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Do you save your own seeds? 
คุณได้เกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุของคุณหรือไม่

Join: vevox.app ID: 184-640-797

1. Yes ใช่
11.76%

2. No ไม่
47.06%

3. Sometimes บางคร้ัง
41.18%



How do you primarily source your seeds? 
คุณจดัหาเมลด็พนัธ์ุอย่างไรเป็นส่วนใหญ่ 

Join: vevox.app ID: 184-640-797

1. I save my own seeds ฉันเกบ็รักษาเมล็ดพนัธุข์องฉันเอง

11.76%

2. I purchase from a seed store ฉันซือ้เมล็ดพนัธุจ์ากร้านค้า

58.82%

3. I trade with friends and neighbors ฉันแลกเปลี่ยนเมล็ดพนัธุกั์บเพือ่นและเพือ่น

บ้าน 5.88%

4. I get my seeds from a seed bank ฉันไดเ้มล็ดพนัธุม์าจากธนาคารเมล็ดพันธุ์
23.53%



Why is seed saving important?
Use 1 word

OR  use a ‘-’ (example: Food-security) 

ทาํไมการเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุถงึมคีวามสําคญั?
ตอบสั้นๆ หน่ึงถึงสองคาํ

Join: vevox.app ID: 184-640-797 Enter Text and 
Press Send



Who do seeds belong to? 
คุณคดิว่า เมลด็พนัธ์ุต่างๆ เป็นของใคร 

(pick best answer) 
(เลือกขอ้ท่ีคุณคิดวา่ใช่ท่ีสุด)

Join: vevox.app ID: 184-640-797 POLL OPEN

60

1. Farmers ทกุคน
26.67%

2. Companies บริษัท
6.67%

3. Communities ชุมชน
33.33%

4. Plant breeders คนปรับปรุงพันธุ์
0%

5. Governments รัฐบาล
0%

6. All of the above ถูกทกุข้อ
33.33%



The State of Seeds Globally
สถานะของเมลด็พนัธ์ุในทัว่โลก



World Food Crops
พืชผลท่ีเป็นอาหารโลก

พนัธุพ์ชืทีไ่ดรั้บการระบุทั่วโลก

จาํนวนพนัธุพ์ชืผลทีเ่ป็น

อาหารของมนุษย์

ในทั่วโลก อาหารทีใ่หพ้ลังงาน

ทีไ่ดจ้ากพชื มากกว่า 50 % มาจาก

ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี

ทกุวันนี ้75% ของอาหารโลกมาจาก 

พชืผล 12 ชนิดรวมกับสัตว ์5 ชนิด



Systems of 
Farmers' 

Seed 
Supply

ระบบการจดัหาเมลด็

พนัธ์ุของเกษตรกร

ระบบทอ้งถิน่

เมล็ดพนัธุ์เมล็ดพนัธุ์

เพาะปลูก

เกบ็เกีย่ว 

เกบ็รักษา

บริโภค

แลกเปล่ียน

ตลาด

ระบบทางการ

ผลิตเมล็ดพนัธุ์

ควบคุมคุณภาพ

พอ่แม่พนัธุ์

ธนาคารยนี



สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

ทรัพยากรพนัธ์ุพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร
Farmers' Rights

Preamble:
“Affirming that the past, present and 

future contributions of farmers in all regions of the 
world, particularly those in centres of origin and 
diversity, in conserving, improving and making 

available these resources, is the basis of Farmers' 
Rights”

The right that farmers have to save, use, 
exchange and sell farm-saved seed/propagating 

material, subject to national law and as 
appropriate.

สิทธิของเกษตรกร

บทนํา

“ได้รับรองว่าการดาํเนินการอนุรักษ์ พฒันา และทาํให้เข้าถงึ

ทรัพยากรเหล่าน้ีได้ ของนักเกษตกรทัว่ภูมิภาคในโลก โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในศูนย์กลางของความดัง้เดมิและความหลากหลายน้ัน ไม่ว่า

จะเป็นในอดตี ปัจจบุัน หรือในอนาคต เป็นสิทธิพืน้ฐานของ

เกษตรกร”

สิทธิทีเ่กษตรกรสามารถ เกบ็รักษา ใช้ แลกเปลีย่น และขายเมลด็

พนัธ์ุทีไ่ด้เกบ็รักษาไว้จากฟาร์มตวัเอง วสัดุขยายพนัธ์ุ 

International Treaty on
Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture



Key Terms
คาํสําคญั



Okra
(Lady’s Finger; Gumbo; Bendi)

Abelmoschus esculentus

‘Clemson Spineless’

A. Genus Name
B. Species Name
C. Common Name
D. Family Name
E. Variety Name

A. ช่ือสกลุ

B. ช่ือชนิด

C. ช่ือสามญั

D. ช่ือวงศ์

E. ช่ือพนัธ์ุ

1.__
_

2.__
_3.__

_
4.__

_



Family วงศ์

Genus สกลุ

Species ชนิด
A species is a group of organisms that 
may interbreed and produce offspring 
that is also capable of reproducing the 
same kind.
ชนิด คือกลุ่มของส่ิงมีชีวติท่ีอาจมีการผสม

พนัธ์ุกนัต่างสายพนัธ์ุ และผลิตลูกหลานท่ี

สามารถแพร่พนัธ์ุชนิดเดียวกนัได้

Variety พนัธ์ุ

Family: Poaceae
Genus: Zea
Species: Zea mays
Variety: Samoeng Purple
วงศ์: Poaceae

สกลุ: Zea

ชนิด: Zea mays

พนัธ์ุ: พนัธ์ุสะเมิงสีม่วง



Solanaceae
Species ชนิด

Variety พนัธ์ุ

Solanum 
melongena 

Ex: Pingtung Long 

Family วงศ์



Types of 
Seeds

ชนิดของเมลด็พนัธ์ุ



Open Pollinated (OP)
‘Heirloom’ - ‘Traditional’ –

‘Indigenous’
เมลด็พนัธ์ุผสมเปิด

พนัธ์ุปู่ย่า พนัธ์ุดั้งเดมิ พนัธ์ุพืน้บ้าน

• Domesticated over time & produce ‘true to 
type’ seeds
ถูกปลูกในทอ้งถ่ินมานาน และผลิตเมลด็ลกัษณะเดิม

ของตน้แม่
• Relatively stable traits; can be saved year 

after year
ลกัษณะเฉพาะค่อนขา้งคงท่ี สามารถเกบ็ไดใ้นปีถดัๆไป



Hybrid Seed: ‘F1 Hybrid’
เมลด็พนัธ์ุผสม : พนัธ์ุผสม F1

• Cross of 2 parent plants backcrossed 
multiple times to stabilize
ผสมขา้มพนัธ์ุพอ่แม่พืช 2 ชนิด และผสมพนัธ์ุ
กลบัหลายๆรอบเพ่ือใหไ้ดพ้นัธ์ุท่ีมัน่คง

• Do not produce ‘true to type’ seeds
ไม่ผลิต เมลด็ลกัษณะเดิมของตน้แม่

• ‘Hybrid vigor’ loss in subsequent 
generations
ลกัษณะดีเด่นของลูกผสม จะหายไปในรุ่น
ต่อๆไปภายหลงั

พนัธ์ุแท้ A พนัธ์ุแท้ B พนัธ์ุผสม AB

ลกัษณะดเีด่นของลูกผสม 



Loss of ‘Hybrid 
Vigor’

การหายไปของลกัษณะ

ดเีด่นของลูกผสม



Genetically Modified 
Organisms (GMO):

‘Genetically Engineered’
การดดัแปลงทางพนัธุกรรม

พนัธุวศิวกรรม

• Intentional alteration of genome 
with other genes or DNA
การตั้งใจดดัแปลงกลุ่มยนีในเซลลข์อง
ส่ิงมีชีวติกบัพนัธุกรรมหรือดีเอนเออ่ืนๆ

• Many different modification 
techniques
มีเทคนิคในการดดัแปลงท่ีแตกต่างกนัหลายวธีิ
- Cisgenesis ใชย้นีจากส่ิงมีชีวติท่ีเป็นญาติ
ใกลชิ้ด

- Transgenesis ใชย้นีจากส่ิงมีชีวติตระกลูอ่ืน

ปัญหาหนอนเจาะ

ทาํลายพืช
แกไ้ขโดยการใช้

แบคทีเรยี บีที

ก่อนการดดัแปลง

พนัธกุรรม

ขา้วโพดบีที 

ตา้นทานแมลง

ผลลพัธุ์

หนอนตาย

หลงัการดดัแปลง

พนัธกุรรม

ขา้วโพด บีที

ตา้นทานแมลง

ตดัตอ่เซลลแ์บททีเรยี บีที

เขา้สูเ่นือ้เย่ือพืช

ก่อนการดดัแปลง

พนัธกุรรม

ขา้วโพดบีที 

ตา้นทานแมลง

หลงัการดดัแปลง

พนัธกุรรม

ขา้วโพด บีที

ตา้นทานแมลง

ปัญหาหนอนเจาะ

ทาํลายพืช
แกไ้ขโดยการใช้

แบคทีเรยี บีที

ก่อนการดดัแปลง

พนัธกุรรม

ขา้วโพดบีที 

ตา้นทานแมลง

หลงัการดดัแปลง

พนัธกุรรม

ขา้วโพด บีที

ตา้นทานแมลง





Seed 
Production
การผลติเมลด็พนัธ์ุ



Pollination
การผสมเกสร

Growing ‘True-to-Type’
การปลูก พืชลกัษณะเดิมของตน้แม่

• Plant seed that yields the same type of plant as 
the original plant.
ปลูกเมลด็พนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตชนิดเดียวกนักบัพืชตน้
กาํเนิด

• Open-Pollinated seeds are usually True-to-Type
เมลด็พนัธ์ุผสมเปิดปกติจะเป็นพนัธ์ุลกัษณะเดิมของตน้
แม่

• Fruit trees usually NOT True-to-Type…so, fruit 
trees are often grafted
ตน้ผลไมป้กติไม่เป็นพนัธ์ุลกัษณะเดิมของตน้แม่ มกัจะ
ไดรั้บการตอนก่ิง



Types of Pollination
ประเภทของการผสมเกสร

• Self pollination: pollination within the same flower 
or flowers on the same plant
การผสมเกสรในตวัเอง เป็นการผสมเกสรในดอกเดียวกนั หรือ
ในตน้เดียวกนั

-Lettuce, tomato, okra, peas, beans
ผกักาด, มะเขือเทศ, กระเจ๊ียบ, ถัว่

• Cross pollination: pollination between flowers on 
different plants
การผสมเกสรขา้ม เป็นการผสมเกสรระหวา่งดอกไมท่ี้มาจาก
ตน้อ่ืนๆ

- Onions, carrots, parsley, celery, broccoli, 
cabbage
หวัหอม, แครอท, ผกัชีฝร่ัง, ผกัข้ึนฉ่าย, บรอคโคลี, 
กะหลํ่าปลี

Pure varieties ≠ cross-pollination
พนัธ์ุบริสุทธ์ิ≠ การผสมเกสรขา้ม



Self Self Cross Artificial
ผสม ในตวัเอง ผสมในตวัเอง ผสมข้าม ผสมเทยีม

Wind Insects
ลม แมลง

.

ตวันาํการผสมเกสร

ประเภทของการผสมเกสร





Harvesting 
Seed

การเกบ็เกีย่ว

เมลด็พนัธ์ุ



• Save seed from the healthiest, most 
productive plants
เกบ็เมลด็พนัธ์ุจากตน้ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และ
ใหผ้ลผลิตดีท่ีสุด

• Remove undesirable plants before 
flowering
แยกตน้ท่ีไม่ตอ้งการออก ก่อนท่ีจะออกดอก

• Plants for seed saving will need to 
stay in the ground longer 
พืชสาํหรับท่ีจะเกบ็เมลด็พนัธ์ุ จาํเป็นท่ีตอ้งอยู่
บนดินนาน



Seed Storage Factors
ปัจจัยในการเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุ

Seed dormancy depends on:
การพกัตวัของเมลด็ ข้ึนอยูก่บั...

• Seed moisture content (optimum= 8-
12%)
ความช้ืนของเมลด็ ( เหมาะสม ท่ี 8-12 % )

• Temperature
อุณหภูมิ

• Oxygen
ออกซิเจน



Dependent on many different factors including the 
inherent abilities of seed:
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีแตกต่างกนัหลายอยา่ง รวมทั้ง ความสามารถโดย
ธรรมชาติของเมลด็พนัธ์ุ

• Orthodox- can be dried and stored a long time
Ex: Beans, Grains, most Vegetable seeds
เมลด็ชนิด ออโทดอก สามารถตากแหง้และเกบ็รักษาไดน้าน
เช่น ถัว่, เมลด็ธญัพืช, เมลด็ผกัต่างๆ

• Recalcitrant- cannot be stored for very long
Ex: Mango, Avocado, Lychee
เมลด็ชนิด รีคอลซีแทรนท ์ไม่สามารถเกบ็รักษาไวไ้ดน้าน
เช่น เมลด็มะมว่ง, เมลก็คาโวคาโด, เมลด็ลิน้จ่ี

Seed Dormancy
การพกัตวัของเมลด็



Questions? คาํถาม

Thank You for Joining Us 
Today!

ขอขอบคุณทีม่าร่วมอบรมกบัเราใน

วนันี้

Please sign up on 
www.echocommunity.org

Membership is free!

All materials and resources 
presented today will be 

available on this website.

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ที ่
www.echocommunity.org

ฟรี !

สามารถเข้าถงึเอกสารและข้อมูลทีใ่ช้
ในการอบรมในวนันี ้ในเวป็ไซด์นี้

http://www.echocommunity.org/
http://www.echocommunity.org/
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