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มีนโยบายพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางเมลด็พนัธ์ุรองรับ
ประชาคมอาเซียน (Seed Hub) โดยมีหน่วยงานร่วมขบัเคล่ือนทั้งหมด 
12 หน่วยงาน 

แผนแม่บทขับเคลือ่นยุทธศาสตร์
ศูนย์กลางเมลด็พนัธ์ุ 

1) เพ่ิมศกัยภาพการส่งออกเมลด็
พนัธ์ุไทย เพื่อรักษาความเป็นผูน้ า 
ต่อยอดความมัน่คงและความยัง่ยนื
ของเมลด็พนัธ์ุไทยในภมิูภาค  
2) เกษตรกรไทยเขา้ถึงเมลด็พนัธ์ุ
คุณภาพดีอยา่งเพียงพอ 



กลยทุธ์ 5  ด้าน เพือ่ขับเคลือ่นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมลด็พนัธ์ุ
รองรับประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์ที ่5  

การจัดเตรียมปัจจัยพืน้ฐานด้านเมลด็พนัธ์ุ 

กลยุทธ์ 1 
 

 

 
 

 

การวจิัยพฒันาพนัธ์ุและ
เทคโนโลยเีมลด็พนัธ์ุ 

กลยุทธ์ 2 
 

 

 

 

 
 

 
ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และ 
มาตรฐานคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 

กลยุทธ์ 3 
 

 

 

 

 
พฒันาผลติ และ 

การตลาดเมลด็พนัธ์ุ 

กลยุทธ์ 4 
 

 
 

 
 

 
พฒันาบุคลากรด้าน 

เมลด็พนัธ์ุ และเกษตรกร 

ศวม.พษิณุโลก ได้พฒันา 
ห้องปฏิบัตกิารตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 

ตามมาตรฐานสากล 
Seed testing Lab. 



ท าไมต้อง ISTA?? 

ISTA 

AOSA 

OECD 

ISO/IEC

17025 

การรับรองห้องปฏิบัตกิารตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 
ตามมาตรฐานสากล 



International Seed Testing Association (ISTA)  

หรือ สมาคมทดสอบเมลด็พนัธ์ุนานาชาต ิ 

ปัจจุบัน ISTA มีสมาชิกทั้งหมดจ านวน  323 ราย จาก 83 ประเทศทั่วโลก  
(www.seedtest.org, 2018)  

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 

225 

ห้องปฏิบัติการฯ ที่
เป็นสมาชิก 

137  

ห้องปฏิบัติการฯ ที่
ได้รับการรับรอง

จาก ISTA  

 

98 

สมาชิกประเภท
อืน่ๆ 

      ISTA มีบทบาทและหนา้ท่ีในการออกกฎและมาตรฐานการ
ทดสอบคุณภาพเมลด็พนัธุ์ ท่ีไดก้ารยอมรับจากนานาประเทศทัว่
โลก อีกทั้งเป็นหน่วยรับรอง (Accreditation Body) มาตรฐาน
หอ้งปฏิบติัการตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธุ์ใหแ้ก่สมาชิกเพื่อ
ส่งเสริมการส่งออกเมลด็พนัธุ์ไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก 



ห้องปฏิบัตกิารตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุของประเทศไทย 
ทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISTA 

บ.อสีท์เวสท์ ซีด จ ากดั 
(นนทบุรี) 

บ.เจียไต๋ (อ้อมน้อย) จ ากดั 
(สมุทรสาคร) 

ศูนย์วจิัยพฒันาเมลด็พนัธ์ุพชืพษิณุโลก 
กองวจิัยพฒันาเมลด็พนัธ์ุพชื  

กรมวชิาการเกษตร 

ประเทศไทยมีเพียง 3 
แห่ง ท่ีไดก้ารรับรอง
มาตรฐานจาก ISTA  
- บริษทัเอกชน 2 แห่ง  
- ภาครัฐ 1 แห่ง 



1. Orange International Certificate 
(OIC) คอื การรับรองเมลด็พนัธ์ุทั้งกอง 

การรับรองคุณภาพเมลด็พนัธ์ุของ ISTA แบ่งเป็น 2 ประเภท  

2.  Blue International Certificate 
(BIC) คอื การรับรองเฉพาะตวัอย่าง 
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ขั้นตอนการขอรับรอง 

สมคัรเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของ 

ISTA 

เตรียมความพร้อม
หอ้งปฏิบติัการตาม
ขอ้ก าหนดของ ISTA 

เตรียมความพร้อม
ของบุคลากรและ

เจา้หนา้ท่ี 

การยืน่ขอรับรอง
มาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการ 

1 2 3 4 

เข้าสู่มาตรฐาน ISTA 

5 

ไดรั้บรองมาตรฐาน
หอ้งปฏิบติัการฯ 

จาก ISTA 



เตรียมความพร้อม
หอ้งปฏิบติัการตาม
ขอ้ก าหนดของ ISTA 

เตรียมความพร้อม
ของบุคลากรและ

เจา้หนา้ท่ี 

การยืน่ขอรับรอง
มาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการ 

1 2 3 4 

เป็นสมาชิก 
ISTA  

ตั้งแต่ปี 2557 

สมคัรเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของ 

ISTA 

5 

ไดรั้บรองมาตรฐาน
หอ้งปฏิบติัการฯ 

จาก ISTA 

ขั้นตอนการขอรับรอง 



สามารถด าเนินการขอรับรองหอ้งปฏิบติัการตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุตามมาตรฐาน 
ISTA ได ้(ถา้ไม่เป็นสมาชิกไม่มีสิทธ์ิยืน่ขอ) 
ไดรั้บคู่มือการตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุฉบบัล่าสุดทุกปี 
มีสิทธ์ิเขา้ร่วมทดสอบความช านาญกบั ISTA 
มีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีทุกปี และมีสิทธ์ิออกเสียงในการเปล่ียนแปลงกฎ
ต่างๆ 
ไดค้วามเช่ือถือจากผูข้อใชบ้ริการหอ้งปฏิบติัการตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 

1 เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ ISTA 



ตัวอย่างการเพิม่/เปลีย่นแปลงกฏการทดสอบของ ISTA 

เพิม่การทดสอบความงอกมะละกอ ปี 2017 

เปลีย่นแปลงการประเมินของต้นอ่อนถั่วเหลอืง ปี 2018 
Chapter 5 
  5.2.7.2: Minimum number of secondary roots considered for Glycine max 
when primary root is defective 

Table 5 Part 2; Detailed methods for germination tests 
                             Subst.    Temp. (C)        FC   FN (d)     Rec.for breaking dormancy 
Carica papaya         S         20<=>30           12     28              Soak in water for 16 h 

ปี 2017 เพิม่พชืใน Chapter 5 Germination Test 



สมคัรเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของ 

ISTA 

เตรียมความพร้อม
หอ้งปฏิบติัการตาม
ขอ้ก าหนดของ ISTA 

เตรียมความพร้อม
ของบุคลากรและเจา้

หนา้ที 

การยืน่ขอรับรอง
มาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการ 

1 2 3 4 

Seed Preparation Room 

Purity Room 

Germination Room 

Seed testing Lab. 

ขั้นตอนการขอรับรอง 



Sleeve type trier triers 

Nobbe triers   
 

Riffle Divider 

Conical Divider 

เตรียมความพร้อมหอ้งปฏิบติัการตามขอ้ก าหนดของ ISTA 2 



สมคัรเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของ 

ISTA 

เตรียมความพร้อม
หอ้งปฏิบติัการตาม
ขอ้ก าหนดของ ISTA 

เตรียมความพร้อม
ของบุคลากรและ

เจา้หนา้ท่ี 

การยืน่ขอรับรอง
มาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการ 

1 2 3 4 

รูปที ่1 การฝึกอบรมหลกัสูตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมลด็พนัธ์ุรองรับการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน เม่ือวนัท่ี 10-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ขั้นตอนการขอรับรอง 



รูปที ่2 การฝึกอบรมหลกัสูตร การสุ่มตวัอยา่งเมลด็พนัธ์ุและการควบคุมคุณภาพ
การสุ่มตวัอยา่งเมลด็พนัธ์ุตามมาตรฐาน ISTA เม่ือวนัท่ี 19-23 กนัยายน 2559 

3 เตรียมความพร้อมของบุคลากรและเจา้หนา้ท่ี : ฝึกอบรม 



3 เตรียมความพร้อมของบุคลากรและเจา้หนา้ท่ี : ทดสอบความช านาญ 

 การเขา้ร่วมการทดสอบ Proficiency Test (PT) กบั ISTA  
เป็นการวดัระดบัความช านาญของเจา้หนา้ท่ีและมาตรฐานของหอ้งปฏิบติัการ  
 ผลการทดสอบมี 4 ระดบั คือ A, B, C และ Below Minimum Point (BMP)  
ผลการทดสอบตอ้งอยูใ่นระดบั A หรือ B จึงจะมีสิทธ์ิขอรับรองหอ้งปฏิบติัการตาม
มาตรฐาน ISTA ได ้

กลุ่มพชืทีผ่่าน PT 

• กลุ่ม Cereals เช่น ขา้วโพด 

• กลุ่ม Other agricultural species 
เช่น คะนา้, กะหล ่า 

• กลุ่ม Vegetables เช่น พริก, 
มะเขือเทศ, แตง 

ศวม.พิษณุโลก ผา่น PT ในกลุ่มพืชและวธีิการ
ทดสอบ ดงัน้ี 
• การทดสอบความบริสุทธ์ิทางกายภาพ  
• การจ าแนกเมลด็พนัธ์ุพืชอ่ืน 
• ความงอก  



PT16-1 Helaintus annus;  
            Purity                                   =  A 
            Other seed determination    =  A 
            Germination                         =  A 
PT16-2 Brachiaria brizentha; 
            Purity                                   =  A 
            Other seed determination    =  A 
            Germination                         =  A 
            Tetrazolium                          =  B 
             Moisture                              =  A 
PT16-3 Allium cepa; 
            Germination                         =  A 

ตัวอย่างผลการทดสอบ PT 





สมคัรเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของ 

ISTA 

เตรียมความพร้อม
หอ้งปฏิบติัการตาม
ขอ้ก าหนดของ ISTA 

เตรียมความพร้อม
ของบุคลากรและ

เจา้หนา้ท่ี 

การยืน่ขอรับรอง
มาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการ  

1 2 3 4 

ไดรั้บรองมาตรฐาน
หอ้งปฏิบติัการฯ 

จาก ISTA 

- ส่งคู่มือคุณภาพเพื่อ
ตรวจประเมินเบ้ืองตน้  
- Auditors มาตรวจ
หอ้งปฏิบติัการฯ 

5 

ขั้นตอนการขอรับรอง 



การยืน่ขอรับรองมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ  4 

ISTA Auditors ตรวจห้องปฏิบตัิการฯ 



ISTA Auditors ตรวจห้องปฏิบัติการฯ 



สมคัรเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของ 

ISTA 

เตรียมความพร้อม
หอ้งปฏิบติัการตาม
ขอ้ก าหนดของ ISTA 

เตรียมความพร้อม
ของบุคลากรและ

เจา้หนา้ท่ี 

การยืน่ขอรับรอง
มาตรฐาน

หอ้งปฏิบติัการ  

1 2 3 4 

ไดรั้บรองมาตรฐาน
หอ้งปฏิบติัการฯ 

จาก ISTA 

5 

ขั้นตอนการขอรับรอง ขั้นตอนการขอรับรอง 



Scope of the ISTA Accreditation of the 

Phitsanulok Seed Testing Laboratory 



1. สามารถด าเนินการขอรับรอง
ห้องปฏิบตัิการตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ
ตามมาตรฐาน ISTA ได้ 
2. ได้รับคู่มอืการตรวจสอบคุณภาพเมลด็
พนัธ์ุฉบบัล่าสุดทุกปี 
3. มสิีทธ์ิเข้าร่วมทดสอบความช านาญกบั 
ISTA 
4. มสิีทธ์ิเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปีทุกปี 
และมสิีทธ์ิออกเสียงในการเปลีย่นแปลงกฎ
ต่างๆ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ช่วยเอือ้ให้บริษทัเมลด็พนัธ์ุของไทยโดยเฉพาะ
บริษทัขนาดกลาง เปิดตลาดเมลด็พนัธ์ุในทวปี
ยุโรป อเมริกา หรือ ประเทศอืน่ๆ ทีต้่องการ
ใบรับรองคุณภาพเมลด็พนัธ์ุของ ISTA ได้มากขึน้  
2. เป็นกลไกการขบัเคลือ่นให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางเมลด็พนัธ์ุของอาเซียน (ASEAN Seed 
Hub)  
3. ห้องปฏิบตัิการตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ
กรมวชิาการเกษตร มคีวามน่าเช่ือถือและได้การ
ยอมรับ  

การเป็นสมาชิก  
ISTA  

การไดรั้บรอง
มาตรฐานฯ จาก 

ISTA 



• รับรองกองเมลด็พนัธ์ุ 
• รับรองเฉพาะตวัอยา่ง 

ออกใบรับรองคุณภาพ
เมลด็พนัธ์ุของ        

กรมวชิาการเกษตร 

• รับรองกองเมลด็พนัธ์ุ 
• รับรองเฉพาะตวัอยา่ง 

ออกใบรับรอง
คุณภาพเมลด็พนัธ์ุ

ของ ISTA 

ห้องปฏิบตัิการ
ตรวจสอบคุณภาพ

เมลด็พนัธ์ุ  
ศวม.พษิณุโลก 

200 บาท/
ตวัอยา่ง 

อยูร่ะหวา่งการเสนอ
กรมวชิาการเกษตร

ออกประกาศ 

สรุป 



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 



Country Accredited Lab 

China 2 

India 5  

Indonesia 2 

Japan 5 

Philippines 1 

South Korea 1 

Thailand 3 

Taiwan 1 

Turkey 1 

Total 21 

ห้องปฏิบัตกิารตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุในภูมภิาคเอเชีย 
ทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISTA 

48 ประเทศ 



อนัดบัผูส้ง่ออก - มลูคา่ (ลา้นเหรยีญสหรฐั) อนัดบัผูน้ าเขา้ - มลูคา่ (ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

1. เนเธอรแ์ลนด ์ 1,666 1. สหรฐัอเมรกิา 1,226 

2. สหรฐัอเมรกิา 1,460 2. เนเธอรแ์ลนด ์ 723 

3.  ฝร ัง่เศส 1,451 3. ฝร ัง่เศส 613 

14. จนี 169 11. จนี 254 

15. ไทย                                                      150 13. ญีปุ่่ น 204 

19. ญีปุ่่ น  119 28. อนิเดยี 74 

23.อนิเดยี 94 40. ฟิลปิปินส ์ 48 

36.อนิโดนเีซยี 23 46. ไทย 35 

48.ฟิลปิปินส ์ 6 68. สงิคโปร ์ 10 

55.มาเลเซยี 2 68. อนิโดนเีซยี 7 

ท่ีมา : World Trade Atlas, 2014 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธ์ุ อันดับ 1 ของ
อาเซียน อันดับ 2 ของเอเชีย อันดับ 15 ของโลก ด้วย
มูลค่าเมล็ดพันธ์ุที่ผลิตรวม 9,325 ล้านบาท                                                               

สถานภาพการส่งออกและน าเข้าเมล็ดพนัธ์ุของไทย ปี 2556 
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ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุ ปี 2559 


