ธรรมชาติของการเกิดดอก ผล และเมล็ด
ของมะละกอ
จะมี สั ก กี่ ค นที่ ไ ม่ เ คยสั ม ผั ส รสชาติ ข องมะละกอ 

ไม่ว่าจะเป็นมะละกอดิบ หรือมะละกอสุก และจะมีสัก
กี่คนเคยบริโภคมะละกอได้เรียนรู้ว่า ดอก ผล และเมล็ด
ของมะละกอเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้อย่างไร ความไม่รู้
เป็นจุดอ่อนต่อการรับข้อมูลที่อาจจะผิดหรือถูก ขึ้นอยู่กับ
เจตนาของคนป้อนข้อมูล
บนความรู้ที่เขียนขึ้นนี้มีเจตนาเพื่อป้อนข้อมูลที่
เป็นจริงที่ง่ายแก่การเข้าใจในการเกิดดอก ผล และเมล็ด
ตามธรรมชาติ โดยหวังว่าความรู้เหล่านี้คงช่วยให้ผู้ที่ยัง
ไม่ ท ราบสามารถนำองค์ ค วามรู้ เ หล่ า นี้ ไปใช้ เ ป็ น ฐาน
ประกอบการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการรั บ ข่ า วสารข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวกับมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมได้ถูกต้องขึ้น
มะละกอเป็นพืชที่ผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์
อาจทำได้ โดยการคัดเลือกในพันธุ์เดียวกันหรือผสมข้าม
พันธุ์ ส่วนการเกิดดอกเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์
เนื้ อ เยื่ อ บริ เ วณมุ ม ข้ อ ต่ อ ด้ า นในของก้ า นใบกั บ ลำต้ น
พัฒนาเป็นตาดอก แล้วเจริญเป็นดอก การเกิดดอกของ
ต้นมะละกอถ้าแยกตามเพศของดอกจะมี 3 ชนิด คือ
มะละกอต้นตัวผู้ ช่อดอกจะมี 2 ชนิด คือ ดอกตัวผู้ที่ ไม่
ติดผล และดอกตัวผู้ที่เกสรตัวเมียเจริญขึ้นมาสามารถติด
ลูกได้ มะละกอต้นตัวเมีย จะมีดอกเพียงชนิดเดียว คือ
ดอกตัวเมียที่ ไม่มีเกสรตัวผู้ และมะละกอต้นสมบูรณ์เพศ
คือ มีดอกทีม่ เี กสรตัวเมียและเกสรตัวผูอ้ ยู่ในดอกเดียวกัน
ลักษณะของดอกจะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นได้ 5 แบบ
ส่งผลให้การพัฒนาเป็นผลมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน
ลักษณะดอกที่เป็นดอกตัวเมียจะประกอบดว้ย
ส่วนที่เป็นรังไข่ มีผนังหุ้มรังไข่ และส่วนที่เป็นไข่ รังไข่มี
ลักษณะเป็น 5 กลีบ ไข่ ได้รับการผสมจากเกสรตัวผู้ก็จะ
เกิดการปฏิสนธิพัฒนาเจริญเติบโตเป็นเมล็ด ส่วนที่เป็น
ผนังรังไข่ก็จะมีการพัฒนาแบ่งเซลล์เนื้อเยื่อเจริญเติบโต
เป็นเนื้อและเปลือกของผล

เมื่อทราบดังนี้แล้ว เนื้อมะละกอดิบหรือสุกที่เรา
รับประทานจะเกิดจากการแบ่งตัวของผนังรังไข่ของเซลล์
เนื้ อ เยื่ อ ที่ มี ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมเหมื อ นกั น กั บ ต้ น แม่
หรือต้นที่ให้ผลทุกประการ การแสดงออกหรือเปลีย่ นแปลง
ทางพันธุกรรมที่อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนต้นแม่ต้น
เดิ ม จะเกิ ด ที่ เ มล็ ด ที่ ไ ด้ รั บ การผสมเกสรตั ว ผู้ จ ากต้ น
เดียวกันหรือต้นอื่นหรือพันธุ์อื่น และจะขยายพันธุกรรม
ใหม่ลงสู่ธรรมชาติ เมื่อมีการนำเมล็ดเหล่านั้นไปปลูกต่อ
เท่านั้น ฉะนั้น ต้นมะละกอที่เป็นต้นตัวเมีย ถ้าเป็นต้นที่
ดัดแปลงพันธุกรรม จะไม่มี โอกาสกระจายพันธุ์ โดย
ละอองเกสรตัวผู้ ไปยังต้นอื่นได้ เมล็ดที่อยู่ ในมะละกอดิบ
ซึ่งยังไม่พร้อมในการเจริญพันธุ์ย่อมไม่มี โอกาสจะเจริญ
พันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ ได้
กล่าวโดยสรุป ต้นมะละกอที่ตัดแต่งพันธุกรรม
หากจะมีการปลูกรวม หรือใกล้เคียงกับมะละกอพันธุ์ที่ ไม่
ได้ตัดแต่ง หรือพันธุ์พื้นบ้าน การปนเปื้อนทางพันธุกรรม
ระหว่างสองพันธุ์จะไม่สามารถแสดงออกที่เนื้อมะละกอ
แต่จะแสดงออกทางเมล็ดเท่านั้น จึงไม่ควรต้องกังวล
เรื่องการปนเปื้อน เพียงแต่ ให้มีการจัดการควบคุมในการ
ปลูกและการจำหน่ายที่เข้มงวดก็น่าจะไม่กระทบต่อตลาด
ค้าเนื้อมะละกอดิบและมะละกอสุก
สำนักเลขาธิการสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

ชั้น 7 ห้อง 731 อาคารอมรภูมิรัตน เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตู้ ปณ. 1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
โทรศัพท์ 0-2940-6393 โทรสาร 0-2940-6394
E-mail address : seedasso@loxinfo.co.th
Website : http://www.seed.or.th

ขึ้นหลัก 2,000 ล้าน

เมล็ดพันธุ์ส่งออก

ปี 2550 เป็นปีแรกของธุรกิจส่งออกเมล็ดพันธุ์ของ
ไทยแตะบันได 2,000 ล้านบาท ใช้เวลา 6 ปีนับจากปี 2543
ที่แตะบันได 1,000 ล้านบาท ศักยภาพการส่งออกที่เพิ่มใน
ช่วง 6 ปี อย่างเป็นนัยยะสำคัญ ได้แก่เ มล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน สำหรับเมล็ดพันธุ์ผักเฉพาะที่
ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการผลิ ต คื อ เมล็ ด พั น ธุ์ แ ตงกวา

เมล็ดพืช
		
ข้าวโพด
ข้าวโพดหวาน
รวม
 ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช

สำหรับเมล็ดพันธุ์พืชตัวใหม่ที่เริ่มตีตลาดส่งออกเป็นปีแรก
2549 เช่น กระเจี๊ยบเขียว แคนตาลูป ฟักแฟง ฟักทอง
มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะระ บวบเหลี่ยม รวมกันแล้วใน
ปี 2550 เพิ่มจาก 7.39 ตัน มูลค่า 11.76 ล้านบาท ของปี
2549 เป็น 146.48 ตัน มูลค่า 256.89 ล้านบาท มูลค่าเพิ่ม
กว่า 200%

ปี 2543
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
4,807.53
62.94
4,870.47

268.41
5.61
274.02

ปี 2550
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
13,423.64
319.52
13,743.16

837.72
91.32
929.04

ปีการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชผัก
ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต
		
ชนิดพืช
		
กระเจี๊ยบเขียว
แคนตาลูป
ฟักแฟง
ฟักทอง
มะเขือเปราะ
มะเขือยาว
มะระ
บวบเหลี่ยม
รวม

ปี 2548
ปริมาณ
มูลค่า
(ตัน)
(ล้านบาท)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2549
ปริมาณ
มูลค่า
(ตัน)
(ล้านบาท)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.740
0.140
0.090
1.140
0.006
0.140
3.170
0.960
7.386

1.000
1.860
0.280
2.290
0.001
0.150
4.680
1.510
11.771

ปี 2550
ปริมาณ
มูลค่า
(ตัน)
(ล้านบาท)
23.12
14.60
1.62
39.65
0.20
8.88
35.97
22.41
146.45

13.55
81.65
3.07
51.50
0.38
17.80
53.85
35.09
256.89

เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม
ปี 2543-ปี 2550 (รายปี)
ปี

ปริมาณ (,000 กก.)

มูลค่า (ล้านบาท)

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

7,862
8,153
12,025
11,922
13,299
13,934
12,510
17,409

1,121.23
1,433.20
1,346.73
1,388.31
1,432.93
1,568.45
1,723.76
2,152.16

มูลค่าการส่งออกในปี 2550 ร้อยละ 50 จะเป็นตลาด
ในกลุม่ ประเทศ Asean ตลาดรายใหญ่ทสี่ ดุ ของไทยคือ เวียดนาม
มูลค่ากว่า 558 ล้านบาท ที่น่าจับตามองคือ กัมพูชา ยอด
นำเข้า ปี 2549 มูลค่าเพียง 1.3 ล้านบาท แต่ปี 2550 สูงถึง
87.77 ล้านบาท พม่า ซึ่งน่าจะเป็นอีกตลาดหนึ่งของไทย แต่
ลดลงจาก 77.29 ล้านบาท เหลือเพียง 20.51 ล้านบาท
(สมควรได้มีการวิเคราะห์) มองในภาพรวมของมูลค่าการค้า
เมล็ดพันธุ์ของโลก ปี พ.ศ.2547 มีมูลค่าประมาณ 4,200
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 134,000 ล้านบาท การส่ง
ออกของไทย ปี 2550 เทียบได้เพียงร้อยละ 1.6

การนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อใช้ ในประเทศ
และเพื่อการส่งออก (Re-Export) เปรียบเทียบตั้งแต่ปี
2543 จนถึงปี 2550 เมล็ดพันธุ์ที่ ไ ม่สามารถผลิตได้ ใน
ประเทศยังมีปริมาณนำเข้าใกล้เคียงทุกปี แต่ที่ลดลงเป็นการ
นำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ผักบุ้งจีน เป็นสำคัญ
และที่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นชนิดพันธุ์พืชที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
การผลิต และเป็นชนิดพันธุ์พืชที่นิยมปลูกในกลุ่มประเทศ
Asean ซึ่งเริ่มมีการนำเข้ามาตั้งแต่ปี 2549 ปริมาณส่วน
ใหญ่จะนำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซึ่งบาง
บริษัทมีฐานการผลิตอยู่ที่นั่น
ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช 

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม
ปี 2543-2550 (รายปี)
ปี

ปริมาณ (ตัน)

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

มูลค่า (ล้านบาท)

3,861.31
4,445.39
4,090.80
4,464.24
6,242.05
6,719.31
6,663.96
5,794.22

375.58
431.33
390.11
463.82
533.46
527.28
557.64
599.22

ปริมาณและมูลค่าเปรียบเทียบ
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ผักที่ไทยมีศักยภาพการผลิต
			
ชนิดพืช
ปี 2543-2548
		

ปริมาณ
(ตัน)

ปี 2549

มูลค่า
(ล้านบาท)

ปริมาณ
(ตัน)

ปี 2550

มูลค่า
(ล้านบาท)

กระเจี๊ยบเขียว
แคนตาลูป
มะเขือยาว
มะระ
บวบเหลี่ยม
ฟักทอง

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.140
0.069
0.001
1.040
0.160
0.000

0.16
1.04
0.02
1.27
0.08
0.00

4.34
1.64
0.68
15.54
12.71
10.70

1.74
26.45
4.05
18.20
10.14
11.20

รวม

0.000

1.41

2.57

45.61

71.78

จำนวนผู้ประกอบการ ปี 2550 ทั้งนำเข้าและส่งออก รวมทั้งสิ้น 104 ราย ในจำนวนนี้นำเข้าอย่างเดียว 35 ราย ส่ง
ออกอย่างเดียว 33 ราย นำเข้าและส่งออก 36 ราย จำนวนผู้ประกอบการที่นำเข้า 60 ราย เพิ่มจากปี 2549 ซึ่งมี 48 ราย
ผู้ส่งออกมี 69 ราย เพิ่มจากปี 2549 ซึ่งมี 65 ราย รายละเอียดปริมาณและมูลค่านำเข้า-ส่งออก รายชื่อพืช-รายปี คลิกดู
ได้ที่เว็บไซต์สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย www.seed.or.th
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
 ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช

ธุรกิจค้าเมล็ดพันธุ์
ไทยกับบังคลาเทศ
ประเทศบั ง คลาเทศเป็ น ประเทศที่ ป ระชากรส่ ว น
ใหญ่ยังอยู่ ในอาชีพการเกษตร มีการเพาะปลูกพืชเพื่อเป็น
อาหารที่หลากหลายคล้ายไทย ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมต่างๆ ไปยัง
บังคลาเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้นตามลำดับ ในปี 2548 ส่งออก
จำนวน 205,061 กิโลกรัม มูลค่า 17,943,343 บาท เมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดครองอันดับหนึ่ง จำนวน 195,969 กิโลกรัม
มูลค่า 11,797,037 บาท นอกนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ผักชนิด
ต่างๆ เช่น กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี แตงกวา ถั่วฝักยาว 

ผักกาดหัว ผักชี พริก มะเขือเทศ 
ปี 2549 การส่งออกเพิ่มสูงขึ้นเป็น 484,113
กิโลกรัม มูลค่า 38,233,799 บาท เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดยัง
ครองอันดับหนึ่ง จำนวน 462,079 กิโลกรัม มูลค่า
29,128,000 บาท ชนิดพันธุ์พืชผักขยายตัวจาก 10 ชนิด
เป็น 15 ชนิด แตงกวาส่งออกขยายตัวค่อนข้างสูง จาก 115
กิโลกรัม มูลค่า 696,000 บาท ในปี 2548 เป็น 764
กิโลกรัม มูลค่า 2,988,960 บาท และเป็นตลาดเมล็ดพันธุ์
เปิดใหม่สำหรับเมล็ดพันธุม์ ะระ ฟักทอง ฟักแฟง บวบเหลีย่ ม
ผักกาดหอม 
ปี 2550 การส่งออกเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2549 เป็น
จำนวน 615,864 กิโลกรัม มูลค่า 59,453,229 บาท เมล็ด
พันธุ์ข้าวโพด ยังคงนำหน้าส่งออก 593,513 กิโลกรัม มูลค่า
42,204,191 บาท แตงกวาส่งออกเพิ่มสูงขึ้น 2 เท่า เป็น
จำนวน 1,465 กิโลกรัม มูลค่า 4,974,205 บาท พริกเพิ่ม
จาก 38 กิโลกรัม มูลค่า 328,600 บาท เป็น 277 กิโลกรัม
มูลค่า 2,264,300 บาท มะระขยายตัวสูงขึ้น 7 เท่า ส่งออก
เป็นจำนวน 808 กิโลกรัม มูลค่า 1,508,602 บาท เมล็ด
พันธุ์มะเขือเทศขยายตัว 2 เท่า เป็น 281 กิโลกรัม มูลค่า
2,324,286 บาท การขยายตัวการส่งออกไปบังคลาเทศ
เมล็ดพันธุ์พืชผักชนิดอื่นๆ เกือบทุกชนิดได้ขยายตัวสูงขึ้น
ด้วย ตลาดเมล็ดพันธุ์ของไทยในบังคลาเทศน่าจะมี โอกาสสูง
เพราะคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของไทยเป็นที่ต้องการ ประกอบกับ

ทิศทางการพัฒนา การเกษตรของประเทศบังคลาเทศ มุ่ง
เน้นการใช้เ มล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและให้ผลผลิตสูง โดย
เฉพาะเมล็ดพันธุ์ลูกผสม เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ ให้
พอเลี้ยงปากท้องของประชากรที่มีมากถึง 150 ล้านคน บน
พื้นที่เพาะปลูกที่มีจำกัด และพื้นที่เพาะปลูกมีปัญหาภัยพิบัติ
น้ำท่วมเป็นประจำในช่วงฤดูฝน แต่มีความอุดมสมบูรณ์สูง
เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการเกษตร
เป็นสำคัญ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมและเมล็ดพันธุ์
ผัก ซึ่งปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงและให้ผลผลิตดี
เหมาะสมกับฤดูกาลเพาะปลูกยังขาดแคลน และเป็นที่
ต้องการอย่างมากของเกษตรกร แม้ว่าจะยังยากจนและเป็น
รายย่อย แต่กำลังซื้อของเกษตรกรมีมากถึงร้อยละ 75 ของ
ประชากร
การนำเข้าจากประเทศบังคลาเทศไม่มีสถิติการนำ
เข้าในปี 2548 และปี 2549 แต่ ในปี 2550 มีการนำเข้า
เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว 7,000 กิโลกรัม มูลค่า 577,569 บาท
แต่ ไทยส่งออกไปบังคลาเทศเพียง 915 กิโลกรัม มูลค่า
201,790 บาท
ที่มา : ฝ่ายพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช 

ส า ร ะ น่ า รู้ ...

ยุทธศาสตร์ด้านเมล็ดพันธุ์
พ.ศ. 2550-2554
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเมล็ดพันธุ์ ปี 2550-2554 โดย
มีเป้าประสงค์ 4 ประการ คือ (1) ให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดี
ใช้มากขึน้ และเพือ่ เพิม่ ผลผลิตต่อหน่วยพืน้ ที่ (2) ให้เกษตรกร
ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์มีจำนวนและรายได้เพิ่มขึ้น (3) เพิ่มบทบาท
ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ในประเทศในการเป็นผู้พัฒนา
พันธุ์และส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของไทยนอกจาก
การรับจ้างผลิต และ (4) เพิ่มมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์
เป็น 3,000 ล้านบาท

3. พัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง
4. เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์
5. สนั บ สนุ น โครงสร้ า งฐานที่ ส ำคั ญ เพื่ อ ช่ ว ยลด
ต้นทุนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เช่น
- หน่ ว ยเก็ บ รั ก ษาและบริ ห ารจั ด การเชื้ อ
พันธุกรรมพืชและฐานข้อมูล
- หน่ ว ยบริ ก ารตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคและทดสอบ
สายพันธุ์
- หน่วยบริการด้านเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ
และหน่ ว ยบ่ ม เพาะเทคโนโลยี เ พื่ อ ให้ ภ าค
เอกชนทำวิจัยและพัฒนา
- หน่วยบริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ ได้
มาตรฐาน ISTA
- หน่วยบริการเก็บรักษาเชื้อสาเหตุโรคพืช

เป้าหมายเชิงกิจกรรมในระยะ 5 ปี
1. การพัฒนาสายพันธุใ์ หม่ การสร้างประชากรพืน้ ฐาน
ที่ ต้ า นโรคโดยภาคเอกชนสามารถนำไปต่ อ ยอดพั ฒ นา
เป็นการค้าของตนเอง
6. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์
2. พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจ
พืชที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สอบคุณภาพความตรงต่อสายพันธุ์

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละกลุ่มพืช
		 พืช			
เป้าหมาย
						
ข้าวโพดไร่

ข้าวโพด
หวาน

ข้าวโพด
ข้าวเหนียว

สถานภาพ 	
ปี 2548

เป้าหมาย			
ในปี 2554			

- เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่

588 กิโลกรัม/ไร่
735 กิโลกรัม/ไร่
(พื้นที่ปลูก 7 ล้านไร่) (พื้นที่ปลูก 6 ล้านไร่)
- มูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ในประเทศ
1,795 ล้านบาท
2,200 ล้านบาท
- เพิ่มการส่งออกเมล็ดพันธุ์
600 ล้านบาท
1,000 ล้านบาท
- เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่
2 ตัน/ไร่
3 ตัน/ไร่
- มูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ในประเทศ
200 ล้านบาท
300 ล้านบาท
- เพิ่มการส่งออกเมล็ดพันธุ์
57 ล้านบาท
120 ล้านบาท
- เพิ่มผผลิตต่อหน่วยพื้นที่
- มูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ในประเทศ
- เพิ่มการส่งออกเมล็ดพันธุ์

10 ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช

1.5 ตัน/ไร่
90 ล้านบาท
35 ล้านบาท

2 ตัน/ไร่
180 ล้านบาท
140 ล้านบาท

ปัญหา
ที่ต้องการแก้ไข

- ปัญหาโรคต่างๆ
- การปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดล้อมในแปลงเกษตรกร
- ปัญหาโรคต่างๆ
- การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ในแปลงเกษตรกร
- ปรับปรุงคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาด เช่น ความหวาน
- ปัญหาโรคต่างๆ
- การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ในแปลงเกษตรกร
- ปรับปรุงคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาด

		 พืช			
เป้าหมาย
						

สถานภาพ 	
ปี 2548

เป้าหมาย			
ในปี 2554			

พริก

- เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่
- มูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ในประเทศ
- เพิ่มการส่งออกเมล็ดพันธุ์

3-4 ตัน/ไร่
50-60 ล้านบาท
132 ล้านบาท

4-5 ตัน/ไร่
160 ล้านบาท
233 ล้านบาท

มะเขือเทศ

- เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่
- มูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ในประเทศ
- เพิ่มการส่งออกเมล็ดพันธุ์

4-6 ตัน/ไร่
35-40 ล้านบาท
245 ล้านบาท

6-8 ตัน/ไร่
70 ล้านบาท
434 ล้านบาท

แตงกวา

- เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่
- มูลค่าเมล็ดพันธ์ที่ใช้ ในประเทศ
- เพิ่มการส่งออกเมล็ดพันธุ์

4-6 ตัน/ไร่
150-160 ล้านบาท
240 ล้านบาท

6-8 ตัน/ไร่
265 ล้านบาท
300 ล้านบาท

ปัญหา
ที่ต้องการแก้ไข

- ปัญหาโรค
- ปรับปรุงคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของตลาด/อุตสาหกรรม
เช่น ปริมาณสารเผ็ด สี เป็นต้น
- ปัญหาโรค
- ปรับปรุงคุณภาพตามความต้องการ
ของอุตสาหกรรม เช่น ความแน่น
เนื้อ สี ความหวานสำหรับทำซอส
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารต่างๆ
- ปัญหาโรค
- ปรับปรุงคุณภาพ เช่น รสชาติไม่ขม

จากยุทธศาสตร์ด้านเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว ผู้ประกอบการด้านเมล็ดพันธุ์จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างและจะเข้าถึงได้เมื่อ
ใด คงต้องดูจาก Road Map
แผนงาน
		

		 ปี		
มาตรการ/กิจกรรม
2550-2552		2553-2554

ผลที่ได้รับ

แผนงานที่ 1 การพัฒนามาตรฐานการจัดการและประเมิน
		
เชื้อพันธุกรรม
• ประเมินลักษณะสำคัญพันธุกรรมของพริก เช่น
ต้านทานโรคแอนแทรกโนส แมลงวันทอง รวมทั้ง
ลักษณะของคุณภาพ เช่น สี capsaicin
• มีสายพันธุ์พริกอย่างน้อย 400 สายพันธุ์ ที่ ได้รับ
การประเมิน และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
• ประเมินลักษณะสำคัญพันธุกรรมมะเขือเทศ เช่น ต้านทาน
ทานโรคเหี่ยวเขียว และด้านคุณภาพ เช่น สี ความหวาน
• มีสายพันธุ์มะเขือเทศอย่างน้อย 50 สายพันธุ์ ที่ ได้รับการ
ประเมิน และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
• ประเมินลักษณะสำคัญพันธุกรรมของแตงกวา เช่น
ต้านทานโรคราน้ำค้าง และด้านลักษณะตามความต้องการ
ของตลาด เช่น ความยาว
• มีสายพันธุ์แตงกวาอย่างน้อย 200 สายพันธุ์ที่ ได้รับการ
ประเมิน และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
• ประเมินลักษณะสำคัญพันธุกรรมของข้าวโพด เช่น
ต้านทานราน้ำค้าง ราสนิม ใบไหม้แผลใหญ่
• มีสายพันธุ์ข้าวโพดอย่างน้อย 100 สายพันธุ์ที่ ได้
รับการประเมิน และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
		

การพัฒนาเทคโนโลยี
• เทคโนโลยีการประเมินพันธุกรรม ทั้งด้านลักษณะที่ปรากฏ
(ฟี โนไทป์) และคุณสมบัติของยีน (จี โนไทป์)

x
x
x
x
x
x

• มีระบบการบริหารจัดการ
เชื้อพันธุกรรม พริก
แตงกวา มะเขือเทศ และ 
ข้าวโพด รวมทั้งข้อมูล
ลักษณะพันธุกรรมต่างๆ
ที่มีการประเมิน
• พันธุกรรมที่มีลักษณะ
ที่ต้องการถูกใช้เป็นฐาน
ไปใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์
ให้ ได้สายพันธุ์ที่เป็นที่
ต้องการของตลาด
สายพันธุ์ ต้านทานโรค
และให้ผลผลิตสูง

x
x

x

x
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		 ปี		
มาตรการ/กิจกรรม
2550-2552		2553-2554

แผนงาน
		

• เทคโนโลยีการบริหารจัดการพันธุกรรมพืช
(รวมการจัดเก็บพันธุกรรมระยะยาว)

แผนงานที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

		

• ปรับปรุงพันธุ์พริกที่ต้านทานโรคแอนแทรกโนส ลักษณะ
ตัวผู้เป็นหมัน
• ปรับปรุงพริกที่มีสารเผ็ด Capsaicin สูง ต้านทานโรคไวรัส
เส้นใบด่างปะ ต้านทานโรคเหี่ยว
• ค้นหาดีเอ็นเอเครื่องหมายที่ต้านทานโรค เพื่อการปรับปรุง
พันธุ์ มะเขือเทศต้านทานโรค
• ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ รับประทานสดผลใหญ่
(Table tomato) ที่มีสีผล ความหวาน ปริมาณของแข็ง
• ปรับปรุงพันธุ์แตงกวา ต้านทานโรคราน้ำค้าง
• ปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานโรคไวรัส และมีวิตามิน
และแคโรทีนสูง
การพัฒนาเทคโนโลยี
• เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย
• เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยพันธุวิศวกรรม
ที่ปราศจากการใช้ยีนคัดเลือกที่เป็นยาปฏิชีวนะ

แผนงานที่ 3 การพัฒนาเทคนิคตรวจวินิจฉัยโรคพืชและ
		
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

		

		

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

• ได้สายพันธุ์หรือประชากร
พื้นฐานที่ผ่านการคัดเลือก
และปรับปรุงเพื่อนำไป
พัฒนาเป็นพันธุ์การค้า
• ค้นพบยีนที่สำคัญเพื่อการ
จดสิทธิบัตร และสามารถ
นำยีนนี้ ไปใช้ ในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช โดยวิธี
พันธุวิศวกรรม

x
x

• พัฒนาชุดตรวจโรคพืชกลุ่มแตง กลุ่มข้าวโพด
x
x
และโรคที่เป็นปัญหาในการส่งออกเมล็ดพันธุ์
• สนับสนุนหน่วยบริการด้านการเก็บรักษาเชื้อสาเหตุโรค
x
x
• สนับสนุนหน่วยบริการตรวจวินิจฉัยโรค
x
x
• สนับสนุนหน่วยบริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
x
x
ให้มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
การพัฒนาเทคโนโลยี				
• เทคโนโลยีการตรวจโดยใช้ดีเอ็นเอ (พีซีอาร์)
x
• เทคโนโลยีการตรวจโดยใช้ โมโนโคลนอลแอนติบอดี
x
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ผลที่ได้รับ

• มีชุดตรวจวินิจฉัยโรค ใช้
ในการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
เพื่อลดการสูญเสียจากโรค
รวมทั้งวิธีการตรวจเมล็ด
พันธุ์เพื่อการออกใบรับรอง
ในการส่งออก
• มีระบบการเก็บรักษาเชื้อ
สาเหตุโรคที่เก็บรักษาเชื้อ
และข้อมูลของเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพ เข้าถึง
และใช้ประโยชน์ ได้
• มีระบบให้บริการตรวจ
วินิจฉัยโรคแก่ภาคเอกชน
ในภูมิภาค
• หน่วยบริการตรวจสอบ
คุณภาพของประเทศได้
มาตรฐาน ISTA
• มีมาตรฐานรับรองและ
ควบคุมคุณภาพห้อง
ปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์
ของภาคเอกชน

		 ปี		
แผนงาน
มาตรการ/กิจกรรม
		
2550-2552		2553-2554
แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง

		

		

• วัสดุและการออกแบบโรงเรือนเพาะชำแบบครบวงจร
x
เช่น ฟิล์ม คัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตรวจวัดเช่น ความชื้น
x
อุณหภูมิ
การพัฒนาเทคโนโลยี				
• เทคโนโลยีการออกแบบโรงเรือน
x
• เทคโนโลยีการผลิตฟิล์ม (พลาสติก)
x
• เทคโนโลยีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตร
x

แผนงานที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดและสารพอก
		
เมล็ดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
		

		

• พัฒนาการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยดีเอ็นเอ
x
• พัฒนาการเคลือบเมล็ดพันธุ์เพื่อรักษาคุณภาพ เช่น
x
ให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูง
• หาสารธรรมชาติ ป้องกันโรคราน้ำค้าง แอนแทรกโนส
x
เพื่อเคลือบเมล็ดพันธุ์
การพัฒนาเทคโนโลยี				
• เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์
x
• เทคโนโลยีการตรวจหาสารต้านเชื้อราจากจุลินทรีย์พืช
x

ผลที่ได้รับ
• โรงเรือนที่เหมาะสมกับ
สภาพของประเทศ และ
กับพืชแต่ละชนิด และมี
ราคาต่ำกว่านำเข้า
• เมล็ดพันธุ์มีราคาสูง การ
ปลูกในโรงเรือน นอกจาก
ช่วยในการควบคุม
คุณภาพแล้ว ยังทำให้
การผลิตเมล็ดพันธุ์นอก
ฤดูกาลได้ด้วย
• เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต้อง
มีเปอร์เซ็นต์การงอกดี 
รวมทั้งต้องไม่ถูกทำลาย
โดยเชื้อโรคในระหว่างการ
เก็บและช่วงการงอก
• ปัจจุบันสารป้องกันเชื้อมัก
เป็นสารเคมีที่กำลังจะถูก
ห้ามใช้ การใช้สาร
ธรรมชาติทดแทนสารเคมี
และแก้ปัญหาการกีดกัน
ทางการค้า
• การเคลือบดีเอ็นเอป้องกัน
การขโมยพันธุ์ เพราะ
สามารถพิสูจน์ ได้ด้วย
ดีเอ็นเอ

ที่มา : ยุทธศาสตร์เมล็ดพันธุ์ ปี พ.ศ. 2550-2554 โดยคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ธ.ค. 2549
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อาหารสัตว์จากพืช GM ไม่ส่งผลต่อ เนื้อ นม ไข่
มีรายงานล่าสุดจากสำนักความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป หรือ EFFA ต่อกรณีการติดสลากเนื้อ นม
หรือ ไข่ ที่มาจากสัตว์ที่เลี้ยงโดยอาหารสัตว์จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปต้องการทราบว่าสารพันธุ
กรรมจะมีการส่งต่อไปยังเนื้อเยื่อของสัตว์หรือไม่ DNA จากอาหารดัดแปลงพันธุกรรมจะดูดซึมโดยร่างกายมนุษย์ ได้หรือไม่
ผลการศึกษาวิจัยโดย EFFA พบว่า การแตกตัวของ DNA อย่างรวดเร็วและโปรตีนระหว่างการย่อยสลาย ลดโอกาส
ที่จะทำให้ดูดซึมไปสู่กล้ามเนื้อ นม หรือไข่ของสัตว์ มีการทดลองจำนวนมากกับปศุสัตว์ พบว่า DNA หรือ โปรตีนจากพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมจะไม่พบในเนื้อเยื่อหรือส่วนของสัตว์ที่นำมาบริโภค เช่น เนื้อไก่ วัว สุกร
ที่มา : ข่าวการเกษตรรอบโลก ปี 2550, สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หน้า 194
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ข่าวความเคลื่อนไหววงการเมล็ดพันธุ์

มติ ค.ร.ม. การทดลองวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรม
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุ มั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะ
รัฐมนตรี คณะที่ 2 ในเรื่องของการทดลองวิจัยพืชดัดแปลง
พันธุกรรม ดังนี้
“ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเร่งรัดการดำเนิน
การร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. ........... ตามขั้นตอนเพื่อ
ให้มีความคืบหน้าและมีผลบังคับใช้ โดยเร็วที่สุด และใน
ระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมในการขยาย
การทดลองวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมออกไปในระดับแปลง

ทดลองของทางราชการ โดยให้ระบุพื้นที่และชนิดของพืชให้
ชัดเจนรวมทั้งมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวดพร้อมทั้ง
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่จะ
ทำการทดลอง ตลอดจนจัดทำให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและอื่นๆ ตามบท
บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67
ก่อน ทั้งนี้ ในการศึกษาควรมีการศึกษาโดยใช้กระบวนการ
แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม เพื่อให้ ได้ข้อยุติเป็นความ
เห็นร่วมกัน แล้วจึงเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในแต่ละพื้นที่
ต่อไป (25/12/2550)”

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดข้อความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระบุเพิ่มเติมในสลาก พ.ศ. 2550
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อความอื่นที่ต้องระบุเพิ่มเติมในสลาก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 22 (2) (ญ) แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศกำหนดข้อความที่ ให้ระบุเพิ่มเติมในสลากที่
ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมดังนี้
ข้อ 1 ความว่า “เมล็ดบริสุทธิ์ร้อยละ...............” ให้ระบุความบริสุทธิ์ทางกายภาพของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่นำเข้า
หรือรวบรวมขึ้น
ข้อ 2 ข้อความว่า “พ.พ. ............/.............” โดยให้ระบุหมายเลข พ.พ./ ปี พ.ศ. ที่ ได้รับตามแบบแจ้งราย
ละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต
ข้อ 3 ข้อความว่า “หมวดหมายเลข (Lot No.)..............” โดยให้ระบุหมวดหมายเลข (Lot No.) ของการนำเข้า
หรือรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อการค้าของเมล็ดพันธุ์ควบคุมแต่ละชนิดแต่ละพันธุ์และแต่ละครั้ง
ข้อ 4 ข้อความเตือนคำว่า “เก็บไว้ ในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแดด และมีอากาศถ่ายเท”
ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ธีระ สูตะบุตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

วางศิลาฤกษ์อาคารกรมการข้าว
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2550 สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรง
วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกรมการข้าว ณ บริเวณ
เกษตรกลางบางเขน หลังอาคารสำนักวิจัยและพัฒนา
ข้าว (เดิมเป็นสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร) ทรง
เสด็จพระราชดำเนินถึงพลับพลาพิธี เวลา 17.00 น. หลัง
จากทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและ

ทรงศีล ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายธีระ สูตะบุตร กราบบังคมทูลรายงาน จาก
นั้น ทรงเสด็จไปยังมณฑลพิธี ทรงประกอบพิธีวางศิลา
ฤกษ์อาคารที่ทำการกรมการข้าว อาคารกรมการข้าวเป็น
อาคาร 4 ชั้น มูลค่าก่อสร้าง 130.2 ล้านบาท คาดว่าจะ
เปิดทำการได้ ในปี พ.ศ. 2553 ระยะเวลาการก่อสร้างทั้ง
สิ้น 510 วัน

บริษัท อีสต์ เวสท์ ซีด จำกัด
ครบรอบ 25 ปี
นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 ที่ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด

จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักขึ้นในประเทศ
ไทย มุ่งที่จะพัฒนาผลผลิตและคุณภาพของพันธุ์ผักชนิด
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา
สายพันธุ์ผักลูกผสม เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผักสามารถเพิ่ม
ผลผลิตและรายได้ที่สูงขึ้น งานวิจัยพัฒนาพันธุ์ผักลูกผสมได้
ก้าวหน้าประสบความสำเร็จสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์มะระ
ลูกผสมออกเผยแพร่สู่เกษตรกรไทยเป็นพืชแรก และเป็น
บริษัทแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2528 จากนั้นได้มีการ
พัฒนาสายพันธุ์ผักลูกผสมคุณภาพสูงสายพันธุ์ต่างๆ เช่น

สายพันธุ์พืชผักตระกูลมะเขือ พริก และตระกูลแตง ผลิต
เมล็ดพันธุ์ลูกผสมเผยแพร่เป็นการค้าอย่างต่อเนื่องมากมาย
มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของเกษตรกรไทยและเกษตรกรในหลาย
ประเทศ
ในโอกาสที่ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จะครบ
รอบ 25 ปี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 สมาคมเมล็ดพันธุ์
แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับบริษัทและพนักงาน
ของบริษัททุกท่านในความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ ในประเทศและระหว่างประเทศ ขอให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมฯขยายเวลาการรับสมัครฝึกอบรม
ตามที่สมาคมฯ กำหนดจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1
- ค่าลงทะเบียน – สมาชิก 4,000 บาท – บุคคล
: การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ระหว่าง
ทั่วไป 5,000 บาท
วันที่ 17-18 มีนาคม 2551 และหลักสูตรที่ 2 : การตลาด หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การตลาดและการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2551
- กำหนดอบรม ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 

กำหนดรับสมัครลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2551 รวม 3 วัน
2551 นั้น
- ค่าลงทะเบียน – สมาชิก 5,000 บาท – บุคคล
เนื่องจากคณะผู้จัดฝึกอบรมมีความจำเป็นต้องขยาย
ทั่วไป 6,000 บาท
เวลาการรับสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และขอเชิญชวน
หลักสูตรดังกล่าวออกไปอีกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
16 ท่าน/หรือจัดส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจ
พฤษภาคม 2551 โดยมีกำหนดการฝึกอบรมใหม่ดังนี้
ทั่วไปสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภายในกำหนดเวลาด้วยต่อไป

หลักสูตรที่ 1 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์และการผลิต
เมล็ดพันธุ์ลูกผสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2940-6393
- กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 
 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.seed.or.th
2551 รวม 2 วัน

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมฯ 2 ท่าน
ที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ในวงราชการ ดังนี้
นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ สมาชิก บต. 292 อุปนายกสมาคม
เดิมดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว
เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการข้าว
ตั้งแต่วันที่
29 พ.ย. 2550

นายจีรวัชร์ เข็มสวัสดิ์ สมาชิก บต. 295 กรรมการบริหาร
เดิมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2550

ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานยิ่งขึ้นต่อไป

สมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพ 1 ราย

บริษัท จงกวานเมล็ดพันธุ์ จำกัด  (เลขที่สมาชิก นต.58)
อาชีพ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักส่งออก
ที่อยู่
เลขที่ 625/56 หมู่บ้านพิมานชล ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000
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