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การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายพืชไร่พันธุ์ดีสู่เกษตรกร 

กัลยา เนตรกัลยามิตร 1/   นรีลักษณ์ วรรณสาย 1/  เทวา เมาลานนท ์2/  พรศักดิ์ ดวงพุดตาน 3/   

ศักดิ์ เพ่งผล 4/    นิภาภรณ์ พรรณรา 1/   กัณทิมา ทองศรี 1/   ดิเรก ตนพยอม 5/    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร 
---------------------------- 

บทคัดย่อ 
  การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในปัจจุบันด าเนินการโดยภาครัฐและเอกชน  แต่เมล็ดพันธุ์พืช
อาหารบางชนิดเช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการท าให้พ้ืนที่ปลูกพืชเหล่านี้ลดลงและ
ผลผลิตต่ าเนื่องจากเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ด้อยคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ โครงการศูนย์ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชจึงได้เริ่มด าเนินการที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก ต้ังแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ิมศักยภาพการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชไร่ในชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จ าหน่ายและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไปสู่เกษตรกร ท าให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ช่วยเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตส่งผลให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมสูงขึ้น โดยน าร่องพืชที่มีปัญหาเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ 2 ชนิด คือ ถั่วเหลืองและถ่ัวเขียว  

การด าเนินงานที่ผ่านมา 2 ปี (2553-2554) มุ่งเน้นการสร้างระบบและเครือข่าย
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยการวางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายร่วมกับ
หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรอย่างเป็นระบบ จากนั้นจึงกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังเครือข่ายเกษตรกร
หรือสหกรณ์การเกษตรไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายเพ่ือจ าหน่ายให้เกษตรกรทั่วไป โดยภาครัฐ
ได้เข้าไปก ากับดูแลถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และให้การตรวจสอบรับรอง
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ท าให้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีรายได้เพ่ิมขึ้น ในขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกก็จะได้เมล็ด
พันธุ์ดีอย่างเพียงพอ ขณะนี้มีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเหลืองจ านวน 8 กลุ่ม พ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองปลายฤดูฝน 1,439 ตัน และที่คาดว่าจะได้จาก
ฤดูแล้งปี 2555 ไม่ต่ ากว่า 700 ตัน ซึ่งเมล็ดพันธุ์นี้สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองได้ประมาณ 
150,000 ไร่ สามารถเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 21 ของพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองทั้งประเทศ ท า
ให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 300 ล้านบาท ส าหรับการด าเนินงานในถั่ว
เขียวใช้หลักการเดียวกับถ่ัวเหลือง โดยร่วมกับสหกรณ์จ านวน 32 สหกรณ ์ท าการขยายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ชั้นพันธุ์จ าหน่ายสนับสนุนโครงการจัดระบบการปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยในปี 
2554 สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ าหน่ายได้จ านวน 3,400 ตัน รองรับพ้ืนที่ปลูกจ านวน 
560,000 ไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ปลูกถั่วเขียวทั้งประเทศ ท าให้
เกษตรกรได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 86.8 หรือคิดเป็นมูลค่า 2,312 ล้านบาท 
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การผลิตเมล็ดพันธุ์จ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองหลังนาให้เหมาะสมกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเขตภาคเหนือด าเนินการโดยศูนย์ต้นแบบฯ และสรุปเป็นค าแนะน าว่าการ
ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งเขตภาคเหนือ ควรปรับให้เร็วขึ้นจากค าแนะน าเดิมที่ใช้มานานกว่า 30 ปี 
กล่าวคือในการปลูกถั่วเหลืองผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น ควรเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนแต่ไม่ควรเกินปลาย
เดือนธันวาคม หากปลูกล่าไปจนถึงกลางเดือนมกราคมตามค าแนะน าเดิมท าให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลงถึง
ร้อยละ 60 และเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่ า ซึ่งค าแนะน าดังกล่าวนี้ได้น าไปขยายผลในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้น
พันธุ์ขยายของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก และเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์
จ าหน่าย ณ ไร่เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ จ านวน 3,000 ไร่ ในฤดูแล้งปี 2553-54 
ท าให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 8 เดือน และงานนี้มีการขยายผลอย่างต่อเนื่องไปยัง
เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี ทีเ่ริ่มปลูกถ่ัวเหลืองหลังนาในฤดูแล้งปี 2555 นี้ รวมพ้ืนที่ 8,000 ไร่  

การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานนับว่ามีความส าคัญในงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์
ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จึงได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยให้บริการท าการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยกรม
วิชาการเกษตร หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ภาคเอกชน และเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานที่เดียวที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ าหน่ายที่รับซื้อคืนจากหน่วยงานใน
สังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้โครงการจัดระบบการปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 
2554 จ านวน 3,500 ตัน นอกจากนี้ยังให้บริการกับผู้ประกอบการที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
รวบรวมเมล็ดพันธุ์ หรือขอใบรับรองการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังต่างประเทศอีกด้วย จากการเริ่มเปิด
ให้บริการในเดือนมีนาคม 2554 สามารถตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์จ านวนรวม 2, ุ660 ตัวอย่าง ซึ่ง
นับว่าเป็นห้องปฏิบัติการด้านเมล็ดพันธุ์แห่งแรกของกรมวิชาการเกษตรที่ให้บริการกับทุกภาคส่วนในส่วน
ภูมิภาค  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาของศูนยต์้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ท าให้มองเห็น
ความเป็นไปได้ในการเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชที่มีปัญหาขาดแคลนของประเทศด้วยการสร้างเครือข่าย
และท างานลักษณะบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร โดยมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์รองรับ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์พืชและถ่ายทอดให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 
ซึ่งต้นแบบการท างานในลักษณะนี้สามารถน าไปด าเนินการในพื้นท่ีภาคอ่ืน ๆ โดยปรับให้เหมาะสมกับชนิด
เมล็ดพันธุ์พืช และสภาพแวดล้อมและเกษตรกรต่อไป  

ค าน า 

การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในปัจจุบันด าเนินการโดยภาครัฐและเอกชน แต่เมล็ดพันธุ์พืชอาหาร
บางชนิดเช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้พ้ืนที่ปลูกลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อพืชเหล่านี้ไม่เป็นที่สนใจของ
ภาคเอกชนในการด าเนินธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้ามาบริหาร
จัดการ แต่ปัจจุบันภารกิจของบางหน่วยงานปรับเปลี่ยนไปท าให้ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในชั้นพันธุ์
ขยายและพันธุ์จ าหน่าย ถึงแม้กรมวิชาการเกษตรซึ่งเดิมรับผิดชอบการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก จะ
เพ่ิมการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายตั้งแต่ปี 2552 แต่ปริมาณที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
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เกษตรกร เนื่องจากไม่มีการน าเมล็ดพันธุ์ขยายไปผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายอีกชั้นหนึ่งก่อนกระจาย
ไปยังเกษตรกร ดังนั้น โครงการศูนย์ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้เริ่มด าเนินการที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2553 เพ่ือเป็นต้นแบบของหน่วยงานระดับภาคที่เป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายไปยังเครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย การวิจัยและพัฒนาเพ่ือท าให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ โดยน า
ร่องพืชที่มีปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ 2 ชนิดคือ ถั่วเหลือง และถ่ัวเขียว 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ในชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จ าหน่ายและกระจาย
เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไปสู่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ช่วยเพ่ิมผลผลิต 
และลดต้นทุนการผลิตน าไปสู่การเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร และเพ่ิมความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ 

วิธีด าเนินการ 

การด าเนินงานของโครงการศูนย์ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการสร้างเครือข่าย  

1.1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยาย 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยทั่วไปมีชั้นของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องเชื่อมโยงกัน ทั้ง 4 ชั้น คือ พันธุ์

คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และ พันธุ์จ าหน่าย ศูนย์ต้นแบบฯ จึงได้วางแผนและด าเนินการผลิตเฉพาะเมล็ด
พันธุ์ขยายถั่วเหลือง และถั่วเขียวเพ่ือเร่งแก้ปัญหาให้เกษตรกร โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยพืชไร่ในขั้นตอน
การผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก พร้อมทั้งวางแผนการผลิตให้ได้เมล็ดพันธุ์สอดคล้องกับพ้ืนที่ปลูกและ
ฤดูปลูกของเกษตรกรที่จะน าเมล็ดไปใช้ 

1.2 การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ศูนย์ได้น าร่องการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายถั่วเหลือง และถั่วเขียว 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1) ประสานงานกับภาคเอกชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเป็นเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์  
เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายของกรมวิชาการเกษตรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของทั้งภาคเอกชนและเกษตรกร จึงต้องคัดเลือกเครือข่ายที่มีความตั้งใจ
จริงและมีศักยภาพในการน าเมล็ดพันธุ์ไปขยายต่ออีกชั้นหนึ่งก่อนจ าหน่ายให้
เกษตรกรทั่วไป 

2) คัดเลือกพ้ืนที่และเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิต โดยการส ารวจพ้ืนที่ และ
สอบถามเกษตรกรถึงขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ประเมิน
ศักยภาพในการสร้างเป็นเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  

3) จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายให้กับเครือข่าย ในระยะแรกเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์
ขยายมีจ ากัด จึงได้กระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังเครือข่ายที่ท าบันทึกข้อตกลงความ
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ร่วมมือเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์จ าหน่าย (MOU) จากนั้นจึงได้กระจาย
ไปยังเครือข่ายรายอื่น ๆ 

4) ถ่ายทอดความรู้และติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เน้นการ
เรียนรู้จริงในแปลงเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ทั้งการผลิตในแปลงและการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ให้กับเกษตรกรและผู้ประสานงานของเครือข่าย 

5) รับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยน าเมล็ดที่ผ่านการปรับปรุงสภาพมาตรวจสอบ
คุณภาพ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และออกใบรับรองคุณภาพ
เพ่ือน าไปข้ึนทะเบียนผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ ท าให้สามารถจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้อย่าง
ถูกต้องตามกฏหมาย 

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 

ศูนย์ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดในสภาพจริงของเกษตรกร ปัญหาหนึ่งของ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของเกษตรกรภาคเหนือซึ่งในปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 70% ของพ้ืนที่
ปลูกถ่ัวเหลืองทั้งประเทศคือถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้งหลังการท านาให้ผลผลิตและคุณภาพต่ า โดยเฉพาะ
ถั่วเหลืองที่ปลูกล่าไปถึงกลางเดือนมกราคมตามค าแนะน าท่ัวไปที่ใช้มานานกว่า 30 ปี ดังนั้น งานวิจัยช่วง
ปลูกที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์จึงได้ด าเนินการและขยายผลไปยังแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เป็น
เครือข่าย ดังนี้ 

2.1 ผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้นที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต ปริมาณโปรตีน
และน้ ามันของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น  

ด าเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก และศูนย์วิจัยพืชไร่
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนแหล่งปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งของประเทศ ระหว่างปี 2551-2552 โดยวาง
แผนการทดลองแบบ Split plot design จ านวน 3 ซ้ า Main plot  ประกอบด้วย วันปลูก จ านวน 7 วัน
ปลูกได้แก่ ปลูกทุก 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 15 มกราคม และ Subplot ประกอบด้วยถั่ว
เหลือง 3 พันธุ์ ได้แก่ เชียงใหม่ 60 สายพันธุ์ MJ 9769-8 และสายพันธุ์ CM 9513-3 ท าการปลูกและ
ดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เก็บเกี่ยวเมื่อถั่วเหลืองถึงระยะ R8 บันทึกข้อมูลผลผลิต 
องค์ประกอบผลผลิต การเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีนและน้ ามันในเมล็ดถั่วเหลืองหลังเก็บเกี่ยว และข้อมูล
ทางอุตุนิยมวิทยาเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงปลูกกับผลผลิตและ
คุณภาพของเมล็ดถั่วเหลือง 

 

  2.2 การศึกษาช่วงปลูกที่เหมาะสมของถั่วเหลืองหลังนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ 

  ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกระหว่างปี 2543-2546 โดย
วางแผนการทดลองแบบ Split plot จ านวน 3 ซ้ า โดย Main plot ประกอบด้วยวันปลูก จ านวน 7 วัน
ปลูกได้แก่ ปลูกทุก 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 15 มกราคม และ Subplot ประกอบด้วยถั่ว
เหลือง 3 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ สุโขทัย 2 เชียงใหม่ 60 และสจ. 5 ท าการปลูกและดูแลรักษาตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร เก็บเก่ียวเมื่อถั่วเหลืองถึงระยะ R8 บันทึกข้อมูลผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ปริมาณเมล็ดดี 
เมล็ดเสีย จากนั้นน าเมล็ดไปตรวจสอบคุณภาพด้านความมีชีวิต และความแข็งแรงด้วยวิธีเร่งอายุทุกเดือน
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ระหว่างการเก็บรักษา 8 เดือนที่อุณหภูมิห้อง (30±2C, 68±2% RH) และห้องควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชื้นสัมพัทธ์ (18±2C, 60±2% RH) 

 2.3 การขยายผลงานวิจัย  ด าเนินการในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พ้ืนที่เกษตรกร 
อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และ อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ปี 2553-2554 และ จ. อุดรธานี ปี 2555 โดยปรับ
ช่วงปลูกให้อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ซ่ึงสอดคล้องกับระบบการจ่ายน้ าของกรมชลประทาน บันทึกข้อมูล
คุณภาพเมล็ดพันธุ์เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ปลูกล่าจนถึงกลางเดือนมกราคม 

3. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน จากกองทุนเพ่ือการพัฒนาการผลิตถั่ว
เหลือง และมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จึงสามารถให้บริการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้านความงอก ความบริสุทธิ์ ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่
ผลิตโดยหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เกษตรกร และภาคเอกชน โดยยึด
หลักการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (ISTA) ห้องปฏิบัติการนี้จึง
เป็นห้องปฏิบัติการแห่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกรมวิชาการเกษตรให้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เขียวชั้นพันธุ์จ าหน่ายที่จัดซื้อจากสหกรณ์ จ านวน 3,400 ตัน เพ่ือน าไปสนับสนุนเกษตรกรในโครงการ
จัดระบบการปลูกข้าว ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์พืช โดยการอบรม ดูงาน และฝึกปฏิบัติจริง 
ให้กับเกษตรกรที่เป็นเครือข่าย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

เวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ   กุมภาพันธ์ 2543-กันยายน 2554 

สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  
ไร่เกษตรกร 18 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ (10 จังหวัด)  
ภาคกลาง (5 จังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3 จังหวัด) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการสร้างเครือข่าย 

1.1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยาย 

จากการวางแผนร่วมกับศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ที่รับผิดชอบด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์
ชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลักถั่วเหลือง ในปี 2553-2554 ท าให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลักได้
จ านวนรวม 20 ตัน (ตารางที่ 1) จากนั้นจึงส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
พิษณุโลก น าไปผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายได้จ านวน 200 ตัน พร้อมกระจายไปยังเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายในปี 2554 

 



6 
 

1.2 การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

 การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ด าเนินการก่อนเริ่มฤดูกาลปลูกอย่างน้อยหนึ่งฤดูขึ้น
ไป เพ่ือให้ทราบปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายของเครือข่าย และมี โอกาสได้ประเมิน
ศักยภาพของเครือข่ายในการน าเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย  ซึ่งใน
ระยะแรกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวชั้นพันธุ์ขยายมีจ านวนจ ากัด จึงได้ จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับ
เครือข่ายที่ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการน าเมล็ดพันธุ์ไปใช้เพื่อขยายพันธุ์ต่อเท่านั้น  

 การให้ความรู้แก่เกษตรกรก่อนเริ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ด าเนินการโดยการอบรมและ
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรในแต่ละแหล่งผลิต และนักวิชาการ และระหว่างการดูแลรักษา
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของเครือข่าย ศูนย์ต้นแบบยังไปให้ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันก าจัดศัตรูต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในแปลงและอาจปนเปื้อนไปในเมล็ดพันธุ์ การติดตามและให้ค าแนะน าด าเนินการไปจนถึงระยะ
เก็บเกี่ยวและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ก่อนน ามาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการเพ่ือ
น าขึ้นทะเบียนเป็นผู้รวบรวมพันธุ์พืช และจ าหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น  

จากการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยายจ านวน 192.1 ตัน ในปี 2554 ให้
เครือข่ายน าไปปลูกในแหล่งปลูกถั่วเหลืองพ้ืนที่ 11,300 ไร่ จ านวน 10 จังหวัด ช่วงปลายฤดูฝนปี 
2554 และฤดูแล้ง 2555 (ตารางท่ี 2) พบว่าเครือข่ายสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์จ าหน่าย
ในช่วงปลายฤดูฝนจ านวน 1,439 ตัน ส่วนการผลิตในฤดูแล้งอยู่ระหว่างการด าเนินการคาดว่าจะได้เมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์จ าหน่ายจ านวนไม่ต่ ากว่า 700 ตัน ซึ่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่
ปลูกถั่วเหลืองได้ประมาณ 150,000 ไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 21 ของพ้ืนที่ปลูกถั่ว
เหลืองทั้งประเทศ จากการส ารวจพบว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดีในพ้ืนที่เหล่านี้ท าให้เกษตรกร
ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 300 ล้านบาท 

 การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชที่ขาดแคลนนั้น ได้
ด าเนินการในถั่วเขียวด้วยวิธีการเช่นเดียวกับถ่ัวเหลือง คือด าเนินการร่วมกับสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 32 สหกรณ์ ใน 12 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง พ้ืนที่
ปลูก 43,335 ไร่ (ตารางที่ 3) เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ าหน่ายสนับสนุนโครงการจัดระบบ
การปลูกข้าว ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การด าเนินงานครอบคลุมถึงการอบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายให้กับสหกรณ์น าไปให้สมาชิก และการติดตาม
ให้ค าแนะน าจนกระทั่งเก็บเกี่ยว จากการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์ขยายให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์
จ านวน 258 ตัน ในปี 2554 สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ าหน่ายได้จ านวน 3,400 ตัน เพ่ือ
รองรับพ้ืนที่ปลูกจ านวน 560,000 ไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ปลูกถั่ว
เขียวทั้งประเทศ จากการส ารวจพบว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ดีในพ้ืนที่เหล่านี้ท าให้เกษตรกรได้ผล
ผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 86.8 หรือคิดเป็นมูลค่า 2,312 ล้านบาท 

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

2.1 ผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้นที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต ปริมาณโปรตีน
และน้ ามันของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น  
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สภาพอากาศระหว่างท าการทดลองที่มีการปลูกถั่ ว เหลืองตั้ งแต่วันที่  15 
พฤศจิกายน ถึง 15 มกราคมและเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน พบว่าอุณหภูมิที่ถั่วเหลือง
ได้รับแต่ละช่วงปลูกแตกต่างกันในสองสถานที่ทดลอง โดยอุณหภูมิสูงสุดของพิษณุโลก เท่ากับ 38.5 และ 
40.0 องศาเซลเซียส ในปี 2551 และ 2552 ตามล าดับ ในขณะที่เชียงใหม่มีอุณหภูมิสูงสุดใกล้เคียงกัน 
คือ 40.0 และ 39.5 องศาเซลเซียส ในปี 2551 และ 2552 ตามล าดับ (ภาพที่ 1) ส่วนอุณหภูมิต่ าสุด
เฉลี่ยที่เชียงใหม่คือ 10.0 และ 9.6 องศาเซลเซียส ในขณะที่บางช่วงเวลาพิษณุโลกมีอากาศหนาวเย็นกว่า
ที่เชียงใหม่ คือบางช่วงมีอุณหภูมิต่ าสุด 7.7 องศาเซลเซียส และ 6.5 องศาเซลเซียส ในปี 2551 และ 
2552 ตามล าดับ 

การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้นต่อการผลิตถั่วเหลือง พบความสัมพันธ์
ระหว่างผลผลิตและอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดช่วงปลูกเป็นเส้นโค้ง กล่าวคือ ผลผลิตถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้นจาก
การปลูกช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายธันวาคม จากนั้นผลผลิตจึงลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อปลูกช่วง
กลางเดือนมกราคม (ภาพที่ 2)  การที่ผลผลิตลดลงสูงสุดถึง 36 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากถั่วเหลืองมีการ
เจริญเติบโตลดลงและขนาดเมล็ดเล็กลง อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงการพัฒนาเมล็ดจนถึงเก็บ
เกี่ยวของช่วงปลูกเดือนมกราคมที่พิษณุโลก ท าให้ปริมาณโปรตีนในเมล็ดเพ่ิมขึ้นสูงสุ ด 1.6 เปอร์เซ็นต์ 
(ภาพที่ 3)   และปริมาณน้ ามันในเมล็ดลดลงที่พิษณุโลกแต่เพ่ิมขึ้นที่เชียงใหม่ (ภาพที่ 4) ส าหรับการ
ตอบสนองของถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ พบว่าสายพันธุ์ MJ 9769-8 ให้ผลผลิตสูงสุดตลอดช่วงของอุณหภูมิที่
สูงขึ้น ยกเว้นในช่วงการปลูกเดือนมกราคมที่ถั่วเหลืองกระทบกับอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนท าให้ทุก
พันธุ์ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน ส่วนปริมาณโปรตีนและน้ ามันในเมล็ดถั่วเหลืองแต่ละพันธุ์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อกระทบกับอุณหภูมิที่สูงข้ึน พันธุ์เชียงใหม่ 60   และ MJ 9769-8 มีปริมาณโปรตีน
และน้ ามันในเมล็ดสูงกว่าสายพันธุ์ CM 9513-3 ดังนั้น การปลูกถั่วเหลืองเร็วขึ้นตั้งแต่กลางพฤศจิกายน 
ถึงต้นเดือนมกราคม ท าให้ได้ผลผลิตเมล็ด และผลผลิตโปรตีนและน้ ามันต่อไร่สูงกว่าการปลูกล่าไปถึง
กลางเดือนมกราคม โดยพันธุ์ MJ 9769-8 ให้ผลผลิตโปรตีนและน้ ามันต่อไร่สูงสุด  

2.2 การศึกษาช่วงปลูกที่เหมาะสมของถั่วเหลืองหลังนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่พบว่าอุณหภูมิสูงขึ้นนั้น นอกจากจะมีผลกระทบต่อ
ผลผลิตและปริมาณสารอาหารที่ส าคัญแล้วยังมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ดังนั้น การศึกษาช่วงปลูกที่
เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหลังนา ด าเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
พิษณุโลก ฤดูแล้งปี 2543-45 ผลการวิเคราะห์สถิติรวมทั้ง 3   ปี พบว่าผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของทุกพันธุ์สูง
ไม่แตกต่างกันเมื่อปลูกตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนธันวาคม และมีเมล็ดเสียน้อยกว่า 10 
เปอร์เซ็นต์ แต่ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลงเมื่อปลูกต้นและกลางเดือนมกราคม 29-60 เปอร์เซ็นต์ และมี
เปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียสูง 16-39 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 4)  

  เมื่อน าเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเก่ียวได้จากการปลูกช่วงเวลาต่างกันไปศึกษาอายุการเก็บรักษา 2 
สภาพคือ สภาพอุณหภูมิห้อง และห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ พบว่าช่วงปลูกที่ดีที่สุด
ส าหรับพันธุ์เชียงใหม่ 60 และ สจ.5  คือระหว่างวันที่ 15   พ .ย.-5 ธ .ค. ในขณะที่พันธุ์สุโขทัย 2 สามารถ
ยืดระยะเวลาปลูกไปได้ถึง 15 ธ.ค. ซึ่งเป็นช่วงปลูกที่ให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสูง สามารถเก็บข้ามฤดูปลูก
เพ่ือใช้ปลูกในฤดูแล้งในปีต่อไปได้ (ตารางที่ 5)  ส าหรับช่วงปลูกที่ดีปานกลางของทั้ง 3 พันธุ์คือการปลูก
ได้จนถึงวันที่ 25 ธ.ค. ที่ท าให้สามารถเก็บรักษาได้นาน 4 เดือน ส่วนการปลูกถั่วเหลืองล่าไปจนถึงวันที่ 
15   ม.ค. นั้นไม่สามารถใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้เนื่องจากเมล็ดมีความงอกต่ ากว่ามาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลัก
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ตั้งแต่เก็บเกี่ยว ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพห้องควบคุมอุณหภูมิท าให้ความงอกและ
ความแข็งแรงสูงกว่าการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องตั้งแต่เดือนที่ 2 ของการเก็บรักษาเป็นต้นไป 

การศึกษาการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
สามารถสรุปเป็นค าแนะน าให้เกษตรกรได้ว่าการปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งเขตภาคเหนือ ควรปรับเปลี่ยนให้
เร็วขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือถ้าเป็นการปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดทั่วไป ควรเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงต้น
เดือนมกราคม ในขณะที่การปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น ควรเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกัน 
แต่ไม่ควรเกินปลายเดือนธันวาคม หากปลูกล่าถึงเดือนมกราคม ถั่วเหลืองจะกระทบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมท าให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ลดลง 

 2.3 การขยายผลงานวิจัย  ค าแนะน าช่วงปลูกที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์นี้
ได้น าไปขยายผลในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ณ ไร่
เกษตรกร อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ ในฤดูแล้งปี 2553-54 ท าให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่
ปลูกระหว่างต้นถึงปลายเดือนธันวาคม มีปริมาณเมล็ดเสียน้อยเพียง 8.7-10.7% (ตารางที่ 6) สามารถ
เก็บรักษาได้นานถึง 8 เดือน (ภาพที่ 5) การขยายผลได้ด าเนินงานไปยังเกษตรกรเครือข่ายที่ผลิตเมล็ด
พันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายและผ่านการอบรมวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลืองที่ถูกต้องเหมาะสมตามโครงการ
ศูนย์ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 8,000 ไร่ 
ท าให้ได้เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายที่มีคุณภาพส าหรับเกษตรกรทั่วไปปลูกไม่ต่ ากว่า 80,000 ไร่ ต่อปี 

3. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช 

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชได้ให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกร ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทั้งเพ่ือการวิจัย งานผลิตเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร 
และเพ่ือการค้า จ านวนรวม 2,660 ตัวอย่าง โดยมีผู้ขอรับบริการจากหลายภาคส่วน แบ่งออกเป็นกรม
วิชาการเกษตร รวมจ านวน 1,550 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 58.3 เมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรร้อยละ 38.6 ส่วนที่เหลือเป็นตัวอย่างที่ส่งมาจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และภาคเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 1.7 และ 1.5 ตามล าดับ (ตารางที่ 7) แนวทางการด าเนินงานต่อไปจะพัฒนาให้บริการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบ one stop service ในส่วนภูมิภาค คือเพ่ิมเติมการให้บริการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ที่จ าเป็นส าหรับการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ เช่น การตรวจโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการประกอบธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ท าให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มากข้ึน 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ศูนย์ต้นแบบฯ จึง
เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านการผลิต การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ของพืชไร่หลายชนิด เช่นถั่วเหลือง ถั่วเขียว และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปยังเกษตรกรผู้ผลิต ผ่านการ
อบรม ดูงาน และฝึกปฏิบัติจริง ให้กับเกษตรกรที่เป็นเครือข่าย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ทั้งนี้รวมถึงการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งในปี 2554 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่เครือข่ายจ านวน 1,123 คน 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
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 1. เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและถั่วเขียวมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย ไว้ใช้
ปลูกในพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 70,000 ไร่ ส าหรับถั่วเหลือง และ 560,000 ไร่ ส าหรับถั่วเขียว 
 2.  สามารถสร้างระบบการขับเคลื่อนการไหลของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ทั้ง 4 ชั้น
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดระบบการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ที่เป็นมาตรฐานและมีบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน 

พันธุ์คัด         พันธุ์หลัก                พันธุ์ขยาย              พันธุ์จ าหน่าย 
กรมวิชาการเกษตร      กรมวิชาการเกษตร         กรมวิชาการเกษตร    กรมส่งเสริมสหกรณ ์

ภาคเอกชน 
กลุ่มเกษตรกร  

3. งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิต
เมล็ดพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองหลังนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

4. ศูนย์ต้นแบบฯ มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์แห่งแรกของกรมวิชาการเกษตร 
ที่ให้บริการกับทุกภาคส่วนในส่วนภูมิภาค 

5. เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์พืชและถ่ายทอดให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 

6.  เป็นต้นแบบของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เพ่ือขยายการท างานในลักษณะเดียวกันไป
ยังภาคอ่ืน ๆ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. การด าเนินงานของโครงการศูนย์ต้นแบบฯ นี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเมล็ดพันธุ์พืช  ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ในการจัดประชุมเมล็ดพันธุ์แห่ง
เอเชียและแปซิฟิค (Asian Seed Congress 2009) ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ คือ การสนับสนุนให้ความส าคัญภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตพืชพันธุ์ดี ให้
เพียงพอกับความต้องการใช้ของเกษตรกร ซึ่งการสร้างเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่อายุสั้นแบบบูรณาการนี้ 
จะช่วยให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์พืชหลังนาพอเพียงส าหรับปลูกเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ 

(1) วิกฤติการขาดแคลนน้ า ที่มีน้ าต้นทุนน้อย ปริมาณฝนลดลง และมีแนวโน้มที่จะวิกฤติมากขึ้น 
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการท านาปรัง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ า การแย่งน้ าของ
เกษตรกร และยังคงท าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  

(2) ลดปัญหาการระบาดของศัตรูพืช เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ที่ท าความเสียหายให้กับ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยการปลูกพืชอายุสั้นสลับกับการท านา เพ่ือ
ตัดวงจรชีวิตของศัตรูพืช 

(3) พืชตระกูลถั่วที่น ามาปลูกในระบบการปลูกพืช ช่วยเพ่ิมธาตุอาหารในดิน และลดปริมาณการ
ใช้ปุ๋ยในนาข้าวลดลง เช่นถั่วเหลือง ถั่วเขียว 

2.  เกษตรกรมีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพได้มากข้ึน ท าให้เพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเขียว 
57 และ 87 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และลดต้นทุน 36-27 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และ
ถั่วเขียว ตามล าดับ 
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3. การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ช่วยลดภาระของภาครัฐในการที่ต้องผลิตเมล็ดพันธุ์จ านวน
มากเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เพียงแต่ภาครัฐผลิตเมล็ดพันธุ์ถึงชั้นพันธุ์ขยายและก ากับ
ดูแล ให้ความรู้กับเครือข่าย พร้อมกับรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

4. รูปแบบการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกร และเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีให้มากขึ้น เป็น
ต้นแบบที่สามารถขยายผลไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป โดยน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชนิดพืช สภาพแวดล้อม 
และเกษตรกร 

เอกสารอ้างอิง 

นรีลักษณ์ วรรณสาย กัลยา เนตรกัลยามิตร และนิรันดร์ สุขจันทร์. 2550. ผลของช่วงปลูกที่มีต่อผลผลิต 
คุณภาพ และอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของถั่วเหลือง 3 พันธุ์หลังนา พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก. ใน:
รายงานผลงานวิจัยประจ าปี 2551. ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. 

นรีลักษณ์ วรรณสาย วิระศักดิ์ เทพจันทร์ จิดาภา แดงประดับ จิติมา ยถาภูธานนท์  จุลศักดิ์ บุญญรัตน์ 
วีรวรรณ ศรีถาวร และกัลยา เนตรกัลยามิตร. 2553. ผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้นที่มีต่อการ
เจริญเติบโต ผลผลิต ปริมาณโปรตีนและน้ ามันของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น . ใน: รายงานผลงานวิจัย
ประจ าปี 2552. ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก. 2553. โครงการศูนย์ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช. 
เอกสารเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
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ตารางท่ี 1  ผลการผลติเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองช้ันพันธุ์ต่าง ๆ  ปี 2553-55 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชพิษณุโลก 
ศูนย์วิจัยพืชไรเ่ชียงใหม่ และ ไร่เกษตรกรจ านวน 10 จังหวัด 

ชั้นเมล็ดพันธุ์ 
ถั่วเหลือง 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ฤดูแล้ง ปลายฤดูฝน ฤดูแล้ง ปลายฤดูฝน ฤดูแล้ง ปลายฤดูฝน 
เมล็ดพันธุ์คัด 
(ศวร. เชียงใหม่) 1.2 ตัน 1 ตัน 

    

เมล็ดพันธุ์หลัก 
(ศวร. เชียงใหม่) 

 12 ตัน  8 ตัน    

เมล็ดพันธุ์ขยาย 
(ศวม. พิษณุโลก) 

   118 ตัน 74 ตัน    

เมล็ดพันธุ์จ าหน่าย
(เครือข่าย 10 จังหวัด) 

   1,439 ตัน 
 

ดูแลรักษา 
(คาดว่าไดผ้ลผลิต  

700 ตัน) 

 

เกษตรกรผู้ปลูก 
ถั่วเหลือง 

    เชียงใหม่ 
แพร่ 
น่าน 

เชียงราย 
อุตรดิตถ ์

   

   หมายเหตุ   ฤดูแล้ง  เดือนธันวาคม-เมษายน  ปลายฤดูฝน เดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน 
ตารางท่ี 2 เครือข่ายผู้ผลิตเมลด็พันธุ์ถ่ัวเหลืองช้ันพันธุ์จ าหน่ายปลายฤดูฝน ปี 2554 และฤดูแล้ง ปี 2555 

เครือข่าย แหล่งผลิต เมล็ดพันธุ์
ขยาย  
(ตัน) 

ฤดูการผลิต เมล็ดพันธุ์
จ าหน่ายที่ได้ 

(ตัน) 
1. บริษัท รุ่งเรืองผล จ ากดั (MOU) อ. วังสมบูรณ์ จ. สระแก้ว 82.0 ปลายฝน 54 911 
2. หจก. เชียงใหม่ลิ้มศักดากลุ  (MOU) อ. ดอกค าใต้ จ. พะเยา 

อ. แม่แตง และฝาง จ. เชียงใหม่ 
22.9 ปลายฝน 54 305 

3. กลุ่มเกษตรกร จังหวัดน่าน อ. เวียงสา จ. น่าน 7.0 ปลายฝน 54 118 
4. กลุ่มเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา 3.9 ปลายฝน 54 81 
5. กลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรุ ี 1.8 ปลายฝน 54 24 
6. สหกรณ์การเกษตรอ าเภอบ้านผือ อ. บ้านผือ จ. อุดรธาน ี 45.0 แล้ง 55 - 
7. กลุ่มเกษตรกรของ บ. คูโบต้า จ ากัด  จ. อุดรธานี และศรสีะเกษ 20.0 แล้ง 55  - 
8. กลุ่มเกษตรกร จ. เชียงใหม ่ อ. แม่แจ่ม ขุนวาง แม่ริม  

และ แม่แตง จ. เชียงใหม ่
9.4 แล้ง 55 - 

  รวม 192.1                          1,439 
MOU หมายถึง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตเมล็ดพันธ์ุช้ันพันธุ์จ าหน่าย ระหว่างกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานต่าง ๆ 
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ตารางท่ี 3 เครือข่ายผู้ผลิตเมลด็พันธุ์ถ่ัวเขียวช้ันพันธุ์จ าหน่ายฤดูฝนปี 2554 และฤดูแล้งปี 2555 
ล าดับที ่ จังหวัด สหกรณ์ จ านวน

เกษตรกร
(ราย) 

พ้ืนที่ปลูก 
(ไร่) 

จ านวนเมล็ดพันธุ์  
ชั้นพันธุ์ขยาย 

(กก.) 

1 ตาก สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 243 7,117 42,702 
2  สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ ากดั 309 5,247 31,482 
3 อุตรดิตถ ์ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ล าน้ านา่น จ ากัด 318 2,500 15,000 

4  สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จ ากัด  176 2,176 13,056 

5  สหกรณ์การเกษตรน้ าปาด จ ากัด   200 2,334 13,764 

6  สหกรณ์การเกษตรท่าปลา จ ากัด 168 1,008 6,048 

7  สหกรณ์นิคมฟากท่า จ ากดั 166 995 5,880 

8  สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จ ากัด   278 1,744 10,554 

9  สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด 41 519 3,114 

10  สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จ ากัด 76 796 4,776 

11 เพชรบูรณ ์ สหกรณ์การเกษตรหนองไผ ่ จ ากัด 56 2363 14,178 
12 พิษณุโลก สกต.ธกส. พิษณุโลก จ ากัด 113 2,260 13,560 
13 เชียงใหม ่ สหกรณ์นิคมแม่แตง  จ ากัด 8 73 378 
14 ล าปาง สหกรณ์การเกษตรเกาะคา  จ ากัด 11 73 438 
15  สหกรณ์การเกษตรเมือง  จ ากัด 15 60 360 
16  สกต.ธกส. ล าปาง จ ากัด 9 38 168 
17  สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากดั  200 1,200 
18 สระแก้ว สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด 51 401 2,406 
19 ลพบุร ี สหกรณ์การเช่าท่ีดินล านารายณ์ จ ากัด 14 161 912 
20  สหกรณ์นิคมชัยบาดาล  จ ากัด 13 186 876 
21 สุโขทัย สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จ ากัด 70 1,039 4,392 
22  สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากัด 124      ,809  10,854 
23  สหกรณ์นิคมพระร่วง จ ากัด 272 2988 16,488 
24  สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าวังนางด่าง จ ากัด  30 180 
25  สหกรณ์นิคมศรีส าโรง จ ากัด 44 500 3,000 
26 อุทัยธาน ี สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด 98 3,100 18,600 
27  สหกรณ์นิคมสว่างอารมณ์ จ ากัด  500 3,000 
28  สหกรณ์นิคมห้วยคต จ ากดั  500 3,000 
29 นครสวรรค ์ สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไกต่่อ จ ากัด      1,238  7,428 
30  สหกรณ์การเกษตรชุมตาบง จ ากัด       1,000  6,000 
31  สหกรณ์หนองบัวพัฒนา จ ากัด 22        200       1,200  
32 แพร่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านสวนหลวง จ ากัด 25 180 3,080 

     รวม 2,920 43,335 258,074 
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ตารางท่ี 4   ผลผลิต และผลผลิตเมลด็พันธ์ุ และปรมิาณเมล็ดเสียของถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 2 เชียงใหม่ 60 และ สจ.5 เมื่อ
ปลูกในช่วงเวลาต่างกัน ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2543 ถึง 15 มกราคม  จากการวิเคราะหส์ถติิรวม ป ี
2543-2545 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมลด็พันธ์ุพืชพิษณุโลก 

 
วันปลูก ผลผลติ (กก/.ไร)่ ผลผลติเมล็ดพันธ์ุ (กก/.ไร่) เมลด็เสยี 

(%) 2543 2544 2545  เฉลี่ย  
(ผลผลิต) 

2543 2544 2545 เฉลี่ย  
(ผลผลิต 

เมลด็พันธ์ุ) 

15 .  พ.ย.  244.7c 325.4 ab  320.9 ab 297.0 229.9 b 305.5 a 306.3 a 280.6 5.5 a 

25  พ.ย.  348.6ab  327.2 ab  324.3 ab 333.4 327.4 a 302.2 a 311.4 a 313.7 5.9 a 

  5 ธ.ค.  351.8ab   326.3 ab  333.9 ab 337.3 321.1 a 310.7 a 318.7 a 316.8 6.1 a 

15  ธ.ค.  315.3ab 291.7 ab 366.6 a 324.5 289.0 ab 265.2 ab 343.3 a 299.2   7.9 ab 

25  ธ.ค.  374.3a 335.6 a 280.9 bc 330.3 346.6 a 306.2 a  243.3 b 298.7 9.9 b 

  5 ม.ค.  288.0bc 269.8 bc 240.5 c 266.1 254.3 b 218.3  b 195.5 b 222.7 16.4 c 

15  ม.ค.  226.9c 219.8 c 165.8 d 204.2 153.8 c 123.4 c 102.2 c 126.5 38.6 d 

 เฉลี่ย (ปี)  307.1 299.4 290.4 299.0 274.5 261.7 260.1 265.4     12.9 
1/ CV (b) = 22.5%; CV(c) = 15.5% 
2/ CV (b) = 24.1%; CV(c) = 17.3% 

-  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลผลิต ผลผลิตเมลด็พันธ์ุ และปริมาณเมลด็เสียแต่ละวันปลูกโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95%  โดยอักษรที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

-  ผลผลิต ผลผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง และปรมิาณเมล็ดเสียเฉลี่ยแต่ละพันธ์ุไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
  - สท. 2 = พันธุ์สุโขทัย 2; ชม.60 = พันธุ์เชียงใหม่ 60 
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ตารางที่ 5    ความงอก ความแข็งแรง และอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ สุโขทัย 2 เชียงใหม่ 60 และ สจ.5 
เมื่อปลูกระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 15 มกราคม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ที่ให้
ความงอกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลักและมีความแข็งแรงระดับสูง ในการเก็บรักษาที่สภาพ
อุณหภูมิห้อง และห้องควบคุมอุณหภูมิ เป็นเวลา 4 เดือน จากการวิเคราะห์สถิติรวม 3 ปี (ฤดูแล้ง ปี 2543-
2545) 

พันธุ์ วันปลูก ความ
งอกหลัง 
เก็บเกี่ยว 

(%) 

อายุการเก็บรกัษา 
เมล็ดพันธุ์หลัก1/ 

ระดับความ
แข็งแรง 

หลัง 
  เก็บเกี่ยว  2/ 

อายุการเก็บรกัษา 
 ที่เมล็ดมีความแข็งแรงสูง  2/ 

อุณหภูมิห้อง ห้องควบคุม
อุณหภูมิ 

อุณหภูมิห้อง ห้องควบคุม 
อุณหภูมิ 

สุโขทัย 2 15 พ.ย. 91.3 4 เดือน 4 เดือน สูง 4 เดือน 4 เดือน 
25 พ.ย. 91.3 4 เดือน 4 เดือน สูง 4 เดือน 4 เดือน 

  5 ธ.ค. 90.6 4 เดือน 4 เดือน สูง 4 เดือน 4 เดือน 
15 ธ.ค. 91.9 4 เดือน 4 เดือน สูง 3 เดือน 4 เดือน 
25 ธ.ค. 89.2 4 เดือน 4 เดือน สูง       0 เดือน 3/ 3 เดือน 

  5 ม.ค. 80.6      1 เดือน 1 เดือน สูง       0 เดือน 3/ 2 เดือน 
15 ม.ค. 68.5      0 เดือน      0 เดือน ต่ า       0 เดือน       0 เดือน 

เชียงใหม่ 60 15 พ.ย. 90.1 4 เดือน 4 เดือน สูง 4 เดือน 4 เดือน 
25 พ.ย. 89.7 4 เดือน 4 เดือน สูง 4 เดือน 4 เดือน 

  5 ธ.ค. 93.7 4 เดือน 4 เดือน สูง 4 เดือน 4 เดือน 
15 ธ.ค. 90.0 4 เดือน 4 เดือน สูง 1 เดือน 1 เดือน 
25 ธ.ค. 88.7 2 เดือน 4 เดือน ปานกลาง       0 เดือน       0 เดือน 

  5 ม.ค. 81.5 1 เดือน        1 เดือน ปานกลาง       0 เดือน       0 เดือน 
15 ม.ค. 69.2      0 เดือน      0 เดือน ต่ า       0 เดือน       0 เดือน 

สจ.5 15 พ.ย. 90.1 4 เดือน 4 เดือน สูง 4 เดือน 4 เดือน 
25 พ.ย. 89.7 4 เดือน 4 เดือน สูง 4 เดือน 4 เดือน 

  5 ธ.ค. 90.1 4 เดือน 4 เดือน สูง 4 เดือน 4 เดือน 
15 ธ.ค. 89.0 4 เดือน 4 เดือน สูง 1 เดือน 4 เดือน 
25 ธ.ค. 84.6      1 เดือน 4 เดือน สูง       0 เดือน 3/ 3 เดือน 

  5 ม.ค. 80.0      0 เดือน 3/      0 เดือน 3/ ปานกลาง       0 เดือน       0 เดือน 
15 ม.ค. 61.9      0 เดือน      0 เดือน ต่ า       0 เดือน       0 เดือน 

1/ ความงอกมาตรฐานเมลด็พันธ์ุหลัก (มากกว่า 80%) 
2/ ความงอกหลังการเร่งอายุมากกว่า 70% = ความแข็งแรงสูง; 55-69% = ความแข็งแรงปานกลาง; ต่ ากว่า 55% = ความแข็งแรงต่ า 
3/ เมล็ดพันธ์ุมีความงอกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมล็ดพันธ์ุหลักหลังเกบ็เกี่ยวเท่านั้น  
4/ เมล็ดพันธ์ุมีความแข็งแรงระดับสูงหลังเก็บเกีย่วเท่านั้น 
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ตารางท่ี 6   เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และเมล็ดเสยี ท่ีได้จากการปลูกถ่ัวเหลืองช่วงเวลาต่างกันเพื่อผลิตเมลด็พันธ์ุ  

             ช้ันพันธุ์ขยาย จากการขยายผลงานวิจัยไปยังไรเ่กษตรกรอ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ฤดแูล้งปี 2553 
 

กลุ่มที ่ วันปลูก จ านวนเกษตรกร 
(ราย) 

เมล็ดดี 
(% โดยน้ าหนัก) 

เมล็ดเสีย 
(% โดยน้ าหนัก) 

1 11-20 ธค. 2552      140 91.3 8.7 
2 21-30 ธค. 2552       63 89.3 10.7 
3 31 ธค. 2552-5 มค. 2553        3          77.4 22.6 

 
 

ตารางท่ี 7  จ านวนและร้อยละของผู้ขอรับบริการตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพันธ์ุ ณ ห้องปฏบิัติการ 
                    ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชพิษณุโลก ปี 2554  
 

ผู้ขอรับบริการ จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
1. กรมวิชาการเกษตร งานผลิตพันธ์ุ 1,338 50.3 
 งานวิจัย 212 8.0 
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  1,026 38.6 
3. หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ   44 1.7 
4. ภาคเอกชน  40 1.5 
รวม  2,660 100 

 

ตารางท่ี 8  จ านวนและร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม ดูงาน และฝึกงาน ด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุ การปรับปรุง
สภาพและการตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพันธ์ุ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชพิษณุโลก ปี 2554 

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน (คน) หน่วยงาน 
1. การฝึกอบรม 832 เจ้าหน้าท่ีในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเกษตรกร

เครือข่าย 
2. การศึกษาดูงาน 269 เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร 
3. การฝึกงาน 22 ม. เกษตรศาสตร์ ม. แม่โจ้ ม. ขอนแก่น และสถาบันราช

ภัฎ สถาบันราชมงคล 
รวม 1,123  
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ภาพที่ 1  อุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุด ระหว่างการทดลองที ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
พิษณุโลก และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  ปี 2551-2552 
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ภาพที่ 2  ผลกระทบของอุณหภูมิที สูงข้ึนที มีต่อผลผลิตถั วเหลืองที ปลูกตั้งแต่วันที  15 พฤศจิกายน 
ถึง 15 มกราคม ปี 2551-2552 ที ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก และ
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  

               ปี 2551-2552 
 

อณุหภูมสิูงสุดเฉลีย่ตลอดชว่งปลูก ( C)
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พษิณุโลก ปี 51 R  = 0.61

พษิณุโลก ปี 52 R  = 0.86

เชยีงใหม่ ปี 51 R  = 0.87

เชยีงใหม่ ปี 52 R  = 0.62
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ภาพที่  4 เปอร์เซ็นต์น้่ามันในเมล็ดถั วเหลืองที ปลูกวันปลูกต่างกัน และได้รับอุณหภูมิที สูงขึ้น จาก 
  วันปลูกที  15 พฤศจิกายน 2550 ถึง 15 มกราคม 2551 ที ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
พืชพิษณุโลก และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
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อณุหภูมสิูงสุดเฉลีย่ชว่งสรา้งเมล็ด (C)
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ภาพที่ 3  เปอร์เซ็นต์โปรตีนในเมล็ดถั วเหลืองที ปลูกวันปลูกต่างกัน และได้รับอุณหภูมิที สูงขึ้นจาก 
วันปลูกที  15 พฤศจิกายน ถึง 15 มกราคม ที ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  
และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  

                  ปี 2551-2552  
 

 

R2 = 0.60*
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R2 = 0.70*
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ความงอกของเมล็ดพนัธุ ์

R2 = 0.83

R2 = 0.58

R2 = 0.68
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จ ำนวนเดอืนทีเ่ก็บรักษำ

ความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ ์
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จ ำนวนเดอืนทีเ่ก็บรักษำ

ความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ ์
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หลังเก็บเกี ยว                ใช้ปลูกปลายฝน        ใช้ปลูกฤดูแล้งปีถัดไป 

(a) ความงอก 

(b) ความงอกหลังการเร่งอายุ 

ภาพที่ 5    ความงอก (a) และความงอกหลังการเร่งอายุ  (b) ของถั วเหลืองที ปลูกช่วงเวลาต่างกัน  
              พ้ืนที ไร่เกษตรกร จ่านวน 206 ราย พ้ืนที   600 ไร่ อ. แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฤดูแล้งปี 2553  

หลังเก็บเกี ยว                ใช้ปลูกปลายฝน                    ใช้ปลูกฤดูแล้งปีถัดไป 


