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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ. พิษณุโลก 



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ขั้นตอนการด าเนินงาน หน้า 
เรื่อง  งานผลิตพันธุ์ 
        (ผลผลิตที่ 2) 

หมายเลขเอกสาร แก้ไขครั้งท่ี                   ฉบับท่ี 
ผู้จัดท า 1. นางวิภาวรรณ ดวนมีสุข 
ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ
พิเศษ 

วันที่ออกเอกสาร 
ผู้ทบทวน 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์พืช ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการในปีงบประมาณและวางแผนการผลิต ได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน มีการ
รายงานผลการด าเนินงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานด้านงานผลิตพันธุ์พืช ที่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจากกรมวิชาการเกษตร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติ 

3. เอกสารอ้างอิง 

 - แบบรายงาน พป. 56 

ค านิยาม กวก. หมายถึง  กรมวิชาการเกษตร 
  กผง. หมายถึง  กองแผนงานและวิชาการ 
  อธก. หมายถึง  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
  ศวพ. หมายถึง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
1. เสนอแผน วางแผน
ผลิตเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

1. ได้รับมอบหมายเป้าการผลิตจากกรมวิชาการเกษตร 
2. วางแผนการผลิตในแต่ละฤดูกาล 
3. ปฏิบัติตามข้ันตอนของแผนการผลิต 
 

  

2. เตรียมแปลงปลูก เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเตรียมพื้นที่ส าหรับปลูก 
 

  

3. ดูแลรักษา (ให้น้ า ก าจัด 
วัชพืช ศัตรู โรค แมลง) 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช ให้น้ า 
ถอนแยก ก าจัดแมลงศัตรูพืช ตรวจแปลง ถอนต้นปน 
 

  

4. เก็บเก่ียว เมื่อครบก าหนดเวลาการเจริญเติบโต สุกแก่ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเก็บเก่ียว เจ้าหน้าที่คุมบัญชีผลผลิตบันทึก
จ านวนผลผลิตที่เก็บเก่ียวได้ และรอการปรับปรุงสภาพ 
 

  

5. ปรับปรุงสภาพ ด าเนินการปรับปรุงสภาพผลผลิต เช่น ปริมาณความชื้น 
เปอร์เซ็นต์ความงอก ความแข็งแรง ให้ได้คุณภาพตามท่ี
กรมวิชาการเกษตรก าหนด 
 

ได้มาตรฐานเมล็ดพันธุ์  

6. ตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ 

หลักจากปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ มีการตรวจสอบคุณภาพ
และลงบัญชีผลผลิตที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ สุ่ม
ตรวจสอบคุณภาพประจ าเดือน 

ความงอกความแข็งแรง
ได้ตามมาตรฐานของ 
กรมวิชาการเกษตร 

 

7. เก็บรักษาและจ าหนา่ย น าผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาคุณภาพให้ห้องควบคุม
ความเย็น เพ่ือรอการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

  

8. รายงานผลการผลิตและ
การน าไปใช้ประโยชน ์

จัดท ารายงานผลผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์เสนอ ผอ.
ศวพ.สุโขทัย เพื่อรายงานกองแผนงานและวิชาการ ส าเนา
ส่ง สวพ.2 และ กวม. 
 

แบบ พป.56  



 

 
ขั้นตอน 

หัวหน้างานผลิต
พันธุ์ 

เจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

หัวหน้างานผลิต
พันธุ์ 

เจ้าหน้าที่คุม
บัญชีผลผลิต 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

ผอ.ศวพ.
สุโขทัย 

เอกสารอ้างอิง 

         
1. วางแผนการผลิต เตรียมเมล็ดพนัธุ ์         
         
         
         
2. เตรียมแปลงปลูก         
         
         
         
3. ดูแลรักษา (ให้น้ า ใส่ปุ๋ย ก าจดั
วัชพืช ตรวจสอบพันธุ์ปน) 

        

         
4. เก็บเกี่ยว         
         
5. ปรับปรุงสภาพ          
         
         
6. ตรวจสอบคณุภาพ         
         
7. เก็บรักษาและจ าหน่าย         
         
8. รายงานผลการผลิตและการน าไปใช้
ประโยชน ์

        

จุดเริม่ต้น / สิ้นสดุ ขั้นตอน / กิจกรรม จุดตัดสินใจ การ ทิศทางการไหล 

ขั้นตอนการด าเนินงานผลิตพันธุ์ 



รายละเอียดการปฏิบัติงาน การผลิตพันธุ์พืช (ผ2) 

ถั่วเหลืองฤดูฝน 1.5  ตัน 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

 ศวพ.สุโขทัย ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยายฤดูฝน ปลูกระหว่างเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 2563 
โดยขอรับเมล็ดพันธุ์หลักจาก ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์สุโขทัย 2 ให้ด าเนินการผลิตในศูนย์  
การผลิตในศูนย์ เตรียมพ้ืนที่ด้วยการไถดะด้วยผาล 3 ทิ้งไว้ 10 วัน ไถแปรด้วยผาล 7 ทิ้งไว้ 7 วัน ไถพรวนด้วยผาล
พรวนและปลูกโดยใช้เครื่องปลูกติดรถแทรกเตอร์ระยะแถว 75 เซนติเมตร 
การดูแลรักษา 
 หลังปลูกฉีดพ่นสารเคมีคลุมวัชพืช (อะคลอร์) หลังถั่วงอกวันที่ 7 - 10 วัน ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงวัน
เจาะล าต้น และส ารวจ หากพบแมลงศัตรูลงท าลาย ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันทุกๆ 7 วัน เดินส ารวจต้นปนครั้งที่ 1 
ระยะดูสีโคนต้น 
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ระยะถั่วเหลืองอายุ 15 - 20 วัน ด้วยวิธีโรยข้างแถวแล้วใช้
เครื่องขูดติดท้ายแทรคเตอร์ขูดกลบปุ๋ยและก าจัดวัชพืช เดินส ารวจต้นปนครั้งที่ 2 เมื่อถั่วเหลืองอายุ 30 วัน ดูสี
ของดอก 
การเก็บเกี่ยว 
 ก่อนเก็บเก่ียวเดินส ารวจต้นปนครั้งที่ 3 ดูลักษณะการทอดยอด เก็บเก่ียวถั่วเหลืองด้วยเครื่องเกี่ยววางราย
เมื่อถั่วเหลืองสุกแก่เต็มที่ ระยะ R8 - R8.5 น าเมล็ดมาตากในถาดตากเพ่ือลดความชื้นให้เหลือ 13% แล้วน าเมล็ด
ที่ลดความชื้นแล้วมาปรับปรุงสภาพคัดแยกสิ่งเจอปน น าเมล็ดที่คัดแยกสิ่งเจือปนแล้วมาตากลดความชื้นให้เหลือ 
12% มาท าการคัดแยกขนาด (คัดเกรด) คัดแยกเมล็ดที่ไม่ได้คุณภาพ (คัดมือ) บรรจุกระสอบขนาดบรรจุ 30 
กิโลกรัม อบด้วยสารป้องกันแมลงในโรงเก็บ (อลูมินัมฟอสฟีน) 7 วัน น าเมล็ดเข้าเก็บที่ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ (ห้อง
เย็น) 
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 ท าการสุ่มเมล็ดพันธุ์ทุกล็อต เพื่อน ามาเพาะทดสอบความงอก ความแข็งแรง ในกะบะทราย ท า 4 ซ้ า แล้ว
หาค่าเฉลี่ย ให้ได้ความงอกตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (ไม่ต่ ากว่า 75%) สุ่มตรวจสอบคุณภาพทุกวันที่ 
18 ของเดือน 
 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
 ขออนุมัติจัดซื้อปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี สารเคมี ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 

 



รายละเอียดการปฏิบัติงาน การผลิตพันธุ์พืช (ผ2) 

ถั่วเหลืองฤดแูล้ง 10 ตัน 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

 ศวพ.สุโขทัย ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์จ าหน่ายฤดูแล้ง ปลูกระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562-
มกราคม 2563 โดยขอรับเมล็ดพันธุ์ขยายจาก ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ พันธุ์เชียงใหม่ 60 ด าเนินการผลิตในศูนย์และ
ในไร่เกษตรกร  
การผลิตในศูนย์ เตรียมพ้ืนที่ด้วยการไถดะด้วยผาล 3 ทิ้งไว้ 10 วัน ไถแปรด้วยผาล 7 ทิ้งไว้ 7 วัน ไถพรวนด้วยผาล
พรวนและปลูกโดยใช้เครื่องปลูกติดรถแทรกเตอร์ระยะแถว 50 เซนติเมตร 
การดูแลรักษา 
 หลังปลูกฉีดพ่นสารเคมีคลุมวัชพืช (อะคลอร์) หลังถั่วงอกวันที่ 7 - 10 วัน ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงวัน
เจาะล าต้น และส ารวจ หากพบแมลงศัตรูลงท าลาย ฉีดพ่นสารเคมปี้องกันทุกๆ 7 วัน เดินส ารวจต้นปนครั้งที่ 1 
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ระยะถั่วเหลืองอายุ 15 - 20 วัน ด้วยวิธีโรยข้างแถวแล้วใช้
เครื่องขูดติดท้ายแทรคเตอร์ขูดกลบปุ๋ยและก าจัดวัชพืช เดินส ารวจต้นปนในแปลงรอบที่ 2 ให้น้ าด้วยระบบสปริง
เกอร์ทุก 7 วัน 
การเก็บเกี่ยว 
 ก่อนเก็บเกี่ยวเดินส ารวจต้นปนครั้งที่ 3 เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองด้วยเครื่องเกี่ยววางรายเมื่อถั่วเหลืองสุกแก่
เต็มที่ ระยะ R8 - R8.5 น าเมล็ดมาตากในถาดตากเพ่ือลดความชื้นให้เหลือ 13% แล้วน าเมล็ดที่ลดความชื้นแล้วมา
ปรับปรุงสภาพคัดแยกสิ่งเจอปน น าเมล็ดที่คัดแยกสิ่งเจือปนแล้วมาตากลดความชื้นให้เหลือ 12% มาท าการคัด
แยกขนาด (คัดเกรด) คัดแยกเมล็ดที่ไม่ได้คุณภาพ (คัดมือ) บรรจุกระสอบขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม อบด้วยสาร
ป้องกันแมลงในโรงเก็บ (อลูมินัมฟอสฟีน) 7 วัน น าเมล็ดเข้าเก็บที่ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ (ห้องเย็น) 
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 ท าการสุ่มเมล็ดพันธุ์ทุกล็อต เพื่อน ามาเพาะทดสอบความงอก ความแข็งแรง ในกะบะทราย ท า 4 ซ้ า แล้ว
หาค่าเฉลี่ย ให้ได้ความงอกตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (ไม่ต่ ากว่า 75%) สุ่มตรวจสอบคุณภาพทุกวันที่ 
18 ของเดือน 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ขยายและรับเมล็ดพันธุ์เดือนพฤศจิกายน 
 ขออนุมัติจัดซื้อปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี สารเคมี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 
การผลิตในไร่เกษตรกรจะส่งมอบเมล็ดพันธุ์ขยายและส ารวจต้นปนอย่างน้อย 2 ระยะ ระยะออกดอกและระยะ
ก่อนเก็บเก่ียว โดยให้เมล็ดพันธุ์อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการดูแลอื่นๆ เกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการ 



รายละเอียดการปฏิบัติงาน การผลิตพันธุ์พืช (ผ2) 
ถ่ัวเขียวฤดูแล้ง 21 ตัน 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

 ศวพ.สุโขทัย ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ าหน่ายฤดูแล้ง ปลูกระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562-
มกราคม 2563 โดยขอรับเมล็ดพันธุ์หลักจาก ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท พันธุ์ชัยนาท 84-1 ให้ด าเนินการผลิตในศูนย์และ
ในไร่เกษตรกร  
การผลิตในศูนย์ เตรียมพ้ืนที่ด้วยการไถดะด้วยผาล 3 ทิ้งไว้ 10 วัน ไถแปรด้วยผาล 7 ทิ้งไว้ 7 วัน ไถพรวนด้วยผาล
พรวนและปลูกโดยใช้เครื่องปลูกติดรถแทรกเตอร์ระยะแถว 50 เซนติเมตร การผลิตให้ไร่เกษตรกร จะส่งมอบเมล็ด
พันธุ์ขยาย อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ให้เกษตรกรด าเนินการเอง มีเจ้าหน้าที่จาก ศวพ.สุโขทัย ตรวจสอบ 
การดูแลรักษา 
 หลังปลูกฉีดพ่นสารเคมีคลุมวัชพืช (อะคลอร์) หลังถั่วงอกวันที่ 7 - 10 วัน ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงวัน
เจาะล าต้น และส ารวจ หากพบแมลงศัตรูลงท าลาย ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันทุกๆ 7 วัน  
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ระยะถั่วเขียวอายุ 15 - 20 วัน ด้วยวิธีโรยข้างแถวแล้วใช้
เครื่องขูดติดท้ายแทรคเตอร์ขูดกลบปุ๋ยและก าจัดวัชพืช เดินส ารวจต้นปนในแปลงรอบที่ 1 ให้น้ าด้วยระบบสปริง
เกอร์ทุก 7 วัน 
การเก็บเกี่ยว 
 ก่อนเก็บเกี่ยวเดินส ารวจต้นปนครั้งที่ 2 เก็บเกี่ยวถั่วเขียวด้วยเครื่องเกี่ยววางรายเมื่อถั่วเขียวสุกแก่เต็มที่ 
ระยะ R8.5 น าเมล็ดมาตากในถาดตากเพ่ือลดความชื้นให้เหลือ 13% แล้วน าเมล็ดที่ลดความชื้นแล้วมาปรับปรุง
สภาพคัดแยกสิ่งเจอปน น าเมล็ดที่คัดแยกสิ่งเจือปนแล้วมาตากลดความชื้นให้เหลือ 12% มาท าการคัดแยกขนาด 
(คัดเกรด) คัดแยกเมล็ดที่ไม่มีคุณภาพ บรรจุกระสอบขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม อบด้วยสารป้องกันแมลงในโรงเก็บ 
(อลูมินัมฟอสฟีน) 7 วัน น าเมล็ดเข้าเก็บที่ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ (ห้องเย็น) 
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 ท าการสุ่มเมล็ดพันธุ์ทุกล็อต เพื่อน ามาเพาะทดสอบความงอก ความแข็งแรง ในกะบะทราย ท า 4 ซ้ า แล้ว
หาค่าเฉลี่ย ให้ได้ความงอกตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (ไม่ต่ ากว่า 85%) สุ่มตรวจสอบคุณภาพทุกวันที่ 
18 ของเดือน 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์หลักและรับเมล็ดพันธุ์เดือนพฤศจิกายน 
 ขออนุมัติจัดซื้อปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี สารเคมี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 
การผลิตในไร่เกษตรกรจะส่งมอบเมล็ดพันธุ์ขยายและส ารวจต้นปนอย่างน้อย 2 ระยะ ระยะออกดอกและระยะ
ก่อนเก็บเก่ียว โดยให้เมล็ดพันธุ์อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการดูแลอื่นๆ เกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการ 



รายละเอียดการปฏิบัติงาน การผลิตพันธุ์พืช (ผ2) 
ถ่ัวเขียวฤดูฝน 6 ตัน 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

 ศวพ.สุโขทัย ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ าหน่ายฤดูฝน ปลูกระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 
2563 โดยด าเนินการผลิตในศูนย์และในไร่เกษตรกร  
การผลิตในศูนย์ เตรียมพ้ืนที่ด้วยการไถดะด้วยผาล 3 ทิ้งไว้ 10 วัน ไถแปรด้วยผาล 7 ทิ้งไว้ 7 วัน ไถพรวนด้วยผาล
พรวนและปลูกโดยใช้เครื่องปลูกติดรถแทรกเตอร์ระยะแถว 50 เซนติเมตร  
การดูแลรักษา 
 หลังปลูกฉีดพ่นสารเคมีคลุมวัชพืช (อะคลอร์) หลังถั่วงอกวันที่ 7 - 10 วัน ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงวัน
เจาะล าต้น และส ารวจ หากพบแมลงศัตรูลงท าลาย ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันทุกๆ 7 วัน  
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ระยะถั่วเขียวอายุ 15 - 20 วัน ด้วยวิธีโรยข้างแถวแล้วใช้
เครื่องขูดติดท้ายแทรคเตอร์ขูดกลบปุ๋ยและก าจัดวัชพืช เดินส ารวจต้นปนในแปลงรอบที่ 1  
การเก็บเกี่ยว 
 ก่อนเก็บเกี่ยวเดินส ารวจต้นปนครั้งที่ 2 เก็บเกี่ยวถั่วเขียวด้วยเครื่องเกี่ยววางรายเมื่อถั่วเขียวสุกแก่เต็มที่ 
ระยะ R8.5 น าเมล็ดมาตากในถาดตากเพ่ือลดความชื้นให้เหลือ 13% แล้วน าเมล็ดที่ลดความชื้นแล้วมาปรับปรุง
สภาพคัดแยกสิ่งเจอปน น าเมล็ดที่คัดแยกสิ่งเจือปนแล้วมาตากลดความชื้นให้เหลือ 12% มาท าการคัดแยกขนาด 
(คัดเกรด) คัดแยกเมล็ดที่ไม่ได้คุณภาพ บรรจุกระสอบขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม อบด้วยสารป้องกันแมลงในโรงเก็บ 
(อลูมินัมฟอสฟีน) 7 วัน น าเมล็ดเข้าเก็บที่ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ (ห้องเย็น) 
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 ท าการสุ่มเมล็ดพันธุ์ทุกล็อต เพื่อน ามาเพาะทดสอบความงอก ความแข็งแรง ในกะบะทราย ท า 4 ซ้ า แล้ว
หาค่าเฉลี่ย ให้ได้ความงอกตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (ไม่ต่ ากว่า 85%) สุ่มตรวจสอบคุณภาพทุกวันที่ 
18 ของเดือน 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
 ขออนุมัติจัดซื้อปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี สารเคมี ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 
การผลิตในไร่เกษตรกร จะส่งมอบเมล็ดพันธุ์ขยายและส ารวจต้นปนอย่างน้อย 2 ระยะ ระยะออกดอกและระยะ
ก่อนเก็บเก่ียว โดยให้เมล็ดพันธุ์อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการดูแลอื่นๆ เกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
 

 



รายละเอียดการปฏิบัติงาน การผลิตพันธุ์พืช (ผ2) 
ข้าวโพดเทียนฤดูแล้ง 400 กิโลกรัม 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

 ศวพ.สุโขทัย ผลิตเมล็ดพันธุ์หลักข้าวโพดเทียนฤดูแล้ง ปลูกระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 
2563 โดยใช้เมล็ดพันธุ์จากพันธุ์ที่ด าเนินการผลิตจากปี 2562 พันธุ์ข้าวโพดเทียนสุโขทัย 1 ด าเนินการผลิตในศูนย์  
การผลิต เตรียมพ้ืนที่ด้วยการไถดะด้วยผาล 3 ทิ้งไว้ 10 วัน ไถแปรด้วยผาล 7 ทิ้งไว้ 7 วัน ไถพรวนด้วยผาลพรวน
และปลูกโดยใช้เครื่องปลูกติดรถแทรกเตอร์ระยะแถว 75 เซนติเมตร พร้อมปุ๋ยรองพ้ืน 15-15-15 อัตรา 30 
กิโลกรัม/ไร่  
การดูแลรักษา 
 หลังปลูกฉีดพ่นสารเคมีคลุมวัชพืชหลังข้าวโพดงอกวันที่ 15 วัน ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงวันเจาะล าต้น 
และส ารวจ หากพบแมลงศัตรูลงท าลาย ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันทุกๆ 7 วัน เดินส ารวจต้นปน ครั้งที่ 1 ดูสีโคนต้น 
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ ระยะข้าวโพดอายุ 
15 วัน ด้วยวิธีโรยข้างแถวแล้วใช้เครื่องขูดติดท้ายแทรคเตอร์ขูดกลบปุ๋ยและก าจัดวัชพืช ให้น้ าด้วยระบบสปริง
เกอร์ทุก 7 วัน 
การเก็บเกี่ยว 
 ก่อนเก็บเกี่ยวเดินส ารวจต้นปนครั้งที่ 2 ดูสีไหมและสีดอกตัวผู้ เก็บเกี่ยวข้าวโพดด้วยมือเมื่อสุกแก่เต็มที่
เปลือกหุ้มฝักแห้งสนิทน าฝักมาตากในถาดตากเพ่ือลดความชื้นให้เหลือ 13% แล้วน าไปกะเทาะ (สี) ด้วยเครื่อง น า
เมล็ดที่กะเทาะแล้วมาลดความชื้นให้เหลือ 12% มาท าการคัดแยกขนาด (คัดเกรด) คัดแยกเมล็ดที่ไม่ได้คุณภาพ 
(คัดมือ) บรรจุกระสอบขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม อบด้วยสารป้องกันแมลงในโรงเก็บ (อลูมินัมฟอสฟีน) 7 วัน  
น าเมล็ดเข้าเก็บที่ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ (ห้องเย็น) 
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 ท าการสุ่มเมล็ดพันธุ์ทุกล็อต เพื่อน ามาเพาะทดสอบความงอก ความแข็งแรง ในกะบะทราย ท า 4 ซ้ า แล้ว
หาค่าเฉลี่ย ให้ได้ความงอกตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (ไม่ต่ ากว่า 85%) สุ่มตรวจสอบคุณภาพทุกวันที่ 
18 ของเดือน 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
 ขออนุมัติจัดซื้อปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี สารเคมี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 
 
 
 
 



รายละเอียดการปฏิบัติงาน การผลิตพันธุ์พืช (ผ2) 
ข้าวโพดเทียนฤดูฝน 3,500 กิโลกรัม 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

 ศวพ.สุโขทัย ผลิตเมล็ดพันธุ์หลักข้าวโพดเทียนฤดูแล้ง ปลูกระหว่างเดือน พฤษภาคม 2561 - มิถุนายน 
2562 โดยใช้เมล็ดพันธุ์จากพันธุ์หลักที่ด าเนินการผลิตจากปี 2561 พันธุ์ข้าวโพดเทียนสุโขทัย 1 ด าเนินการผลิตในศูนย์  
การผลิต เตรียมพ้ืนที่ด้วยการไถดะด้วยผาล 3 ทิ้งไว้ 10 วัน ไถด้วยผาล 7 ทิ้งไว้ 7 วัน ไถพรวนด้วยผาลพรวนและ
ปลูกโดยใช้เครื่องปลูกติดรถแทรกเตอร์ระยะแถว 75 เซนติเมตร พร้อมปุ๋ยรองพ้ืน 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม/
ไร่  
การดูแลรักษา 
 หลังปลูกฉีดพ่นสารเคมีคลุมวัชพืชหลังข้าวโพดงอก วันที่ 15 วัน ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงวันเจาะล าต้น 
และส ารวจ หากพบแมลงศัตรูลงท าลาย ฉีดพ่นสารเคมีทุกๆ 7 วัน เดินส ารวจต้นปน ครั้งที่ 1 
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ ระยะข้าวโพดอายุ 
15 วัน ด้วยวิธีโรยข้างแถวแล้วใช้เครื่องขูดติดท้ายแทรคเตอร์ขูดกลบปุ๋ยและก าจัดวัชพืช หากมีฝนทิ้งช่วง ให้มีการ
ให้น้ าด้วยระบบสปริงเกอร์ 
การเก็บเกี่ยว 
 ก่อนเก็บเก่ียวเดินส ารวจต้นปนครั้งที่ 2 เก็บเก่ียวข้าวโพดด้วยมือเมื่อสุกแก่เต็มที่เปลือกหุ้มฝักแห้งสนิท 
น าฝักมาตากในถาดตากเพ่ือลดความชื้นให้เหลือ 13% แล้วน าไปกะเทาะ (สี) ด้วยเครื่อง น าเมล็ดที่กะเทาะแล้วมา
ลดความชื้นให้เหลือ 12% มาท าการคัดแยกขนาด (คัดเกรด) คัดแยกเมล็ดที่ไม่มีคุณภาพ (คัดมือ) บรรจุกระสอบ
ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม อบด้วยสารป้องกันแมลงในโรงเก็บ (อลูมินัมฟอสฟีน) 7 วัน น าเมล็ดเข้าเก็บที่ห้องเก็บ
เมล็ดพันธุ์ (ห้องเย็น) 
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 ท าการสุ่มเมล็ดพันธุ์ทุกล็อต เพื่อน ามาเพาะทดสอบความงอก ความแข็งแรง ในกะบะทราย ท า 4 ซ้ า แล้ว
หาค่าเฉลี่ย ให้ได้ความงอกตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (ไม่ต่ ากว่า 85%) สุ่มตรวจสอบคุณภาพทุกวันที่ 
18 ของเดือน 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
 ขออนุมัติจัดซื้อปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี สารเคมี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 



 
 
 

แผนการผลิตพันธุ์ถั่วเขียว 27 ตัน 
ปีงบประมาณ 2563 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
      ฤดูฝน 6 ตัน (20%) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
วางแผนและเตรียมเมล็ดพันธุ์             
เตรียมดิน             
ปลูก ใส่ปุ๋ย (เครื่องปลูก)             
ก าจัดวัชพืชครั้งที่ 1             
(พ่นสารเคมีคุมวัชพืช)             
ให้น้ า             
ถอนแยก ตรวจแปลงครั้งที่ 1             
ก าจัดแมลงศัตรูพืช             
ตรวจแปลงครั้งที่ 2             
ตรวจแปลงครั้งที่ 3             
เก็บเกี่ยว             
ปรับปรุงสภาพ             
ตรวจสอบคุณภาพ             
เก็บรักษาและจ าหน่าย             
ไตรมาส 1 = 0 %             
ไตรมาส 2 = 0 %             
ไตรมาส 3 = 50 %             
ไตรมาส 4 = 50 %             
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แผนการผลิตพันธุ์ถั่วเขียว 27 ตัน 
ปีงบประมาณ 2563 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
      ฤดูแล้ง 21 ตัน (80%) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
วางแผนและเตรียมเมล็ดพันธุ์             
เตรียมดิน             
ปลูก ใส่ปุ๋ย (เครื่องปลูก)             
ก าจัดวัชพืชครั้งที่ 1             
(พ่นสารเคมีคุมวัชพืช)             
ให้น้ า             
ถอนแยก ตรวจแปลงครั้งที่ 1             
ก าจัดแมลงศัตรูพืช             
ตรวจแปลงครั้งที่ 2             
ตรวจแปลงครั้งที่ 3             
เก็บเกี่ยว             
ปรับปรุงสภาพ             
ตรวจสอบคุณภาพ             
เก็บรักษาและจ าหน่าย             
ไตรมาส 1 = 35 %             
ไตรมาส 2 = 60 %             
ไตรมาส 3 = 5 %             
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แผนการผลิตพันธุ์ถั่วเหลือง 11.5 ตัน 
ปีงบประมาณ 2563 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
      ฤดูแล้ง 10 ตัน (90%) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
วางแผนและเตรียมเมล็ดพันธุ์             
เตรียมดิน             
ปลูก ใส่ปุ๋ย (เครื่องปลูก)             
ก าจัดวัชพืชครั้งที่ 1             
(พ่นสารเคมีคุมวัชพืช)             
ให้น้ า             
ถอนแยก ตรวจแปลงครั้งที่ 1             
ก าจัดแมลงศัตรูพืช             
ตรวจแปลงครั้งที่ 2             
ตรวจแปลงครั้งที่ 3             
เก็บเกี่ยว             
ปรับปรุงสภาพ             
ตรวจสอบคุณภาพ             
เก็บรักษาและจ าหน่าย             
             
ไตรมาส 1 = 30 %             
ไตรมาส 2 = 35 %             
ไตรมาส 3 = 35 %             
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แผนการผลิตพันธุ์ถั่วเหลือง 11.5 ตัน 
ปีงบประมาณ 2563 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
      ฤดูฝน 1.5 ตัน (10%) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
วางแผนและเตรียมเมล็ดพันธุ์             
เตรียมดิน             
ปลูก ใส่ปุ๋ย (เครื่องปลูก)             
ก าจัดวัชพืชครั้งที่ 1             
(พ่นสารเคมีคุมวัชพืช)             
ให้น้ า             
ถอนแยก ตรวจแปลงครั้งที่ 1             
ก าจัดแมลงศัตรูพืช             
ตรวจแปลงครั้งที่ 2             
ตรวจแปลงครั้งที่ 3             
เก็บเกี่ยว             
ปรับปรุงสภาพ             
ตรวจสอบคุณภาพ             
เก็บรักษาและจ าหน่าย             
             
ไตรมาส 1 = 0 %             
ไตรมาส 2 = 0 %             
ไตรมาส 3 = 45 %             
ไตรมาส 4 = 55 %             
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แผนการผลิตพันธุ์ข้าวโพดเทียน 0.4 ตัน 
ปีงบประมาณ 2563 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
      ฤดูแล้ง 0.4 ตัน (100%) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
วางแผนและเตรียมเมล็ดพันธุ์             
เตรียมดิน             
ปลูก ใส่ปุ๋ย (เครื่องปลูก)             
ก าจัดวัชพืชครั้งที่ 1             
(พ่นสารเคมีคุมวัชพืช)             
ให้น้ า             
ถอนแยก ตรวจแปลงครั้งที่ 1             
ก าจัดแมลงศัตรูพืช             
ตรวจแปลงครั้งที่ 2             
เก็บเกี่ยว             
ปรับปรุงสภาพ             
ตรวจสอบคุณภาพ             
เก็บรักษาและจ าหน่าย             
             
ไตรมาส 1 = 30 %             
ไตรมาส 2 = 25 %             
ไตรมาส 3 = 35 %             
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