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จดุประสงคก์ารเรียนรู้เม่ืออ่านบทท่ี 12 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. บอกหน่วยงานทีท่ าหน้าทีร่บัรองพชืพนัธุใ์หมไ่ด ้
2. อธบิายขัน้ตอนการด าเนินงานเกีย่วกบัพชืพนัธุใ์หมไ่ด ้
3. อธบิายความหมายพนัธุพ์ชืประเภทต่างๆ ได ้
4. อธบิายระดบัขัน้ของเมลด็พนัธุร์บัรองได ้

 
เน้ือหาในบทท่ี 12 ประกอบด้วย 

1. บทน า 
2. หน่วยงานรบัรองพนัธุพ์ชืพนัธุใ์หม่ 
3. ขัน้ตอนการด าเนินการเกีย่วกบัพชืพนัธุใ์หม ่
4. ระดบัขัน้ของเมลด็พนัธุร์บัรอง 
5. มาตรฐานของเมลด็พนัธุร์บัรอง 
6. การรกัษาพนัธุด์ ี
7. แบบประเมนิผลทา้ยบทและเฉลย 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  12 
การด าเนินการเก่ียวกบัพืชพนัธุใ์หม ่
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12.1 ค าน า 
 พชืพนัธุใ์หมท่ีน่กัปรบัปรงุพนัธุส์รา้งขึน้มาไดน้ัน้ จะประสบความส าเรจ็หรอืไม่
ขึน้อยูก่บัปจัจยัทีส่ าคญั  2  ประการ คอื หนึ่ง พชืพนัธุใ์หมน่ัน้ดกีวา่พนัธุเ์ดมิจรงิจนเป็นที่
ยอมรบัของเกษตรกรในการน าไปใชท้ดแทนพนัธุเ์ดมิ  สอง  พชืพนัธุใ์หมม่เีมลด็พนัธุม์าก
พอทีจ่ะเผยแพรสู่ม่อืผูใ้ชค้อืเกษตรกรไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  โดยปจัจยัทัง้สองขอ้ดงักล่าวนัน้จะ
เกีย่วขอ้งกบัการรบัรองพนัธุพ์ชืพนัธุใ์หม ่ และกระบวนการต่าง ๆ  ในการเผยแพรเ่มลด็
พนัธุพ์ชืพนัธุใ์หม ่
 
12.2  หน่วยงานรบัรองพนัธุพื์ชพนัธุใ์หม ่
 การรบัรองพนัธุพ์ชืพนัธุใ์หมเ่ริม่ตน้ในสหรฐัอเมรกิา  ตัง้แต่ปี  ค.ศ.  1861  
หลงัจากรฐับาลไดเ้ริม่โครงการมหาวทิยาลยัของรฐั  (land grant university)  นกัปรบัปรงุ
พนัธุพ์ชืของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ไดผ้ลติพนัธุพ์ชืพนัธุใ์หม ่ ๆ  ออกมามากมาย ใน
ระยะแรก ๆ พบวา่พชืพนัธุใ์หมท่ีเ่กษตรกรน าไปใชน้ัน้ เมือ่ปลกูไปแลว้  3-4  ปี  จะ
กลายเป็นพนัธุอ์ื่นหรอืเมลด็พนัธุไ์มม่คีณุภาพเนื่องจากมพีนัธุป์นมาก นอกจากนี้แลว้เมือ่
ถูกน าไปเผยแพรย่งัทีอ่ื่น ๆ กจ็ะมกีารตัง้ชือ่กนัใหมอ่กีมากมาย เพือ่แกไ้ขปญัหาเหล่าน้ีจงึ
ไดม้กีารจดัตัง้  หน่วยงานรบัรองเมลด็พนัธุพ์ชื  (seed certifying agencies)  ขึน้มา  เพือ่
ประกนัคณุภาพของเมลด็พนัธุท์ีจ่ะจ าหน่ายใหเ้กษตรกร 
 ในปี ค.ศ. 1919  สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ไดร้ว่มมอืกนัจดัตัง้ สมาคมปรบัปรงุ
พนัธุพ์ชื นานาชาต ิ (International Crop Improvement Association : ICIA)  ขึน้มาและ
มหีน่วยงานรบัรองพนัธุต์ ัง้กระจายอยูต่ามรฐัต่าง ๆ สมาคมนี้ไดว้างมาตรฐานขัน้ต ่าในการ
รบัรองพนัธุพ์ชืและควบคุมหรอืใหค้ าแนะน าแก่สมาชกิในการรบัรองพนัธุพ์ชื ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1968  สมาคมน้ีไดเ้ปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็น  สมาคมรบัรองเมลด็พนัธุพ์ชื (Association of 
official Seed Certifying Agencies : AOSCA) 
 หน่วยงานรบัรองพนัธุพ์ชืระดบันานาชาตทิีส่ าคญัอกีสถาบนัหน่ึงคอื องคก์ารความ
รว่มมอืทางเศรษฐกจิและพฒันา (Organization for Economic Cooperation and 
Development : OECD)  ซึง่จดัตัง้ขึน้  เมือ่ ปี ค.ศ. 1961  มปีระเทศในยโุรปตะวนัตก 
แคนาดา ออสเตรเลยี  นิวซแีลนดแ์ละญีปุ่น่  เป็นสมาชกิองคก์ารน้ีพจิารณาความบรสิทุธิ ์
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ของเมลด็พนัธุเ์ป็นส าคญั  และยงัสามารถรบัรองพนัธุพ์ชืในสหรฐัอเมรกิา เพือ่เป็นเมลด็
พนัธุส์ าหรบัสง่จ าหน่วยนอกประเทศ 
 คณุภาพของเมลด็พนัธุพ์ชืเป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ าคญัของความส าเรจ็ในการผลติพชื
พนัธุใ์หม ่จงึไดม้กีารจดัตัง้  สมาคมทดสอบเมลด็พนัธุพ์ชืนานาชาต ิ (International Seed 
Testing Association : ISTA)  ความงอก  ความชืน้  และสิง่เจอืปน เป็นตน้  สมาคมนี้จะ
รา่งขอ้งก าหนดและวธิกีารทดสอบเมลด็พนัธุพ์ชืปจัจบุนัมปีระเทศสมาชกิอยูท่ ัว่โลก  
อยา่งไรกต็ามสหรฐัอเมรกิาและแคนาดาไดร้ว่มกนัจดัตัง้ สมาคมวเิคราะหเ์มลด็พนัธุพ์ชื 
(Association of Official Seed Analysis : AOSA)  โดยก าหนดใหม้หีน้าทีค่วบคมุการ
ทดสอบเมลด็พนัธุโ์ดยตรงเชน่กนั 
   
12.3  ขัน้ตอนในการด าเนินการเก่ียวกบัพืชพนัธุใ์หม่ 
 โดยทัว่ ๆ ไปการด าเนินการเกีย่วกบัพชืพนัธุใ์หมจ่ะประกอบดว้ยขัน้ตอน คอืการ
ปล่อยพนัธุ ์การผลติเมลด็พนัธุแ์ละการเผยแพรพ่นัธุใ์หม่ 
 การปล่อยพนัธุ ์(released)  นัน้ตอ้งประกอบดว้ย การทดสอบพนัธุ ์การตัง้ชือ่พนัธุ ์
และการรบัรองพนัธุ ์ โดยการทดสอบพนัธุน์ัน้ตอ้งมเีกณฑใ์นการตดัสนิ ซึง่พชืพนัธุใ์หม่
ควรมเีอกลกัษณ์ของพนัธุ ์ (novelty or destinctness)  กล่าวคอื  มลีกัษณะทีเ่ป็นจุดเด่น
เฉพาะตวัซึง่แตกต่างจากพนัธุอ์ื่น มคีวามสม ่าเสมอของพนัธุ ์  (homogeneity or 
uniformity)  และมคีวามคงตวัของพนัธุ ์  (stability)  กล่าวคอืลกัษณะประจ าพนัธุไ์ม่
เปลีย่นแปลงไปจากของเดมิทีก่ าหนดไว ้ พนัธุใ์หมท่ีไ่ดค้วรตัง้ชือ่พนัธุใ์หม้คีวามหมาย
เหมาะสมซึง่กรมวชิาการเกษตรไดอ้อกระเบยีบวา่ดว้ยการตัง้ชือ่พนัธุ ์ โดยตัง้ตามชือ่
ศนูยว์จิยั หรอืสถานีทดลองทีท่ าการปรบัปรงุพนัธุ์พชืนัน้ อยา่งไรกต็ามระเบยีบน้ีไม่
สามารถยงัคบัหน่วยงานอื่นนอกสงักดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทัง้ภาคเอกชนได ้
ชือ่พนัธุพ์ชืของภาคเอกชนไทยจงึมหีลากหลายมาก 
 เนื่องจากพนัธุพ์ชืทัว่ ๆ ไปนัน้มอียูห่ลายประเภท จงึควรทีจ่ะท าความเขา้ใจพนัธุ์
พชืประเภทต่าง ๆ ก่อน ไดแ้ก ่
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 พนัธุป์า่ (wild species/varieties/germplasm)  เป็นพนัธุท์ีเ่กดิขึน้ในธรรมชาติ
ทัว่ไป ไมไ่ดน้ ามาใชใ้นการเพาะปลกู แต่มกีารเกบ็รกัษาไวเ้พือ่น ามาใชป้ระโยชน์ในการ
ถ่ายทอดลกัษณะบางอยา่งมาสูพ่นัธุป์ลกู 
 พนัธุพ์ืน้เมอืง (indigenous/native/local/landrace)  เป็นพนัธุท์ีไ่ดม้าจากพนัธุป์า่ 
และเกษตรกร ในแต่ละทอ้งถิน่ไดท้ าการคดัเลอืกและน ามาปลกูเป็นเวลาชา้นาน ให้
ผลผลติสงูพอสมควร ปรบัตวัเขา้กบัสภาพดนิฟ้าอากาศไดด้ ี (สว่นใหญ่มกัจะไมต่อบสนอง
ต่อปจัจยัการผลติ) 
 ทอ่นพนัธุ ์ (clone/vegetative propagation)  หมายถงึการใชส้ว่นอื่นๆ ของพชืที่
ไมใ่ชเ่มลด็มาขยายพนัธุ ์ เนื่องจากไมส่ามารถผลติเมลด็หรอืผลติไดย้าก พชืเหล่านี้ถอืวา่มี
พนัธุกรรมเป็นพนัธุท์าง  (heterozygous)  ลกัษณะของลกูจะคลา้ยกนัและคลา้ยกบัแม่
พนัธุ ์
 สายพนัธุ ์ (lines/strains)  เป็นรหสัเรยีกกลุ่มพชืทีอ่ยูใ่นระหวา่งการปรบัปรงุพนัธุ์
ก่อนตัง้ชือ่ มอีงคป์ระกอบของพนัธุกรรมเป็นพนัธุแ์ท ้(homozygous)  และลกัษณะของลกู
คลา้ยกนั (homogeneous) สว่นใหญ่ใชเ้รยีกพชืผสมตวัเอง (self pollinated)  แต่กใ็ชก้บั
พชืผสมขา้ม (cross pollinated)  ดว้ยเมือ่ตอ้งการสรา้งสายพนัธุบ์รสิทุธิ ์(inbred) 
 พนัธุบ์รสิทุธิ ์ (pure lines)  มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัสายพนัธุ ์แต่ตอ้งการเน้นให้
ชดัขึน้วา่มคีวามเป็นพนัธุแ์ท ้
 พนัธุป์ลกู (cultivar)  ชือ่นี้จะใชเ้รยีกพนัธุท์ีไ่ดจ้ากการปรบัปรงุพนัธุใ์นปจัจุบนั  
โดยมกีารน าลกัษณะทีเ่ป็นองคป์ระกอบของผลผลติ (yield component)  รวมไวด้ว้ยกนั  
พนัธุพ์ชืเหล่าน้ีมกีารตอบสนองสงูต่อปจัจยัการผลติและการปฏบิตัริกัษาทีด่ ี (แต่จะได้
ผลผลติไมส่งูนกัเมือ่น าไปปลกูในสภาพธรรมชาตแิละมปีจัจยัการผลติต ่า) 
 พนัธุป์น (mixed/blended varieties)  คอืการน าเมลด็พนัธุพ์ชืตัง้แต่  2  สายพนัธุ ์
ขึน้ไปมาปนกนัในสดัสว่นทีก่ าหนด แลว้น าไปปลกูเพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์ในการเกือ้กลูซึง่กนั
และกนั (compensation)  เมือ่เกบ็เกีย่วแลว้น าเมลด็ไปปลกูในชัว่รุน่ต่อไป ประชากรของ
พชืจะมลีกัษณะไมส่ม ่าเสมอ เนื่องจากมสีายพนัธุป์นกนัมาตัง้แต่เริม่แรกแลว้ 
 พนัธุล์กูผสม (hybrids)  เป็นกลุ่มหรอืประชากรของพชืทีม่กีรรมพนัธุเ์ป็นพนัธุ์ทาง 
(heterozygous)  และประชากรสว่นใหญ่มลีกัษณะคลา้ยกนั  (homogeneous)  การสรา้ง
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พนัธุผ์สมขึน้มากเ็พือ่ตอ้งการใชป้ระโยชน์จากความดเีด่นของลกูผสม  (hybrid vigor)  
พนัธุล์กูผสมซึง่ผลติเป็นการคา้ในปจัจุบนัแยกออกไปอกีหลายชนิดตามวธิกีารผสมพนัธุ์
คอื 
 พนัธุผ์สมเปิด  (open pollinated varieties)  หมายถงึเปิดโอกาสใหม้กีารผสมขา้ม
อยา่งอสิระ (random mating)  ซึง่เป็นธรรมชาตขิองพชืทีผ่สมขา้ม อาจมกีารคดัเลอืกหมู ่
(mass selection)  รว่มไปดว้ย 
 ลกูผสมเดีย่ว  (single cross)  เป็นพนัธุท์ีส่รา้งขึน้มาจากการน าพชืพนัธุแ์ท ้
(inbred)  สองสายพนัธุม์าผสมกนั 
 ลกูผสมคู ่(double cross)  สรา้งขึน้มาจากลกูผสมเดีย่ว  2  ชดุ (4  สายพนัธุ)์ 
 ลกูผสมสามทาง  (three way cross)  สรา้งขึน้มาจากลกูผสมเดีย่วกบัพนัธุแ์ทอ้กี
หนึ่งพนัธุ ์
 พนัธุส์งัเคราะห ์  (synthetic/multiple cross varieties) เกดิจากการผสมพนัธุท์ีม่ ี
การควบคมุหรอืเป็นระบบ  (controlled or systematic pollination)  ของสายพนัธุต์ ัง้แต่    
สายพนัธุข์ ึน้ไปหรอืลกูผสมคู ่   2  ชดุ  โดยมกีารทดสอบความสามารถในการรวมตวั  
(combining ability)  ของแต่ละระบบรว่มไปดว้ย 
 พนัธุผ์สมรวม  (composite varieties)  เกดิจากการน าสายพนัธุห์รอืพนัธุผ์สมเปิด
มารว่มผสมกนัภายใตก้ารควบคมุและมทีดสอบประสทิธภิาพในการรวมตวัก่อน แลว้จงึ
คดัเลอืกพอ่แมท่ีด่มีารว่มผสมใหมแ่ละทดสอบอกีในแต่ละชัว่รุน่  ประมาณ  3-4  ชัว่รุน่  
(recurrent selection)  จนไดผ้ลเป็นทีพ่อใจจงึท าการผลติเมลด็พนัธุอ์อกจ าหน่าย 
 พนัธุผ์สมระหวา่งพนัธุแ์ทแ้ละพนัธุผ์สมเปิด  (inbred variety cross/top cross)  
หมายถงึ การน าสายพนัธุ์ลกูผสมเดีย่ว/ลกูผสมคูม่าผสมรว่มกบัพนัธุอ์ื่น ๆ โดยก าหนดตวั
พอ่เอาไว ้(common pollen parent) 
 ในการรบัรองพนัธุห์รอืจดทะเบยีนรบัรองพนัธุพ์ชืนัน้ กรมวชิาการเกษตร ไดอ้อก
ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัรองพนัะพชืออกมาบงัคบัใชใ้นสว่นของกระทรวงเกษตรและสหร
กรณ์ (ค าสัง่กรมวชิาการเกษตรที ่  2522/2526)  ซึง่ไมส่ามารถบงัคบัใชก้บัหน่วยราชการ
อื่นหรอืภาคเอกชน สว่นการจดลขิสทิธิพ์นัธุพ์ชื  (breeders's right)  นัน้  ในประเทศไทย
ยงัไมม่กีารด าเนินการ ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เชน่ ในสหรฐัอเมรกิา ท าไดโ้ดยการยืน่ขอ
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ใบรบัรองความเป็นเจา้ของพนัธุท์ีเ่รยีกวา่  Plant Patent Certificate  หรอื  Plant Variety 
Protection (PVP)  Certificate ซึง่ถา้ไดใ้บรบัรองจะสามารถเป็นเจา้ของพนัธุพ์ชืทีเ่ขา
ปรบัปรงุไดน้านถงึ  18  ปี  โดยทีผู่อ้ื่นจะน าไปผลติเพือ่การคา้จะตอ้งขออนุญาตหรอืจ่าย
คา่ตอบแทนแก่เจา้ของพนัธุ ์ มฉิะนัน้แลว้จะถอืวา่มคีวามผดิและตอ้งชดใชค้า่เสยีหาย เมือ่
พน้ระยะเวลา  18  ปีแลว้ จงึถอืวา่การเป็นพนัธุส์าธารณะ ทัง้นี้เพือ่ใหโ้อกาสกบัผูล้งทนุ
หรอืปรบัปรงุพนัธุพ์ชืใหไ้ดร้บัผลประโยชน์จากการลงทนุ 
 

ค าสัง่กรมวชิาการเกษตรที ่ 2522/2526 
เรือ่ง  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัรองพนัธุพ์ชื 

 
      ดว้ยกรมวชิาการเกษตร มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการผลติพนัธุพ์ชืทีใ่หผ้ลผลติสงู มี
คณุภาพดแีละเหมาะสมกบัสภาพทอ้งทีต่ามความตอ้งการของตลาดและเกษตรกร เพือ่ให้
การพจิารณาพนัธุพ์ชืมมีาตรฐานทีเ่ชือ่ถอืได ้จงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณารบัรอง
พนัธุพ์ชืไว ้ดงันี้ 
     1.  พนัธุพ์ชื  แบ่งไดเ้ป็น  3  ประเภท คอื 
          1.1  พนัธุส์ง่เสรมิ  (recommended variety)  หมายถงึพนัธุพ์ชืทีไ่ดร้บัการ
พจิารณาจากกรมสง่เสรมิการเกษตร ผูแ้ทนกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ผูแ้ทนกลุ่ม
พาณิชยกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และผูแ้ทนกลุ่มพาณิชกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกร 
ใหเ้ป็นพนัธุส์ง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลกูพนัธุส์ง่เสรมิน้ี ควรมกี าหนดเวลาและบรเิวณพืน้ที่
ปลุก 
          1.2  พนัธุร์บัรอง (approved variety)  หมายถงึ  พนัธุท์ีผ่า่นการพจิารณารบัรอง
พชืโดยกรมวชิาการเกษตรวา่เป็นพนัธุพ์ชืทีม่คีุณสมบตัติ่าง ๆ ตามขอ้เสนอในการรบัรอง
พนัธุพ์ชื 
 
      1.3  พนัธุท์ ัว่ ๆ ไป (common variety or general variety)  หมายถงึ  พนัธุพ์ชืที่
เกษตรกรปลกูกนัอยูท่ ัว่ไป  ทัง้ทีเ่ป็นพนัธุพ์ชืทีก่รมวชิาการเกษตรหรอืกรมสง่เสรมิ
การเกษตรแนะน า และพนัธุพ์ชื 
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ทีไ่มไ่ดแ้นะน า แต่พนัธุเ์หล่าน้ีไมไ่ดม้กีารพจิารณารบัรองพนัธุโ์ดยกรมวชิาการเกษตรแต่
อยา่งใด 
       พนัธุส์ง่เสรมิอาจจะไดม้าจากพนัธุร์บัรองบางพนัธุห์รอืพนัธุท์ีไ่มไ่ดร้บัรองกไ็ด้ 
       2.  พนัธุพ์ชืทีจ่ะเสนอขอรบัรองพนัธุพ์ชืโดยกรมวชิาการเกษตร จะตอ้งมคีณุสมบตัิ
ดงันี้ 
             2.1  พนัธุพ์ชืทีไ่ดท้ าการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืโดยกรมวชิาการเกษตร 
             2.1.1  พนัธุพ์ชืทีไ่ดจ้ากการคดัเลอืก จากการผสมพนัธุ ์(hybridization)  หรอื
การกลายพนัธุ ์ (mutation)  โดยวธิใีดกต็ามจนไดพ้นัธุแ์ท ้(pure line varieties) หรอืพนัธุ์
ผสมเปิด (open-pollinated varieties)  หรอืพนัธุส์งัเคราะห ์ (synthetic varieties)  หรอื
พนัธุผ์สมรวม (composite varieties)  หรอืพนัธุล์กูผสม (hybrid varieties)   
            2.1.2  พนัธุพ์ชืทีไ่ดท้ าการคดัเลอืก (selection)  จากพนัธุเ์ดมิหรอืพนัธุท์ีน่ าเขา้
มาจากต่างประเทศโดยวธิใีดกต็าม จนท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุในลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมจนไดพ้นัธุใ์หม่ 
            2.1.3  พนัธุพ์ชืทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ เมือ่ผา่นการทดสอบการปรบัตวักบั
สภาพแวดลอ้มและความสามารถในดา้นผลผลติและคณุภาพ โดยไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลง
ลกัษณะทางพนัธุกรรมแต่อยา่งใดนอกเหนือจากการรกัษาความบรสิทุธิข์องพนัธุ ์
         2.2  พนัธุพ์ชืทีบ่รษิทัเอกชนหรอืเกษตรกรท าการปรบัปรงุขึน้เองหรอืน ามาจาก
ต่างประเทศ 
     3.  การเสนอขอรบัรองพนัธุพ์ชืจากกรมวชิาการเกษตร จะตอ้งมเีอกสารประกอบดว้ย
ขอ้มลูต่าง ๆ ดงันี้ 
           3.1  ประวตัขิองพนัธุ ์
           3.2  ความสามารถของพนัธุใ์นดา้นผลผลติและคณุภาพอื่นๆ ทีเ่ด่นกวา่พนัธุอ์ื่น 
           3.3  ลกัษณะอื่น ๆ ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ 
           3.4  ชือ่พนัธุ ์
     4.  ขัน้ตอนการเสนอรบัรองพนัธุพ์ชื 
           4.1  พนัธุพ์ชืของกรมวชิาการเกษตรและหน่วยราชการอื่น 
                   4.1.1  ผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการของสถาบนัวจิยัพชืหรอืกอง
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เจา้ของเรือ่ง 
                   4.1.2  ผา่นการพจิารณารบัรองพนัธุ์พชื โดยคณะกรรมการวจิยัของกรม
วชิาการเกษตร    
                   4.1.3  ผา่นการเหน็ชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
       4.2  พนัธุพ์ชืของบรษิทัเอกชนและเกษตรกร จะตอ้งสง่ตวัอยา่งเมลด็พนัธุพ์รอ้มทัง้
คณุสมบตัติ่าง ๆ  ของพนัธุพ์ชืนัน้ ใหก้รมชิาการเกษตรท าการทดสอบในภาคสนาม และ
ในหอ้งปฏบิตักิารอยา่งน้อย  2  ปีหรอื  2  ฤดกูาลปลกูในเขตการปลกูพชืนัน้ ๆ ก่อน แลว้
จงึพจิารณาตามขอ้ 4.1 
       5.  การพจิารณาพนัธุส์ง่เสรมิ จะพจิารณาจากพนัธุร์บัรองพนัธุใ์ดพนัธุห์นึ่งหรอืหลาย
พนัธุก์ไ็ดโ้ดยมคีณะกรรมการพจิารณาพนัธุสง่เสรมิ ซึง่แต่งตัง้โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พนัธุส์ง่เสรมิควรมกีารพจิารณาทกุ  2  ปี หรอื  4  ปี  แลว้แต่ลกัษณะของพชื 
คณะกรรมการพจิารณาพนัธุส์ง่เสรมิควรประกอบดว้ย 
             5.1  ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธาน 
             5.2  อธบิดกีรมวชิาการเกษตร 
             5.3  อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร 
             5.4  ผูอ้ านวยการสถาบนัและผูอ้ านวยการกองทีเ่กีย่วขอ้งในกรมวชิาการเกษตร 
             5.5  ผูอ้ านวยการกองทีเ่กีย่วขอ้งของกรมสง่เสรมิการเกษตร 
             5.6  ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกรในเขตปลกูพชืนัน้ ๆ 
             5.7  ผูแ้ทนกลุ่มพอ่คา้สง่ออก (ส าหรบัพชืสง่ออก) 
             5.8  ผูแ้ทนกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (ส าหรบัพชืทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิของโรงงาน
อุตสาหกรรม 
             5.9  ผูแ้ทนกลุ่มโรงสขีา้ว (ส าหรบัขา้ว) 
             5.10  ผูแ้ทนกลุม่ผูบ้รโิภค (ส าหรบัพชืทีใ่ชใ้นการบรโิภคภายในประเทศ) 
             5.11  ผูแ้ทนส านกังานมาตรฐานสนิคา้ กระทรวงพาณิชย ์(ส าหรบัพชืหรอื
ผลติภณัฑส์ง่ออก 
              5.12  ผูท้รงคณุวฒุ ิ
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      6.  ระเบยีบน้ีใหใ้ชส้ าหรบัพชือายสุ ัน้เทา่นัน้ 
            ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่ 3  ตุลาคม  2526  เป็นตน้ไป 
                                                       สัง่  ณ  วนัที ่ 3  ตุลาคม  2526 
 
 
                                                          (ลงชือ่)       ยกุต ิสารกิภตู ิ
                                                                          (นายยกุต ิสารกิภตู)ิ 
                                                                       อธบิดกีรมวชิาการเกษตร 

 
 
 การผลติเมลด็พนัธุ ์ เป็นเพิม่ปรมิาณเมลด็พนัธุเ์พือ่ใหม้ปีรมิาณมากพอกบัความ
ตอ้งการของเกษตรกรผูใ้ช ้ ซึง่ข ัน้ตอนน้ีในระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมี
ศนูยข์ยายพนัธุพ์ชืท าหน้าทีใ่นการผลติเมลด็พนัธุ ์ ปจัจุบนัมอียูท่ ัง้หมด  21  ศนูย ์ ไดแ้ก ่
ศนูยข์ยายพนัธพ์ชืที ่ 1. พษิณุโลก   2.  นครราชสมีา  3.  ล าปาง   4.  ชยันาท  5.  
ลพบุร ี  6.  พทัลุง   7.  เชยีงใหม ่ 8.  พะเยา       9.  ก าแพงเพชร   10.  อุบลราชธานี   
11.  รอ้ยเอด็   12.  อุดรธานี  13.  กาฬสนิธุ1์4.  แพร ่  15.  นครสวรรค ์ 16.  สรุนิทร ์  
17.  ขอนแก่น  18.  สกลนคร  19.  ชลบุร ี 20.  ราชบุร2ี1.  สโุขทยั  ซึง่รบัผดิชอบผลติ
เมลด็พนัธุพ์ชืทัง้หมด  24  ชนิด  แบ่งเป็น  พชืไร ่ 11  ชนิด  ไดแ้ก ่ขา้ว  ขา้วโพด  ขา้ว
ฟา่ง  ถัว่เหลอืง  ถัว่เขยีว  ถัว่ลสิง  ถัว่พุม่  ฝ้าย  ปอ  งา  และละหุง่  พชืผกั  13  ชนิด  
ไดแ้ก ่  ขา้วโพดหวาน  ขา้วโพดฟกัอ่อน  แตงกวา  ถัว่ฝกัยาว  ถัว่ลนัเตา  พรกิขีห้นู  
มะเขอืเทศ  มะเขอืยาว  ผกักาดหวั  ผกักาดกวางตุง้  ผกักาดหอม  คะน้า  และผกับุง้จนี 
 การผลติเมลด็พนัธุพ์ชืชนดิต่าง ๆ  เหล่าน้ี นกัวชิาการจ าเป็นตอ้งมคีวามรู้พืน้ฐาน
ในการปลกูพชืแต่ละชนิดจงึจะสามารถผลติเมลด็พนัธุห์รอืทอ่นพนัธุไ์ดอ้ยา่งมคีณุภาพ 
ขอ้มลูการปลกูพชืไรท่ีส่ าคญับางชนิดของประเทศไทย 
 
 
12.4  ระดบัขัน้ของเมลด็พนัธุร์บัรอง  (clasaes of certified seed) 
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 ระดบัชัน้ของเมลด็พนัธุร์บัรองทีส่มาคมรบัรองเมลด็พนัธุ์ (AOSCA)  ของ
สหรฐัอเมรกิาก าหนดไวน้ัน้แบ่งเป็น  4  ระดบัชัน้  คอื 
 1.  Breeder seed  หรอืเมลด็พนัธุค์ดั เป็นเมลด็พนัธุท์ีผ่า่นการทดสอบในขัน้
สดุทา้ยและพรอ้มทีจ่ปล่อยออกไปเป็นพนัธุใ์หม ่ เป็นเมลด็พนัธุท์ีย่งัมปีรมิาณน้อย ปลกู
และผลติโดยนกัปรบัปรงุพนัธุห์รอืหน่วยงานทีน่กัปรบัปรงุพนัธุส์งักดั เมลด็พนัธุใ์น
ระดบัชัน้น้ี นกัปรบัปรงุพนัธุต์อ้งปลกูและรกัษาใหบ้รสิทุธิต์ลอดเวลาทีพ่นัธุพ์ชืนัน้ยงัเป็นที่
ตอ้งการของเกษตรกรอยู ่
 2.  Foundation seed  หรอืเมลด็พนัธุข์ยาย หรอืเมลด็พนัธุท์ะเบยีน เป็นเมลด็
พนัธุท์ีเ่พิม่ปรมิาณเมลด็พนัธุใ์หม้ากขึน้ เมลด็พนัธุใ์นระดบัชัน้น้ียงัอยูใ่นความดแูลของนกั
ปรบัปรงุพนัธุห์รอืหน่วยงานทีเ่ขาสงักดั 
 3.  Registered seed หรอื เมลด็พนัธุข์ยายหรอืเมลด็พนัธุท์ะเบยีน เป็นเมลด็พนัธุ์
ทีเ่พิม่ปรมิาณเมลด็พนัธุใ์หม้ากขึน้อกี ผลติโดยเกษตรกรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ใน
การผลติเมลด็พนัธุพ์ชื ทัง้นี้ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุมาตรฐานแปลงปลกูและเมลด็พนัธุ์
จากหน่วยงานผลติเมลด็พนัธุพ์ชื เมลด็พนัธุใ์นระดบัชัน้น้ีอาจจะมหีรอืขา้มไปทีร่ะดบัชัน้
ต่อไปเลยกไ็ด ้
 4.  Certified seed หรอื เมลด็พนัธุร์บัรอง เป็นเมลด็พนัธุท์ีป่ลกูโดยเกษตรกรทีม่ี
ความรูแ้ละประสบการณ์ในการผลติเมลด็พนัธุพ์ชื หรอืผลติโดยบรษิทัผลติเมลด็พนัธุพ์ชื
ทัง้นี้ตอ้งมคีณุภาพไดม้าตรฐานตามทีก่รรมการรบัรองพนัธุไดว้างไว ้ เมลด็พนัธุใ์น
ระดบัชัน้น้ีคอืเมลด็พนัธุท์ีจ่ าหน่วยใหเ้กษตรกรน าไปใชป้ลกูนัน่เอง 
 ส าหรบัในระบบขององคก์ารความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและพฒันา (OECD)  นัน้
ไดก้ าหนดไวเ้พยีง  3  ระดบัชัน้ คอื เมลด็พนัธุค์ดั (pre-basic seed)  ซึง่เทยีบไดก้บั  
breeder seed เมลด็พนัธุห์ลกั (basic seed)  ซึง่เทยีบไดก้บั  foundation seed  และ
เมลด็พนัธุร์บัรองชือ่รุน่ที ่  1  (first generation certified seed) ซึง่เทยีบไดก้บั  certified 
seed  ในระบบของ  AASCA 
 
 
                                    เป็นเมลด็พนัธุค์ดัทีผ่ลติโดยหน่วยงานทีน่กัปรบัปรงุพนัธุพ์ชื              

BREEDER SEED 
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                                     สงักดั 
 
   cultivar     released 
 
                                      เป็นเมลด็พนัธุห์ลกัทีต่อ้งเพิม่ปรมิาณเมลด็พนัธุ์ใหม้ากขึน้  
                                       ผลติโดยหน่วยงานทีน่กัปรบัปรงุพนัธุพ์ชืสงักดั 
 
 cultivar       distributed 
 
 
                               เป็นเมลด็พนัธุข์ยาย ผลติโดยเกษตรกรภายใตก้ารควบคมุมาตร             
                               ฐานจากหน่วยงานของรฐัหรอืบรษิทัเอกชน  การผลติเมลด็พนัธุ์ 
          ในขัน้น้ีอาจไมจ่ าเป็นกไ็ด ้สามารถขา้ไปทีเ่มลด็พนัธุร์บัรองไดเ้ลย                                    
    seed        multiplication  
 
 

   เป็นเมลด็พนัธุร์บัรองทีจ่ าหน่วยใหเ้กษตรกรน าไปปลกูอาจผลติ 
จากเมลด็พนัธุข์ยายหรอืเมลด็พนัธุห์ลกัโดยตรงเลยกไ็ด ้ 
สว่นใหญ่ผลติโดยบรษิทัผลติเมลด็พนัธุพ์ชื หรอืเกษตรกร
ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการผลติเมลด็พนัธุพ์ชื 
 

 
  

ภาพท่ี  12.1  ขัน้ตอนทัว่ ๆ ไปในการเผยแพรเ่มลด็พนัธุพ์ชืพนัธุใ์หมเ่กษตรกร 
 
 
12.5  มาตรฐานของเมลด็พนัธุพ์ืชรบัรอง 

FOUNDATION SEED 

REGISTERED SEED 

CERTIFIED SEED 

FARMER 
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 การผลติเมลด็พนัธุร์บัรองเป็นขัน้ตอนหนึ่งทีม่คีวามส าคญัมาก เพราะเมลด็พนัธุท์ี่
ดแีละมคีณุภาพตามมาตรฐานจะชว่ยยกระดบัทัง้ผลผลติและคณุภาพใหส้งูขึน้ได ้ โดยทัว่ 
ๆ ไปมาตรฐานของการผลติพนัธุร์บัรองจะตอ้งด าเนินการดงันี้ 
 1.  ปลกูจากเมลด็พนัธุห์ลกัหรอืเมลด็พนัธุข์ยายเทา่นัน้ 
 2.  แปลงปลกูตอ้งสะอาด ในฤดทูีผ่า่นมาตอ้งไมเ่คยปลกูปลกูพนัธุอ์ื่นหรอืไมเ่คย
ปลกูพชืชนิดอื่นทีม่ขีนาดเมลด็ใกลเ้คยีงกนัจนอาจมผีลต่อความบรสิทุธิข์องเมลด็พนัธุ ์
เชน่ การปลกูขา้วไรยก์่อนขา้วสาล ีอาจท าใหข้า้วไรยท์ีง่อกขึน้มาภายหลงัเกบ็เกีย่วปนกบั
ตน้ขา้งสาลใีนแปลงผลติเมลด็พนัธุไ์ด ้ ตอ้งก าจดัวชัพชืใหส้ะอาดก่อนเกบ็เกีย่ว นอกจากนี้
แลว้แถวรมิควรคดัทิง้เพือ่ป้องกนัความไมบ่รสิทุธิข์องเมลด็พนัธุอ์นัเน่ืองมาจากการผสม
ขา้มตามธรรมชาต ิ
 3.ตอ้งศกึษาระยะทางปลอดละอองเกสรของแต่ละพชื เพือ่ใหแ้ปลงปลกูอยูห่า่ง 
(isolated) จากพชืชนิดเดยีวกนั ตามระยะทางทีก่ าหนด ซึง่แตกต่างกนัไปในแต่ละพชื  
เชน่  ขา้วฟา่ง 200 ม.  ฝ้าย  400 ม.  และยาสบู  50  ม.  เป็นตน้ ทัง้น้ีเพือ่ป้องกนัการ
ผสมขา้มกบัแปลงปลกูพชืชนิดเดยีวกนัทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 
 4.  ตน้พชืทีแ่ปรปรวนไปจากเดมิ (off-type)  หรอืตน้ทีเ่กดิจากเมลด็ปน  จะตอ้ง
ก าจดัใหห้มดก่อนเกบ็เกีย่วหรอืก่อนออกดอกในกรณีของพชืผสมขา้ม 
 5.  ตอ้งมกีารตรวจสอบเมลด็พนัธุ (seed inspections)  โดยเจา้หน้าทีข่อง
หน่วยงานรบัรองเมลด็พนัธุใ์นลกัษณะต่าง ๆ เชน่ ความบรสิทุธิข์องพนัธุ ์ไมม่ตีน้พชืชนิด
อื่นหรอืวชัพชืปน ทางดา้นโรคนัน้ผูผ้ลติเมลด็พนัธุไ์ปปฏบิตัติามกฎของการผลติเมลด็
พนัธุร์บัรองหรอืไม ่ การตรวจสอบเหล่าน้ีจะท าในชว่งทีส่ามารถตรวจสอบความบรสิทุธิ ์
ของพนัธุแ์ละการระบาดของโรคเกดิขึน้ไดง้า่ย 
 6.  ตอ้งมกีารตรวจสอบแปลงปลกู  (seed  inspections)  โดยเจา้หน้าทีเ่พือ่ให้
ค าปรกึษาในเรือ่งการเกบ็เกีย่ว การปรบัสภาพของเมลด็พนัธุใ์หไ้ดม้าตรฐาน การบรรจุถุง
และกระบวนการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเจา้หน้าทีจ่ะตอ้งสุม่เมลด็พนัธุจ์ากแต่ละลอ็ท (lot)  หลงั
ปรบัสภาพเมลด็ บรรจุถุงและก่อนน าไปจ าหน่วยตวัอยา่งทีสุ่ม่มานี้จะถูกตรงจสอบ
สิง่เจอืปน เปอรเ์ซน็ตค์วามงอกและลกัษณะคณุภาพอื่น ๆ  ที ่จ าเป็นในแต่ละชนิดของพชื 
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เมลด็พนัธุพ์ชืทีผ่า่นมาตรฐานขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวเ้ทา่นัน้ จงึจะไดร้บัการรบัรองคณุภาพของ
เมลด็พนัธุ ์
 7.  เมลด็พนัธุท์ีม่คีณุภาพครบถว้นตามมาตรฐานทีก่ าหนด เมือ่บรรจถุุงแลว้จะ
ไดร้บัป้ายรบัรองพนัธุปิ์ดอยูท่ีถุ่งบรรจ ุ  ซึง่ป้ายน้ีจะระบุหน่วยงานทีร่บัรองพนัธุ ์ ชนิดพชื 
ชือ่พนัธุ ์ เปอรเ์ซน็ต ์ความบรสิทุธิ ์สิง่เจอืปน พชืชนิดอื่น  เมลด็วชัพชื ความงอก จ านวน
เมลด็ต่อหน่วยน ้าหนกั น ้าหนกัสทุธ ิเลขทีล่อ็ท และวนัทีท่ดสอบคณุภาพ 
 

เมลด็พนัธุพ์ชืรบัรองทีผ่ลติโดยหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนเพือ่จ าหน่ายใหแ้ก่
เกษตรกรนัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดก้ าหนดมาตรฐานและคณุภาพของเมลด็พนัธุ์
ควบคมุไว ้  ทัง้นี้เพือ่คุม้ครองใหเ้กษตรกรไดร้บัเมลด็พนัธุท์ีม่คีณุภาพตามขอ้ก าหนด 
รายชือ่พชืทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระกาศเป็นพนัธุค์วบคมุ 
12.6  การรกัษาพนัธุดี์ 
 พชืผสมตวัเองที่ไม่ใช่พนัธุ์ลูกผสม เกษตรกรสามารถเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ์ไว้ใช้
ปลูกไดอ้กี ซึง่วธิกีารทีใ่ชใ้นการรกัษาพชืพนัธุ์แทเ้หล่านี้คอื การคดัเลอืกพนัธุ์หมู่  (mass 
selection)  นัน่เอง วธิีการนี้เกษตรกรสามารถปฏิบตัิได้เอง โดยเลือกต้นที่มีการ
เจรญิเตบิโตอยา่งสม ่าเสมอ เชน่  ทรงตน้เหมอืน ๆ  กนัสงูเท่า  ๆ กนั  ออกดอกพรอ้ม ๆ 
กนั  และสเีมล็ดเหมือน ๆ กนั เป็นต้น  ต้นที่มกีารเจริญเติบโตผิดปกติไปจากเดิมซึ่ง
อาจจะเกิดจากการกลายพนัธุ์ที่ได้มคีวามบรสิุทธิต์รงตามพนัธุ์เดิม ซึ่งจะช่วยประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพนัธุ์ได้มาก เมล็ดพนัธุ์ที่เก็บไว้นัน้ควรตากให้แห้งสนิท คลุก
สารเคมป้ีองกนัโรคและแมลงและควรเกบ็ไวใ้นทีท่ีม่อีากาศเยน็และแหง้ วธิกีารน้ีจะช่วยให้
สามารถเกบ็เมลด็พนัธุ์ไวไ้ดน้านโดยทีเ่ปอรเ์ซน็ต์ความงอกยงัอยู่ในระดบัไดม้าตรฐานที่
ก าหนด 
แบบประเมินผลท้ายบท  
จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีส่ดุขอ้เดยีว 
1. สมาคมรบัรองเมลด็พนัธุพ์ชืเริม่ก่อตัง้ขึน้ทีป่ระเทศใด ? 

1) ประเทศองักฤษ 
2)  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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3)  ประเทศจนี 
4) ประเทศเวยีดนาม 

2. ขอ้ใดคอืขัน้ตอนการปลอ่ยพนัธุพ์ชื (released) ? 
1) การทดสอบพนัธุ ์
2) การตัง้ชือ่พนัธุ ์
3) การรบัรองพนัธุ ์
4) ถูกทกุขอ้ 

3. เมลด็พนัธุพ์ชืทีผ่า่นการทดสอบในขัน้ตอนสดุทา้ย และพรอ้มทีจ่ะปล่อยออกไปเป็น
พนัธุใ์หมค่อื ? 

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

4. เมลด็ทีป่ลุกเพือ่ตอ้งการเพิม่ปรมิาณใหม้ากขึน้ และอยูใ่นความดแูลของนกัปรบัปรงุ
พนัธุพ์ชืคอื ? 

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

5. เมลด็ทีป่ลกูโดยเกษตรกรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืคอื ? 
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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