
 ระบบการผลติเมลด็พนัธ์ุผกัอนิทรีย์
Organic	Seed	Production	Systems

โโดย By

ศูนย์เกษตรอินทรีย์กรีนเนท
Greennet Organic	Center



         ศูนย์เกษตรอนิทรีย์กรีนเนท  จดัตั%งขึ%นในปี พ.ศ.	
2554	โดยมูลนิธิสายใยแผน่ดินและสหกรณ์กรี
นเนท เพืDอทาํหนา้ทีDในการรวบรวม ทดสอบ และผลิต 

เมลด็พนัธ์ุผกัพื%นบา้นทีDเป็นพนัธ์ุผสมเปิด (ในระบบ

เกษตรอินทรีย์)	 เพืDอจาํหน่ายใหก้บัเกษตรกรผูผ้ลิตทีD
ตอ้งการใชเ้มลด็พนัธ์ุจากระบบเกษตรอินทรีย ์รวมถึง

การจาํหน่ายใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคทีDสนใจปลูกไวกิ้นเอง

ในครัวเรือน



  วตัถุประสงค์

(1)	เพืDออนุรักษพ์นัธ์ุพื%นบา้น โดยการรวบรวม คดัเลือก และผลิตเมลด็

พนัธ์ุเปิด เพืDอสร้างความย ัDงยนืใหก้บัระบบเกษตรอินทรีย/์เกษตรย ัDงยนื
(2)	ผลิตเมลด็พนัธ์ุผกัอินทรียที์DมีคุณภาพเพืDอจาํหน่ายใหก้บักลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรผูผ้ลิตและผูส้นใจ 

(3)	ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตเมลด็พนัธ์ุเกษตรอินทรียส์าํหรับจาํหน่ายผา่น
ศูนยฯ์ เพืDอเพิDมรายไดใ้หก้บัเกษตรกร

(4)	ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลีDยนประสบการณ์เรืDองเมลด็พนัธ์ุใหก้บั
ผูส้นใจทั%งในและนอกชุมชน ในลกัษณะของอาสาสมคัรฝึกงาน ทั%ง

นกัศึกษา เกษตรกร บุคคลทัDวไป 



 ห่วงโซ่กระบวนการผลติเมลด็พนัธ์ุ 

 ศูนย์เกษตรอนิทรีย์กรีนเนท

1.วางแผนการปลูก

2.การเพาะกลา้

3.การเตรียมแปลง

4.การย้ายต้นกล้าปลูก

5.การดูแลรักษา

6.การเก็บเกี> ยวผลผลิต

7.การตาก/การ
ลดความชืCนออก

จากเมล็ด
8.การทําความ

สะอาดเมล็ด
พันธ์ุ

9.การทดสอบความงอก

10.การแพค็

11.การจาํหน่าย



ขัFนตอนทีG 1				วางแผนการปลูก



ขัFนตอนทีG 2				การเพาะกล้า



ขัFนตอนทีG 3    การเตรียมแปลง



ขัFนตอนทีG 4				การย้ายต้นกล้าปลูก



ขัFนตอนทีG 5			 การดูแลรักษา



ขัFนตอนทีG 6	   การเกบ็เกีGยวผลผลติ



ขัFนตอนทีG 7	   การตาก / ลดความชืFนออกจากเมลด็



ขัFนตอนทีG 8	   การทาํความสะอาดเมลด็พนัธ์ุ



ขัFนตอนทีG 9	   การทดสอบอตัราการงอก



ขัFนตอนทีG 10		การแพค็



ขัFนตอนทีG 11		การจาํหน่าย



เมล็ดพนัธุ ์
      

“ชุมชนปจัจบุนัเมล็ดพนัธุพ์ ื1นบา้นเร ิ6มสญูหายและ
ขาดการเก็บ อนรุกัษ”์ 

      “คนในชุมชนขาดความเขา้ใจ ผูค้นตดิกบั
ความสะดวกที6จะจดัซื1อเมล็ดพนัธุม์าปลกูซึ6งพนัธุ ์
เหลา่น ั1นลว้นแตเ่ก็บเมล็ดพนัธุไ์ดย้าก ”

      เกษตรกรตอ้งพึ6งพาจากการจาํหนา่ยอยู่
ตลอดเวลา โดยไมต่ระหนกัคดิวา่เมล็ดพนัธุ ์
พื1นบา้นของตนเองก็มคีวามพเิศษ มคีวามเดน่ใน
ตวั เชน่ มคีวามตา้นทานตอ่โรค แมลงไดด้กีวา่
พนัธุท์ ี6ซื1อจากบรษิทัมาปลกู 

      และเมล็ดพนัธุจ์ากบรษิทัตอ้งพึ6งพาการใช้
สารเคมตีลอดเวลา ในการเพาะปลกูถงึจะได้



เส้นทางของเมลด็พนัธ์ุและวถิกีารกนิทีGปรับเปลีGยน

1.ทีGผ่านมาคนไทยกนิผกัหลากหลาย
     - นํ%าพริก.. หนึDงถว้ย.. กินผกัจิ%มเป็นกะละมงัใหญ่
     - กินตามฤดูกาล หนา้ร้อน หนาว ฝน…กินผกัใบจากไมย้นืตน้
เป็นหลกั

- พืชผกัหลากหลายสายพนัธ์ุ หลากหลายรสชาติ
2. คนรุ่นปู่ย่าตายาย คดัเลือกพนัธ์ุ เกบ็พนัธ์ุ พฒันาอาหารเพืDอ
ลูกหลานมีกิน ไม่วา่จะอยูที่Dไหน เกินอะไรขึ%นลูกหลานกต็อ้งมี

กิน



3.วนันีF …..พืชผกัหลายสายพนัธ์ุหายไปไหน
- สงัเกตจากจานอาหารแต่ละมื%อของเรา กินอยูไ่ม่กีD
ชนิด

- แลว้หนัไปมองแผงผกัในตลาด มีจาํกดัแค่ไม่กีDสาย

พนัธ์ุ

- เกษตรกรปลูกตามความนิยมของผูบ้ริโภค เราจึงได้

กินแค่ไม่กีDสายพนัธ์ุและรสชาติเดิมๆ รสชาติเดียวมา

เนิDนนานจนชิน



4.เมลด็พนัธ์ุถูกพฒันาขึFนเพืGอการค้า
- เมลด็พนัธ์ุทีDเกษตรกรปลูก ผกัทีDเรากิน ไม่ใช่เมลด็พนัธ์ุแท้

ดั%งเดิม 

- เมลด็พนัธ์ุทีDถูกปรับแต่งพนัธ์ุ ใหไ้ดผ้ลผลิตทีDมีขนาด 

รสชาติ ทนต่อการเกบ็รักษาและการขนส่ง ทีDสาํคญัถูกใจผู ้

ซื%อและระบบตลาด 

- เมลด็พนัธ์ุทีDถูกปรับแต่งพนัธ์ุ ตอ้งใชปุ๋้ย ใชส้ารเคมีใน
ระบบการผลิตปริมาณมาก



- เมลด็พนัธ์ุทีDจาํหน่ายใหเ้กษตรกร เกบ็พนัธ์ุเพืDอใชใ้น
รุ่นต่อไปไม่ไดเ้พราะจะไม่ใหผ้ลผลิตเหมือนรุ่นแรก

 

- เมลด็พนัธ์ุทีDถูกปรับแต่งพนัธ์ุ เป็นพนัธ์ุทีDผูคิ้ดคน้ถือ
วา่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของตนเอง จึงออกแบบ

ใหเ้มลด็พนัธ์ุในรุ่นทีDสองเป็นหมนั ไม่งอกหรือไม่

สมบูรณ์ หงิกงอ ไม่สวย ผลผลิตดอ้ยลง 



- คนปลูก-ผูผ้ลิต 

            ตอ้งลงทุนค่าเมลด็พนัธ์ุใหม่ทุกครั% ง รวมถึงตอ้งลงทุนค่า

สารเคมีต่างๆ ทีDสูงขึ%นอยา่งต่อเนืDอง และผูผ้ลิตกไ็ดรั้บอนัตราย

จากสารเคมี

- คนกิน-ผูบ้ริโภค 

             เสีDยงต่อสุขภาพไดรั้บอนัตรายจากสารพิษตกคา้งในผกั กิน

ไม่หลากหลาย ระบบนิเวศเสียสมดุล 



ระบบการผลติเมลด็พนัธ์ุผกัอนิทรีย์
Organic	Seed Production	System



1.การควบคุมพนัธุกรรม

• การควบคุมพนัธุกรรม คือ การควบคุมพนัธุกรรมตามสายพนัธ์ุ
ทีGต้องการ

• หลกัการคือ
1.1	การป้องกนัมใิห้สายพนัธ์ุอืGนๆ มาผสม

  กบัสายพนัธ์ุทีDทาํการผลิตเมลด็ ทาํไดโ้ดยการปลูกใหห่้างจาก
พนัธ์ุอืDนๆ ใหม้ากทีDสุด เช่นถา้เป็นพืชผสมตวัเอง เช่น มะเขือ
เปราะ มะเขือยาว มะเขือเทศ ถัDวฝักยาว อาจใชร้ะยะห่าง 
ประมาณ 30-50 เมตร 



• พืชผสมข้าม

เช่น แตงกว่าอาจจะต้องใช้ระยะห่างถึง 500	เมตร 

    - ขึEนอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ทิศทางลม หรือชนิด
ของแมลงทีK ช่วยผสมเกสร

- บางครัEงอาจจะมีปัญหาเรืK องพืEนทีK จํากัด 

            อาจจะใช้วิธีป้องกันโดยการปลูกเหลืK อมเวลา
เพืK อไม่ให้ออกดอกพร้อมกัน หรือกางมุ้ง การใช้ถุง
ครอบ เพืK อป้องกันลมและแมลง 

















1.2	การถอนพนัธ์ุปนหรือพนัธ์ุทีDมีลกัษณะผดิเพี%ยนไปจาก
พนัธ์ุเดิมออก ซึD งตอ้งทาํทุกระยะการเจริญเติบโต

•  ระยะกลา้

• ระยะการเจริญเติบโตดา้นลาํตน้ และใบ

• ระยะการใหด้อก**(ระยะนี%สาํคญัทีDสุดเพราะถา้พนัธ์ุปน

ออกดอก เกสรตวัผูจ้ะผสมกบัพนัธ์ุดี ทาํใหเ้มลด็ทีDไดไ้ม่

บริสุทธิZ )

• ระยะการเกบ็เกีDยว







2.การปลูกและดูแลรักษา
2.1	การจดัการดนิ
ดนิ ต้องมคีวามอดุมสมบูรณ์ เพราะดนิคือปัจจยัสําคญั

แห่งความสําเร็จ 

         ควรใช้ปัจจยัการผลติอย่างผสมผสาน ทัFงปุ๋ยคอก 

ปุ๋ยหมกั 

        ปลูกพืชตระกลูถัGวเพืGอปรับปรุงบํารุงดนิและเพิGม

อนิทรียวตัถุในแปลง 



2.2 การจดัการนํFา 

• การใหน้ํ% ากเ็ป็นเรืDองทีDสาํคญักบัพืชมาก 

• โดยเฉพาะช่วงเวลาการตดิดอก หา้มขาดนํ%าและ
จะตอ้งใหน้ํ% าอยา่งสมํDาเสมอ 

• ถ้าขาดนํFา จะมีผลทาํให ้ดอกร่วง เมลด็ลีบ หรือได้

เมลด็ทีDไม่สมบูรณ์ 



2.3	 การจดัการเรืGองโรค/ แมลง

• ในระบบเกษตรอนิทรีย์นัFน โรค/แมลง ถือว่าเป็นอกี

หนึGงปัญหาทีGแก้ไขยาก ดงันัFนแนวทางคือ “การ
ป้องกนั”	เป็นหลกั แนวทางดงันีF
1.	ใชเ้มลด็ทีDมัDนใจวา่ไม่มีเชื%อโรคติดมากบัเมลด็
2. ป้องกนัโรคทีDติดมากบัเมลด็โดยการแช่ในนํ%าอุ่น
3.คลุกดว้ยเชื%อราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก



4.ในระยะกล้าและรวมถงึแปลงปลูกรดด้วยเชืFอไตรโคเดอร์
มา

5.มคีวามใกล้ชิดกบัพืช หมัGนสัGงเกตอาการและแก้ไขปัญหา

อย่างรวดเร็วก่อนทีGโรคจะลกุลาม

6.ทาํแปลงปลูกให้สะอาดปราศจากศัตรูพืช
7.เกบ็เศษพืชทีGเป็นโรคออกจากแปลงอย่างต่อเนืGอง
8.ดูแลพืชให้มคีวามแขง็แรง
9.ใช้วธีิต่างๆผสมผสาน เช่น การปลูกพืชผสมผสาน พืชไล่

แมลง การใช้ตวัหํFาตวัเบียน เป็นต้น



2.4	การปลูกพืช
        นอกจากจะต้องวางแผนการปลูกพืชเพืGอให้ออกดอกในฤดูทีG

เหมาะสมรวมถงึการวางแผนการปลูกเพืGอควบคุมพนัธุกรรมแล้ว 

สิGงทีGควรปฏบิัตคืิอ ถ้าต้องการเมลด็พนัธ์ุไว้ใช้เอง ควรจะแยก

พืFนทีGปลูกกบัพืFนทีGการผลติผกัสด เพราะการปฏบิัตดูิแลรักษาจะมี

วธีิการทีGในบางพืชมคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก เช่น

- การผลติเมลด็พนัธ์ุผกัชี ควรปลูกระยะห่างระหว่างต้น 30-40 

ซม.	และระยะห่างระหว่างแถว 50-60	ซม.จํานวน 1 ต้น/

หลุม 

- แต่ปลูกผกัชีแบบผกัสดจะใช้วธีิการหว่าน เป็นต้น



2.5	อืGนๆ สิGงทีGต้องเตรียมเพิGม

สิK งทีK ต้องเตรียมเช่น 

- การขึEนค้าง 

- การปักค้างป้องกันการล้ม

- การตัดแต่งต้น การตัดแต่งกิK งเพืK อให้ได้
ผลผลิตสูง  เป็นต้น



3.การเกบ็เกีGยวเมลด็พนัธ์ุ

• การเกบ็เกีGยวทีGถูกวธีิจะส่งผลถงึปริมาณและคุณภาพ
ของเมลด็พนัธ์ุทีGควรจะได้รับอย่างเตม็ทีG

• คุณภาพเมลด็พนัธ์ุทีGดจีะเกบ็เกีGยวในระยะทีGสุกแก่
ทางสรีระวทิยาแล้ว

• การเกบ็เกีGยวในระยะทีGเหมาะสมจะส่งผลต่อความ
งอก อายุในการเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุอกีด้วย

















แนวทางกว้างๆ เพืGอประโยชน์ในการเกบ็เมลด็พนัธ์ุ

1.รู้จกัพืช
- เราตอ้งรู้จกัธรรมชาติของพืชนั%นๆ ใหดี้และมากขึ%นกวา่การผลิตผกั

สด

- ขอ้มูลทีDตอ้งใชป้ระโยชน์ในการเกบ็เกีDยวเมลด็พนัธ์ุ เช่น
                  ช่วงเวลาการออกดอก ช่วงเวลาการติดเมลด็ ของพืชนั%นๆ

- ตอ้งหลีกเลีDยงการเกบ็เมลด็พนัธ์ุในช่วงฤดูฝน เพราะความชื%นจะทาํ

ใหเ้มลด็เสียหายดอ้ยคุณภาพ

- ลกัษณะการแก่ของฝัก/ผล  บางชนิดอาจจะสงัเกตจากการ

เปลีDยนแปลงของสี รูปร่าง  เมืDอแก่เมลด็ร่วงง่าย



2.ประสบการณ์เดิม

• กรณีทีDเราทาํเกษตรอินทรียอ์ยูแ่ลว้และมีความรู้และความ
ชาํนาญในการดูแลพืช การต่อยอดงานดา้นการผลิตเมลด็

พนัธ์ุกจ็ะไม่ยาก 

• การนาํหลกัการทางวชิาการมาผนวกกบัประสบการณ์ของ
เกษตรกรจะก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ของงานดา้นการผลิต

เมลด็พนัธ์ุอินทรียไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว



3.สภาพภูมอิากาศ
สภาพภูมิอากาศ คือปัญหาหลักของภาคการเกษตร

- ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ

- ฝนทีK ตกไม่เป็นฤดูกาลเหมือนเมืK อก่อน

- อากาศทีK ร้อนขึEน

มีผลอย่างมากต่อการวางแผนการปลูกเพืK อผลิตเมล็ด

พันธ์ุ และกําลังเป็นปัญหาใหญ่ทีK ยากแก่การแก้ไข

** แต่ก็ป้องกันได้โดยการปลูกพืชในโรงเรือนเพืK อป้องกัน

ฝน การสร้างโรงเรือนก็เป็นอีกทางเลือกหนึK ง



4.ต้นทุนการผลติ
• สําหรับต้นทุนการผลติเมลด็พนัธ์ุนัFน เกษตรกรสามารถ

ดาํเนินการได้ง่ายๆ คือ 

1.การจดบันทกึ
- รายการวสัดุต่างๆ ทีGลงทุนไปในแปลงผลติเมลด็พนัธ์ุ เช่น 

ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ชีวภณัฑ์ต่างๆ ไม้ค้าง ถุงพลาสตกิ ฯลฯ

- แรงงานทีGใช้ไปในขัFนตอนต่างๆ 
- ต้นทุนในแต่ละกจิกรรม เช่น ค่าแรงในการเกบ็เกีGยวเมลด็

พนัธ์ุ 1  กก. เป็นมูลค่าเท่าไหร่ เป็นต้น



หลกัการในการเกบ็เกีGยวเมลด็พนัธ์ุผกั

1.การเกบ็เกีDยวเมลด็พนัธ์ุเพืDอใหเ้มลด็คุณภาพดีจะตอ้งเป็นช่วงทีD
เมลด็พนัธ์ุมีการแก่ทางสรีรวทิยาแลว้ ซึD งระยะนี% เป็นช่วงทีDเมลด็

พนัธ์ุจะมีการสะสมอาหารไวภ้ายในเมลด็มากทีDสุด และเกบ็

รักษาไวไ้ดน้าน

2.เมลด็ทีDมีคุณภาพนอกจากจะเกบ็เกีDยวในอายทีุDเหมะสมแลว้
จะตอ้งมีวธีิการเกบ็เกีDยวทีDเหมาะสมกบัชนิดพืชเพืDอใหผ้ลผลิต

เมลด็พนัธ์ุในอตัราทีDสูง

3.การเกบ็เกีDยวเมลด็พนัธ์ุผกัเป็นงานทีDตอ้งอาศยัความละเอียดอ่อน
เป็นอยา่งมาก เนืDองจากมีความหลากหลายของชนิดพืชและพนัธ์ุ

ผกั 



ข้อสังเกตบางประการเพืGอการเกบ็เกีGยวเมลด็พนัธ์ุผกั
1.การเปลีDยนแปลงของ สีผล/ฝัก เช่น สีแดงของมะเขือเทศ สีเหลืองของ

แตงกวา

2.การเปลีDยนแปลงรูปร่าง หรือโครงสร้าง เช่น การแตกของฝักกระเจี\ยบ

เขียว โดยทัDวไปการเปลีDยนแปลงโครงสร้างกบัการเปลีDยนแปลงสีจะ

ปรากฏใหเ้ห็นพร้อมๆ กนั

3.การปรากฏของไข (หรือนวล) ทีDผล เช่น ฟักแฟง ฟักทอง จะพบไขหรือ

นวลทีDขาวเพิDมมากขึ%นทีDผวิของผล

4.การเหีDยว/แหง้ของฝัก เช่น ถัDวฝักยาว ถัDวแขก การเกบ็สามารถเกบ็เมืDอฝัก

เหีDยวและกาํลงัจะแหง้



5.การนับอายุหลังดอกบาน เช่น 

แตงโม แตงเทศ 

6.การดมกลิK น เช่น แตงไทย 



4.การปรับปรุงสภาพเมลด็พนัธ์ุ

• การปรับปรุงสภาพเมลด็พนัธ์ุเป็นขั%นตอนหลงัจากเกบ็
เกีDยวมาจากแปลงแลว้ เพืDอใหเ้มลด็มีความสะอาด โดยการ

คดัแยกสิDงทีDไม่ตอ้งออก  เช่น เศษของผลหรือฝัก เมลด็

พนัธ์ุแตกหกั เป็นโรค การคดัแยกอาศยัคุณสมบติัทาง

กายภาพของเมลด็ เช่นรูปร่าง สี ขนาดและนํ%าหนกั เป็น

ตน้ รวมถึงการลดความชื%น การคดัเกรด การบรรจุหีบห่อ 

และการเกบ็รักษา 



4.1	การแยกเมลด็พนัธ์ุออกจากฝัก

• สามารถแบ่งตามประเภทของพืชออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.พืชทีDตอ้งใชน้ํ% าในการแยกเมลด็ เป็นพืชทีDยงัเปียก เช่น 

มะเขือ พริก แตง มะระ

2.พืชทีDหา้มใชน้ํ% าในการแยกเมลด็ เป็นพืชทีDเมลด็แหง้เมืDอ

แก่ เช่น คะนา้ กวางตุง้ กระเจี\ยบเขียว 



4.2	การตากหรือการลดความชืFน
• การลดความชืEนในเมล็ดจะต้องดําเนินการให้ถูกต้อง ซึK งจะส่งผล

ต่อคุณภาพของเมล็ดทีK ดีในการนําไปปลูกต่อไป 

‘เมล็ดพันธ์ุก็เหมือนคนเราหายใจตลอด”
- การลดความชืEน ทําได้ 2 ครัEง คือ ลดความชืEนก่อนการกะเทาะ

เมล็ด ออกจากฝัก หรือหลังการกะเทาะเมล็ด ในการตากฝักทํา

ได้โดย ตากบนพืEน ตากโดยการแขวน

- เมล็ดพันธ์ุผักทัK วไปจะลดวามชืEนในเมล็ดให้ตํK ากว่า 10	%	ซึK งจะ
ทําให้เก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ได้นานในภาชนะปิดอย่างปลอดภัย



5.การเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุ
• สภาพการเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุคืออุณหภูมิตํDา โดยปรกติจะเกบ็รักษาไวที้D 
อุณหภูมิประมาณ 15-20	องศาเซลเซียส 

• หลกัการทีDเกษตรกรควรนาํมาพิจารณา คือ
1.ควรเกบ็เมลด็พนัธ์ุไวใ้นบริเวณทีDร่มและเยน็ บริเวณบา้น ถา้มีไม่มาก

นกันกักเ็กบ็ในตูเ้ยน็ช่องธรรมดา

2.เกบ็เมลด็ไวใ้นภาชนะปิด หา้มใหอ้ากาศเขา้ เพราะอากาศจะนาํ

ความชื%นเขา้ไป

3.นาํภาชนะทีDใชแ้ลว้ นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเกบ็รักษาเมลด็ได ้เช่น ขวดแกว้ 

กระป๋องนมเดก็ เป็นตน้

4.การแบ่งเมลด็ออกมาใช ้ตอ้งปิดฝาใหส้นิททุกครั% ง อาจแบ่งเป็นถุงเลก็ๆ ถา้ใช้

บ่อย



6.การตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุเบืFองต้นสําหรับ
เกษตรกร

วตัถุประสงค์เพืGอ

1.เพืDอตอ้งการทราบคุณภาพของเมลด็เป็นขอ้มูลในการกาํหนดอตัราเมลด็ทีD
ใชป้ลูก ตลอดจนการวางแผนการเกบ็รักษา หรือการจาํหน่ายดว้ย ขอ้มูล

ทีDไดจ้ะนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาหรือการบริหารจดัการเมลด็ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง

การตรวจสอบความงอกของเมลด็

- เกษตรกรสามารถทาํไดโ้ดยสุ่มเมลด็ทีDตอ้งการจาํนวน 400 เมลด็ 

(การสุ่มจะนาํเมลด็มาจากหลายๆ ส่วนในถุง/กระสอบ



- การเพาะเมลด็ควรทาํ 4 ซํFาๆ ละ 100 เมลด็ หรือ 50	
เมลด็ หรือ 25	เมลด็ ต่อซํFากไ็ด้ เพาะในสภาพแวดล้อมทีG

เหมาะสมกบัพืชนัFนๆ โดยวธีิการง่ายๆ เช่น

 ถ้าเมลด็เลก็ ใช้กล่องพลาสตกิใส แล้วเอากระดาษ

ชําระใส่ในกล่อง พ่นนํFาให้เปียก แล้ววางเมลด็บนกระดาษ

ปิดฝา ทิFงไว้ 1-2 สัปดาห์ เราสามารถนับและคาํนวณเป็น

เปอร์เซ็นต์ความงอกได้

ถ้าเมลด็ใหญ่ อาจจะต้องใช้ทราย ขีFเถ้าแกลบใส่ใน

ตะกร้าแล้วฝังเมลด็ลงไปรดนํFาให้ชุ่ม รอ 1-2 สัปดาห์ 



ความท้าทาย

• เรืGองสภาพภูมอิากาศทีGเปลีGยนแปลงทีGเราไม่อาจควบคุมได้
• เกษตรกรน้อยมากทีGสนใจการผลติเมลด็พนัธ์ุผกัเพืGอจําหน่าย 
เพราะมคีวามเสีGยงในเรืGองความเสียหายในทุกระยะการ

เจริญเตบิโต และใช้เวลานานในการดูแล 

• การผลติเมลด็พนัธ์ุเป็นเรืGองละเอยีด มหีลายขัFนตอนและการ

จัดการแตกต่างกนัในแต่ละพืช ซึGงต้องใช้ประสบการณ์และความใส่

ใจ

• เกษตรกรยงัเชืGอว่าการผลติผกัสดเพืGอจําหน่าย มรีายได้ทีGดกีว่าการ
ผลติเมลด็พนัธ์ุขาย เลยส่งผลให้เราไม่สามารถขยายผู้ผลติเมลด็

พนัธ์ุเพิGมได้



ความท้าทาย

• เรืK องกฎหมายเมล็ดพันธ์ุ สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยเช่น 

เกษตรกร  กรณีชนิดพืชทีK ตรงกับพืชควบคุม ต้องมีการขอขึEน
ทะเบียน ขอใบอนุญาตการรวบรวม การจําหน่าย และการนําเข้า 
ถ้าไม่ขอขึEนทะเบียนแสดงว่าผิดกฎหมายไม่สามารถขายตาม

ร้านค้า หรือขายปลีกได้



สรุป

1.เมล็ดพันธ์ุมี 2 ประเภท คือ พันธ์ุผสมเปิด (OP)	และพันธ์ุลูกผสม
(F1-hybrid)

2.พันธ์ุลูกผสม มีข้อดี คือ มีความสมํ> าเสมอของลักษณะต่างๆ และมักรวม

ลักษณะดีๆ เอาไว้ ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธ์ุลูกผสมไปปลูกต่อ เพื> อให้
เกิดลักษณะเดิมได้

3. พันธ์ุผสมเปิด (OP)	มีลักษณะเป็นพันธ์ุแท้ เกษตรกรสามารถเก็บพันธ์ุ

ต่อได้ และสามารถคงลักษณะเดิมไว้ได้

4.การผลิตเมล็ดพันธ์ุ เป็นการเพิ> มปริมาณเมล็ดพันธ์ุโดยรักษาพันธุกรรม
ของพันธ์ุพืช ละทําให้เมล็ดมีคุณภาพสูง เช่น ความงอก และความ

แข็งแรงของเมล็ด 



5.เมืDอจะผลิตพืชใด ตอ้งรู้จกัพืชนั%นใหม้ากทีDสุด ตั%งแต่การปลูก 

การดูแลรักษา โรค-แมลงทีDสาํคญั จะตอ้งทราบวา่เป็นพืชผสม

ตวัเองหรือผสมขา้ม และมีพฤติกรรมในการออกดอก หรือติด

เมลด็อยา่งไร

6.การควบคุมพนัธุกรรมใหค้งทีD จะตอ้งวางแผนการปลูก เพืDอ

ไม่ใหมี้พืชพนัธ์ุอืDนๆ  ผสมขา้มกบัพนัธ์ุของเรา โดยใชร้ะยะ

ความห่างของพนัธ์ุอืDนๆ การปลูกในช่วงเวลาทีDดอกบานไม่

พร้อมกนั หรือการกางมุง้ หรือการคลุมดอก รวมถึงการถอนตน้

ทีDเป็นพนัธ์ุปนออกจากแปลงผลิตดว้ย



7.โรคพืชมีความสาํคญัมากต่อตน้พืช และสามารถติดไปกบัเมลด็

พนัธ์ุได้

8.การดูแลรักษาตน้พืชใหมี้ความแขง็แรงตั%งแต่ระยะแรก ร่วมกบั

การป้องกนัโรคและแมลง จะทาํใหไ้ดเ้มลด็ทีDสมบูรณ์ 

9.ความชื%นในเมลด็มีความสาํคญัต่อคุณภาพเมลด็พนัธ์ุมาก ควรลด

ความชื%นไม่ใหเ้กิน 10 % เนืDองจากจะทาํใหเ้กิดการแพร่ของ

โรค-แมลงไดง่้าย ถา้เมลด็มีความชื%นสูง
10.เมลด็พนัธ์ุเมืDอผลิตแลว้ควรนาํมาใชใ้หเ้ร็วทีDสุด จะมีโอกาสได้

ตน้กลา้ทีDแขง็แรง



11.ช่วงการเกบ็เกีDยวเมลด็พนัธ์ุจะตอ้งหลีกเลีDยงฤดูฝน 

ดงันั%นตอ้งวางแผนการปลูกใหถู้กตอ้ง

12.การเกบ็เกีDยวเมลด็จะตอ้งใหเ้มลด็มีการสุกแก่ทาง
สรีรวทิยาก่อน การเกบ็เร็วหรือชา้กวา่ช่วงการแก่ทาง

สรีรวทิยามีผลเสียต่อคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ

13.การนวด การกะเทาะ เพืDอนาํเมลด็ออกจากฝัก/ผล ตอ้ง

ทาํอยา่งระมดัระวงั เพืDอความชื%นในเมลด็ทีDมากหรือนอ้ย

เกินไปจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเมลด็ได้



14.การลา้งนํ%า ทาํความสะอาดเมลด็พืชพวกแตงกวา มะเขือเทศ 
สามารถแยกเมลด็จมนํ%าซึD งมีคุณภาพดีออกจากเมลด็ลอย ซึD งเป็น

เมลด็ทีDอ่อนแอ และมีอายกุารเกบ็รักษาสั%น ดงันั%นจึงไม่ตอ้ง

เสียดาย

15.แสงแดดจดั อุณหภูมิสูง วสัดุประเภทสงักะสี จะทาํใหเ้มลด็

ตายหรือเสืDอมสภาพไดง่้าย ตอ้งระวงัโดยเฉพาะเมลด็ทีDตอ้งลา้ง

นํ%า เช่น มะเขือเทศ แตงกวา ควรพึDงในร่มใหเ้มลด็หมาด ก่อน

นาํไปตากแดดโดยตรง และไม่ควรตากบนแผน่สงักะสี 



16.การบ่มผล เช่น แตงกวา มะเขือเทศไวป้ระมาณ 1 สปัดาห์ 

แลว้จึงนาํไปลา้ง จะทาํใหเ้มือกทีDติดอยูที่Dเมลด็หลุดออกไดง่้าย

17.ควรเกบ็รักษาเมลด็ไวใ้นสภาพเยน็และแหง้ ถา้ตอ้งการเกบ็ไว้
ในตูเ้ยน็ทีDบา้นตอ้งเกบ็ในภาชนะปิดมิดชิด หรือใส่ถุงพลาสติก 

รัดปากถุงใหแ้น่นเรียบร้อย หา้มอากาศเขา้

18.การทดสอบความงอกควรทาํ 4	ซํ% าๆ ละ 100 หรือ 50	หรือ 
25	เมลด็ นาํไปไวใ้นสภาพทีDเหมาะสมตามความตอ้งการขอพืช

นั%นๆ แลว้นาํมาคาํนวณค่าเฉลีDยเป็นเปอร์เซ็นตค์วามงอกเบื%องตน้

สาํหรับเกษตรกรได้



                                       *** (ขอ้มูลอา้งอิงจากโครงการขยายผลการผลิตพนัธุ์พืชและเมลด็พนัธุ์อินทรียแ์ก่เกตกร มหาวทิยาลยัแม่โจ)้

19.ทุกขั%นตอนมีความสาํคญัต่อปริมาณและคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 
ผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุตอ้งติดตามอยา่งต่อเนืDอง

20.ในระบบเกษตรอินทรียย์งัมีคาํถามทีDตอ้งการคาํตอบอีกมาก 

เนืDองจากการศึกษาดา้นเมลด็พนัธ์ุอินทรียย์งัมีไม่มากนกั ดงันั%น

เกษตรกรจึงควรทาํงานทดลองง่ายๆ อยูเ่สมอ 

เนืDองจากระบบเกษตรอินทรียเ์ป็นระบบทีDมีความละเอียด มี

ความเฉพาะทีDพอสมควร การใชห้ลกัวชิาการผสานกบั

ประสบการณ์จะทาํใหไ้ดข้อ้มูลและวธีิการทีDเป็นประโยชน์อยา่ง

มาก



ช่วยกันเก็บพืชพันธ์ุ

  อันลํEาค่าไว้ในแผ่นดิน

    สร้างวิถีการกินอยู่

      เพืK อความหลากหลายและยัK งยืน



จบการนําเสนอ

Thank	you ^^ 


