ้ืนที่
ปลุก 
          1.2  พันธุรับรอง (approved variety)  หมายถึง  พันธุที่ผานการพิจารณารับรอง
พืชโดยกรมวิชาการเกษตรวาเปนพันธุพืชที่มีคุณสมบัติตาง ๆ ตามขอเสนอในการรับรอง
พันธุพืช 
 
      1.3  พันธุทั่ว ๆ ไป (common variety or general variety)  หมายถึง  พันธุพืชที่
เกษตรกรปลูกกันอยูทั่วไป  ทั้งที่เปนพันธุพืชท่ีกรมวิชาการเกษตรหรือกรมสงเสริม
การเกษตรแนะนํา และพันธุพืช 

366 AG 103 



ที่ไมไดแนะนํา แตพันธุเหลานี้ไมไดมีการพิจารณารับรองพันธุโดยกรมวิชาการเกษตรแต
อยางใด 
       พันธุสงเสริมอาจจะไดมาจากพันธุรับรองบางพันธุหรือพันธุที่ไมไดรับรองก็ได 
       2.  พันธุพืชท่ีจะเสนอขอรับรองพันธุพืชโดยกรมวิชาการเกษตร จะตองมีคุณสมบัติ
ดังน้ี 
             2.1  พันธุพืชท่ีไดทําการปรับปรุงพันธุพืชโดยกรมวิชาการเกษตร 
             2.1.1  พันธุพืชที่ไดจากการคัดเลือก จากการผสมพันธุ (hybridization)  หรือ
การกลายพันธุ  (mutation)  โดยวิธีใดก็ตามจนไดพันธุแท (pure line varieties) หรือพันธุ
ผสมเปด (open-pollinated varieties)  หรือพันธุสังเคราะห  (synthetic varieties)  หรือ
พันธุผสมรวม (composite varieties)  หรือพันธุลูกผสม (hybrid varieties)   
            2.1.2  พันธุพืชที่ไดทําการคัดเลือก (selection)  จากพันธุเดิมหรือพันธุที่นําเขา
มาจากตางประเทศโดยวิธีใดก็ตาม จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในลักษณะ
ทางพันธุกรรมจนไดพันธุใหม 
            2.1.3  พันธุพืชที่นําเขามาจากตางประเทศ เม่ือผานการทดสอบการปรับตัวกับ
สภาพแวดลอมและความสามารถในดานผลผลิตและคุณภาพ โดยไมไดมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางพันธุกรรมแตอยางใดนอกเหนือจากการรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ 
         2.2  พันธุพืชท่ีบริษัทเอกชนหรือเกษตรกรทําการปรับปรุงข้ึนเองหรือนํามาจาก
ตางประเทศ 
     3.  การเสนอขอรับรองพันธุพืชจากกรมวิชาการเกษตร จะตองมีเอกสารประกอบดวย
ขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 
           3.1  ประวัติของพันธุ 
           3.2  ความสามารถของพันธุในดานผลผลิตและคุณภาพอื่นๆ ที่เดนกวาพันธุอื่น 
           3.3  ลักษณะอื่น ๆ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
           3.4  ช่ือพันธุ 
     4.  ข้ันตอนการเสนอรับรองพันธุพืช 
           4.1  พันธุพืชของกรมวิชาการเกษตรและหนวยราชการอื่น 
                   4.1.1  ผานการพิจารณาของคณะกรรมการของสถาบันวิจัยพืชหรือกอง
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เจาของเรื่อง 
                   4.1.2  ผานการพิจารณารับรองพันธุพืช โดยคณะกรรมการวิจัยของกรม
วิชาการเกษตร    
                   4.1.3  ผานการเห็นชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
       4.2  พันธุพืชของบริษัทเอกชนและเกษตรกร จะตองสงตัวอยางเมล็ดพันธุพรอมทั้ง
คุณสมบัติตาง ๆ  ของพันธุพืชน้ัน ใหกรมิชาการเกษตรทําการทดสอบในภาคสนาม และ
ในหองปฏิบัติการอยางนอย  2  ปหรือ  2  ฤดูกาลปลูกในเขตการปลูกพืชน้ัน ๆ กอน แลว
จึงพิจารณาตามขอ 4.1 
       5.  การพิจารณาพันธุสงเสริม จะพิจารณาจากพันธุรับรองพันธุใดพันธุหน่ึงหรือหลาย
พันธุก็ไดโดยมีคณะกรรมการพิจารณาพันธุสงเสริม ซ่ึงแตงต้ังโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พันธุสงเสริมควรมีการพิจารณาทุก  2  ป หรือ  4  ป  แลวแตลักษณะของพืช 
คณะกรรมการพิจารณาพันธุสงเสริมควรประกอบดวย 
             5.1  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนประธาน 
             5.2  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
             5.3  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
             5.4  ผูอํานวยการสถาบันและผูอํานวยการกองที่เกี่ยวของในกรมวิชาการเกษตร 
             5.5  ผูอํานวยการกองที่เกี่ยวของของกรมสงเสริมการเกษตร 
             5.6  ผูแทนกลุมเกษตรกรในเขตปลูกพืชน้ัน ๆ 
             5.7  ผูแทนกลุมพอคาสงออก (สําหรับพืชสงออก) 
             5.8  ผูแทนกลุมโรงงานอุตสาหกรรม (สําหรับพืชที่ใชเปนวัตถุดิบของโรงงาน
อุตสาหกรรม 
             5.9  ผูแทนกลุมโรงสีขาว (สําหรับขาว) 
             5.10  ผูแทนกลุมผูบริโภค (สําหรับพืชที่ใชในการบริโภคภายในประเทศ) 
             5.11  ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคา กระทรวงพาณิชย (สําหรับพืชหรือ
ผลิตภัณฑสงออก 
              5.12  ผูทรงคุณวุฒิ 
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      6.  ระเบียบน้ีใหใชสําหรับพืชอายุสั้นเทานั้น 
            ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่  3  ตุลาคม  2526  เปนตนไป 
                                                       สั่ง  ณ  วันที่  3  ตุลาคม  2526 
 
 
                                                          (ลงช่ือ)       ยุกติ สาริกภูติ 
                                                                          (นายยุกติ สาริกภูติ) 
                                                                       อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 
 
 การผลิตเมล็ดพันธุ เปนเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุเพื่อใหมีปริมาณมากพอกับความ
ตองการของเกษตรกรผูใช ซ่ึงข้ันตอนนี้ในระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะมี
ศูนยขยายพันธุพืชทําหนาที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ ปจจุบันมีอยูทั้งหมด  21  ศูนย ไดแก 
ศูนยขยายพันธพืชท่ี 1. พิษณุโลก   2.  นครราชสีมา  3.  ลําปาง   4.  ชัยนาท  5.  
ลพบุรี   6.  พัทลุง   7.  เชียงใหม  8.  พะเยา       9.  กําแพงเพชร   10.  อุบลราชธานี   
11.  รอยเอ็ด   12.  อุดรธานี  13.  กาฬสินธุ14.  แพร   15.  นครสวรรค  16.  สุรินทร   
17.  ขอนแกน  18.  สกลนคร  19.  ชลบุรี  20.  ราชบุรี21.  สุโขทัย  ซ่ึงรับผิดชอบผลิต
เมล็ดพันธุพืชทั้งหมด  24  ชนิด  แบงเปน  พืชไร  11  ชนิด  ไดแก ขาว  ขาวโพด  ขาว
ฟาง  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  ถั่วลิสง  ถั่วพุม  ฝาย  ปอ  งา  และละหุง  พืชผัก  13  ชนิด  
ไดแก  ขาวโพดหวาน  ขาวโพดฟกออน  แตงกวา  ถั่วฝกยาว  ถั่วลันเตา  พริกขี้หนู  
มะเขือเทศ  มะเขือยาว  ผักกาดหัว  ผักกาดกวางตุง  ผักกาดหอม  คะนา  และผักบุงจีน 
 การผลิตเมล็ดพันธุพืชชนิดตาง ๆ  เหลานี้ นักวิชาการจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐาน
ในการปลูกพืชแตละชนิดจึงจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุหรือทอนพันธุไดอยางมีคุณภาพ 
ขอมูลการปลูกพืชไรที่สําคัญบางชนิดของประเทศไทย 
 
 
12.4  ระดับข้ันของเมล็ดพันธุรับรอง  (clasaes of certified seed) 
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 ระดับช้ันของเมล็ดพันธุรับรองที่สมาคมรับรองเมล็ดพันธุ (AOSCA)  ของ
สหรัฐอเมริกากําหนดไวน้ันแบงเปน  4  ระดับช้ัน  คือ 
 1.  Breeder seed  หรือเมล็ดพันธุคัด เปนเมล็ดพันธุที่ผานการทดสอบในขั้น
สุดทายและพรอมที่จปลอยออกไปเปนพันธุใหม เปนเมล็ดพันธุที่ยังมีปริมาณนอย ปลูก
และผลิตโดยนักปรับปรุงพันธุหรือหนวยงานที่นักปรับปรุงพันธุสังกัด เมล็ดพันธุใน
ระดับช้ันน้ี นักปรับปรุงพันธุตองปลูกและรักษาใหบริสุทธิ์ตลอดเวลาที่พันธุพืชน้ันยังเปนที่
ตองการของเกษตรกรอยู 
 2.  Foundation seed  หรือเมล็ดพันธุขยาย หรือเมล็ดพันธุทะเบียน เปนเมล็ด
พันธุที่เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุใหมากขึ้น เมล็ดพันธุในระดับช้ันน้ียังอยูในความดูแลของนัก
ปรับปรุงพันธุหรือหนวยงานที่เขาสังกัด 
 3.  Registered seed หรือ เมล็ดพันธุขยายหรือเมล็ดพันธุทะเบียน เปนเมล็ดพันธุ
ที่เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุใหมากขึ้นอีก ผลิตโดยเกษตรกรที่มีความรูและประสบการณใน
การผลิตเมล็ดพันธุพืช ทั้งน้ีตองอยูภายใตการควบคุมมาตรฐานแปลงปลูกและเมล็ดพันธุ
จากหนวยงานผลิตเมล็ดพันธุพืช เมล็ดพันธุในระดับช้ันน้ีอาจจะมีหรือขามไปที่ระดับช้ัน
ตอไปเลยก็ได 
 4.  Certified seed หรือ เมล็ดพันธุรับรอง เปนเมล็ดพันธุที่ปลูกโดยเกษตรกรที่มี
ความรูและประสบการณในการผลิตเมล็ดพันธุพืช หรือผลิตโดยบริษัทผลิตเมล็ดพันธุพืช
ทั้งน้ีตองมีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กรรมการรับรองพันธุไดวางไว เมล็ดพันธุใน
ระดับช้ันนี้คือเมล็ดพันธุที่จําหนวยใหเกษตรกรนําไปใชปลูกนั่นเอง 
 สําหรับในระบบขององคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (OECD)  น้ัน
ไดกําหนดไวเพียง  3  ระดับช้ัน คือ เมล็ดพันธุคัด (pre-basic seed)  ซ่ึงเทียบไดกับ  
breeder seed เมล็ดพันธุหลัก (basic seed)  ซ่ึงเทียบไดกับ  foundation seed  และ
เมล็ดพันธุรับรองชื่อรุนที่  1  (first generation certified seed) ซ่ึงเทียบไดกับ  certified 
seed  ในระบบของ  AASCA 
 
 
                                    เปนเมล็ดพันธุคัดที่ผลิตโดยหนวยงานที่นักปรับปรุงพันธุพืช              

BREEDER SEED 
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                                     สังกัด 
 
   cultivar     released 
 
                                      เปนเมล็ดพันธุหลักที่ตองเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุใหมากขึ้น  

FOUNDATION SEED 

                                       ผลิตโดยหนวยงานที่นักปรับปรุงพันธุพืชสังกัด 
 
 cultivar       distributed 
 
 REGISTERED SEED 

                               เปนเมล็ดพันธุขยาย ผลิตโดยเกษตรกรภายใตการควบคุมมาตร             
                               ฐานจากหนวยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชน  การผลิตเมล็ดพันธุ 
          ในขั้นน้ีอาจไมจําเปนก็ได สามารถขาไปที่เมล็ดพันธุรับรองไดเลย                              
    seed        multiplication  
 
 

   เปนเมล็ดพันธุรับรองที่จําหนวยใหเกษตรกรนําไปปลูกอาจผลิต 
CERTIFIED SEED 

จากเมล็ดพันธุขยายหรือเมล็ดพันธุหลักโดยตรงเลยก็ได  
สวนใหญผลิตโดยบริษัทผลิตเมล็ดพันธุพืช หรือเกษตรกร
ที่มีความรูและประสบการณทางดานการผลิตเมล็ดพันธุพืช 
 

 

FARMER 

  
ภาพที่  12.1  ข้ันตอนทั่ว ๆ ไปในการเผยแพรเมล็ดพันธุพืชพันธุใหมเกษตรกร 

 
 
12.5  มาตรฐานของเมล็ดพันธุพืชรับรอง 
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 การผลิตเมล็ดพันธุรับรองเปนขั้นตอนหน่ึงที่มีความสําคัญมาก เพราะเมล็ดพันธุที่
ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานจะชวยยกระดับทั้งผลผลิตและคุณภาพใหสูงข้ึนได โดยทั่ว 
ๆ ไปมาตรฐานของการผลิตพันธุรับรองจะตองดําเนินการดังน้ี 
 1.  ปลูกจากเมล็ดพันธุหลักหรือเมล็ดพันธุขยายเทานั้น 
 2.  แปลงปลูกตองสะอาด ในฤดูที่ผานมาตองไมเคยปลูกปลูกพันธุอื่นหรือไมเคย
ปลูกพืชชนิดอื่นที่มีขนาดเมล็ดใกลเคียงกันจนอาจมีผลตอความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ 
เชน การปลูกขาวไรยกอนขาวสาลี อาจทําใหขาวไรยที่งอกขึ้นมาภายหลังเก็บเกี่ยวปนกับ
ตนขางสาลีในแปลงผลิตเมล็ดพันธุได ตองกําจัดวัชพืชใหสะอาดกอนเก็บเกี่ยว นอกจากนี้
แลวแถวริมควรคัดทิ้งเพื่อปองกันความไมบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุอันเน่ืองมาจากการผสม
ขามตามธรรมชาติ 
 3.ตองศึกษาระยะทางปลอดละอองเกสรของแตละพืช เพ่ือใหแปลงปลูกอยูหาง 
(isolated) จากพืชชนิดเดียวกัน ตามระยะทางที่กําหนด ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละพืช  
เชน  ขาวฟาง 200 ม.  ฝาย  400 ม.  และยาสูบ  50  ม.  เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือปองกันการ
ผสมขามกับแปลงปลูกพืชชนิดเดียวกันที่อยูใกลเคียง 
 4.  ตนพืชที่แปรปรวนไปจากเดิม (off-type)  หรือตนที่เกิดจากเมล็ดปน  จะตอง
กําจัดใหหมดกอนเก็บเกี่ยวหรือกอนออกดอกในกรณีของพืชผสมขาม 
 5.  ตองมีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ (seed inspections)  โดยเจาหนาที่ของ
หนวยงานรับรองเมล็ดพันธุในลักษณะตาง ๆ เชน ความบริสุทธิ์ของพันธุ ไมมีตนพืชชนิด
อื่นหรือวัชพืชปน ทางดานโรคนั้นผูผลิตเมล็ดพันธุไปปฏิบัติตามกฎของการผลิตเมล็ด
พันธุรับรองหรือไม การตรวจสอบเหลานี้จะทําในชวงที่สามารถตรวจสอบความบริสุทธิ์
ของพันธุและการระบาดของโรคเกิดขึ้นไดงาย 
 6.  ตองมีการตรวจสอบแปลงปลูก  (seed  inspections)  โดยเจาหนาที่เพ่ือให
คําปรึกษาในเรื่องการเก็บเกี่ยว การปรับสภาพของเมล็ดพันธุใหไดมาตรฐาน การบรรจุถุง
และกระบวนการอื่น ๆ ที่จําเปนเจาหนาที่จะตองสุมเมล็ดพันธุจากแตละล็อท (lot)  หลัง
ปรับสภาพเมล็ด บรรจุถุงและกอนนําไปจําหนวยตัวอยางที่สุมมาน้ีจะถูกตรงจสอบ
สิ่งเจือปน เปอรเซ็นตความงอกและลักษณะคุณภาพอื่น ๆ  ที่ จําเปนในแตละชนิดของพืช 
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เมล็ดพันธุพืชที่ผานมาตรฐานขั้นตํ่าที่กําหนดไวเทานั้น จึงจะไดรับการรับรองคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ 
 7.  เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด เม่ือบรรจุถุงแลวจะ
ไดรับปายรับรองพันธุปดอยูที่ถุงบรรจุ  ซ่ึงปายนี้จะระบุหนวยงานที่รับรองพันธุ ชนิดพืช 
ช่ือพันธุ เปอรเซ็นต ความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน พืชชนิดอื่น  เมล็ดวัชพืช ความงอก จํานวน
เมล็ดตอหนวยน้ําหนัก นํ้าหนักสุทธิ เลขที่ล็อท และวันที่ทดสอบคุณภาพ 
 

เมล็ดพันธุพืชรับรองที่ผลิตโดยหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจําหนายใหแก
เกษตรกรนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของเมล็ดพันธุ
ควบคุมไว  ทั้งนี้เพื่อคุมครองใหเกษตรกรไดรับเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพตามขอกําหนด 
รายช่ือพืชที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศเปนพันธุควบคุม 
12.6  การรักษาพันธุดี 
 พืชผสมตัวเองที่ไมใชพันธุลูกผสม เกษตรกรสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุไวใช
ปลูกไดอีก ซ่ึงวิธีการที่ใชในการรักษาพืชพันธุแทเหลาน้ีคือ การคัดเลือกพันธุหมู  (mass 
selection)  น่ันเอง วิธีการนี้เกษตรกรสามารถปฏิบัติไดเอง โดยเลือกตนที่มีการ
เจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอ เชน  ทรงตนเหมือน ๆ  กันสูงเทา  ๆ กัน  ออกดอกพรอม ๆ 
กัน  และสีเมล็ดเหมือน ๆ กัน เปนตน  ตนที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติไปจากเดิมซ่ึง
อาจจะเกิดจากการกลายพันธุที่ไดมีความบริสุทธิ์ตรงตามพันธุเดิม ซ่ึงจะชวยประหยัด
คาใชจายในการซื้อเมล็ดพันธุไดมาก เมล็ดพันธุที่เก็บไวน้ันควรตากใหแหงสนิท คลุก
สารเคมีปองกันโรคและแมลงและควรเก็บไวในที่ที่มีอากาศเย็นและแหง วิธีการนี้จะชวยให
สามารถเก็บเมล็ดพันธุไวไดนานโดยที่เปอรเซ็นตความงอกยังอยูในระดับไดมาตรฐานที่
กําหนด 
แบบประเมินผลทายบท  
จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดขอเดียว 
1. สมาคมรับรองเมล็ดพันธุพืชเร่ิมกอต้ังข้ึนที่ประเทศใด ? 

1) ประเทศอังกฤษ 
2)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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3)  ประเทศจีน 
4) ประเทศเวียดนาม 

2. ขอใดคือข้ันตอนการปลอยพันธุพืช (released) ? 
1) การทดสอบพันธุ 
2) การตั้งช่ือพันธุ 
3) การรับรองพันธุ 
4) ถูกทุกขอ 

3. เมล็ดพันธุพืชท่ีผานการทดสอบในขั้นตอนสุดทาย และพรอมที่จะปลอยออกไปเปน
พันธุใหมคือ ? 

1) Breeder seed 
2) Foundation seed 
3) Registered seed 
4) Certified seed 

4. เมล็ดที่ปลุกเพื่อตองการเพิ่มปริมาณใหมากขึ้น และอยูในความดูแลของนักปรับปรุง
พันธุพืชคือ ? 

1) Breeder seed 
2) Foundation seed 
3) Registered seed 
4) Certified seed 

5. เมล็ดที่ปลูกโดยเกษตรกรที่มีความรูและประสบการณในการผลิตเมล็ดพันธุพืชคือ ? 
1) Breeder seed 
2) Foundation seed 
3) Registered seed 
4) Certified seed 

เฉลยแบบทดสอบ 
 1.  2)  2. 4)   3. 1)   4. 2)   5. 4) 
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