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บทคัดย่ อ
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในปั จจุบนั ดาเนินการโดยภาครัฐและเอกชน แต่เมล็ดพันธุ์พืชอาหารบางชนิ ดเช่ น
ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทาให้พ้นื ที่ปลูกพืชเหล่านี้ลดลงและผลผลิตต่าเนื่องจากเกษตรกร
ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดอ้ ยคุณภาพ ส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงด้านอาหารและสภาพเศรษฐกิ จของประเทศ โครงการ
ศูนย์ตน้ แบบการวิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชจึงได้เริ่ มดาเนิ นการที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพิษณุ โลก ตั้งแต่
ปี 2553 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ ในชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จาหน่ายและ
กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไปสู่ เกษตรกร ทาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิ ต
และลดต้นทุนการผลิตส่ งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสู งขึ้น โดยนาร่ องพืชที่มีปัญหาเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ 2 ชนิด
คือ ถัว่ เหลื องและถัว่ เขี ยวการดาเนิ นงานที่ผ่านมา 2 ปี (2553-2554) มุ่งเน้นการสร้ างระบบและเครื อข่ายผูผ้ ลิ ต
เมล็ดพันธุ์โดยการวางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ถวั่ เหลืองชั้นพันธุ์คดั พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายร่ วมกับหน่ วยงาน
ของกรมวิช าการเกษตรอย่างเป็ นระบบ จากนั้นจึ งกระจายเมล็ ดพันธุ์ ไ ปยังเครื อข่ ายเกษตรกรหรื อสหกรณ์
การเกษตรไปผลิตเป็ นเมล็ดพันธุ์ช้ นั พันธุ์จาหน่ายเพื่อจาหน่ายให้เกษตรกรทัว่ ไป โดยภาครัฐได้เข้าไปกากับดูแล
ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และให้การตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ทาให้เกษตรกร
ผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์มีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่เกษตรกรผูป้ ลูกก็จะได้เมล็ดพันธุ์ดีอย่างเพียงพอ ขณะนี้ มีเครื อข่าย
เกษตรกรผูป้ ลูกถัว่ เหลืองจานวน 8 กลุ่ม พื้นที่ภาคเหนื อ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์
ถัว่ เหลืองปลายฤดูฝน 1,439 ตัน และที่คาดว่าจะได้จากฤดูแล้งปี 2555 ไม่ต่ากว่า 700 ตัน ซึ่ งเมล็ดพันธุ์น้ ี สามารถ
นาไปใช้ในพื้นที่ปลูกถัว่ เหลืองได้ประมาณ150,000 ไร่ สามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 เป็ นร้อยละ 21 ของพื้นที่
ปลูกถัว่ เหลืองทั้งประเทศ ทาให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.5 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 300 ล้านบาท สาหรับ
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การดาเนิ นงานในถัว่ เขียวใช้หลักการเดียวกับถัว่ เหลือง โดยร่ วมกับสหกรณ์จานวน 32 สหกรณ์ ทาการขยายเมล็ดพันธุ์
ถัว่ เขียวชั้นพันธุ์จาหน่ายสนับสนุ นโครงการจัดระบบการปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในปี 2554
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียวชั้นพันธุ์จาหน่ายได้จานวน 3,400 ตัน รองรับพื้นที่ปลูกจานวน 560,000 ไร่ ซ่ ึ ง
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 12 เป็ นร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูกถัว่ เขียวทั้งประเทศ ทาให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 86.8 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 2,312 ล้านบาท การผลิตเมล็ดพันธุ์จาเป็ นต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพัฒนาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนั้น การวิจยั และพัฒนาการปรับเปลี่ ยนช่วงเวลาปลูกถัว่ เหลืองหลังนาให้
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศในเขตภาคเหนื อดาเนิ นการโดยศูนย์ตน้ แบบฯ และสรุ ปเป็ น
คาแนะนาว่าการปลูกถัว่ เหลืองในฤดูแล้งเขตภาคเหนื อ ควรปรับให้เร็ วขึ้นจากคาแนะนาเดิมที่ใช้มานานกว่า 30 ปี
กล่าวคือในการปลูกถัว่ เหลื องผลิตเมล็ดพันธุ์น้ นั ควรเริ่ มตั้งแต่กลางเดื อนพฤศจิกายนแต่ไม่ควรเกินปลายเดื อน
ธันวาคม หากปลูกล่าไปจนถึงกลางเดือนมกราคมตามคาแนะนาเดิมทาให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลงถึงร้ อยละ 60
และเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่า ซึ่ งคาแนะนาดังกล่าวนี้ ได้นาไปขยายผลในแปลงผลิ ตเมล็ดพันธุ์ช้ นั พันธุ์ขยายของ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุ โลก และเครื อข่ายเกษตรกรผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ช้ นั พันธุ์จาหน่ าย ณ ไร่
เกษตรกร จังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดแพร่ จานวน 3,000 ไร่ ในฤดูแล้งปี 2553-54 ทาให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่สามารถ
เก็บรักษาได้นานถึง 8 เดือน และงานนี้ มีการขยายผลอย่างต่อเนื่ องไปยังเครื อข่ายจังหวัดอุดรธานี ที่เริ่ มปลูกถัว่
เหลืองหลังนาในฤดูแล้งปี 2555 นี้ รวมพื้นที่ 8,000 ไร่ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานนับว่ามี
ความสาคัญในงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ตน้ แบบการวิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุ โลก จึงได้รับการสนับสนุน
ให้จดั ตั้งห้องปฏิ บตั ิ ก ารตรวจสอบคุ ณภาพเมล็ดพันธุ์ พืชขึ้ นในส่ วนภูมิภาค โดยให้บริ ก ารทาการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภาคเอกชน และเกษตรกร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็ นสถานที่เดี ยวที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูต้ รวจสอบคุ ณภาพเมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียวชั้นพันธุ์จาหน่ ายที่รับซื้ อคืน
จากหน่วยงานในสังกัดของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ภายใต้โครงการจัดระบบการปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในปี 2554 จานวน 3,500 ตัน นอกจากนี้ ยงั ให้บริ การกับผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการขอขึ้นทะเบียนเป็ นผู ้
รวบรวมเมล็ดพันธุ์ หรื อขอใบรับรองการส่ งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังต่างประเทศอีกด้วย จากการเริ่ มเปิ ดให้บริ การใน
เดือนมีนาคม 2554 สามารถตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์จานวนรวม 2,660 ตัวอย่าง ซึ่ งนับว่าเป็ นห้องปฏิบตั ิการ
ด้านเมล็ดพันธุ์แห่งแรกของกรมวิชาการเกษตรที่ให้บริ การกับทุกภาคส่ วนในส่ วนภูมิภาคจากการดาเนิ นงานที่ผา่ น
มาของศูนย์ตน้ แบบการวิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทาให้มองเห็นความเป็ นไปได้ในการเพิ่มปริ มาณเมล็ดพันธุ์
พืชที่มีปัญหาขาดแคลนของประเทศด้วยการสร้างเครื อ ข่ายและทางานลักษณะบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และเกษตรกร โดยมีการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการผลิตเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ด
พันธุ์รองรั บ รวมถึ งเป็ นแหล่ งรวบรวมองค์ความรู ้ ด้านเมล็ดพันธุ์ พื ชและถ่ ายทอดให้ก ับบุ คลากรทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน เกษตรกร และผูส้ นใจทัว่ ไปซึ่ งต้นแบบการทางานในลักษณะนี้ สามารถนาไปดาเนิ นการในพื้นที่ภาค
อื่น ๆ โดยปรับให้เหมาะสมกับชนิดเมล็ดพันธุ์พืช และสภาพแวดล้อมและเกษตรกรต่อไป
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