ปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากชาวโลกช่วยกันปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซ
มีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในปริมาณมหาศาลต่อปี ขึ้น
สู่ ชั้ น บรรยากาศของโลกซึ่ ง เป็ น ผลพวงจากการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมและการทำการเกษตรที่ ไ ม่ มี ร ะบบการ
ควบคุมที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกร้อนทำให้ภูมิอากาศโลก
แปรปรวนและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงขึ้น ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า โลกที่ร้อนขึ้นสิ่งมี
ชีวิตรวมทั้งชนิดพันธุ์พืชจะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะ
ปรับตัวไม่ทัน การสูญพันธุ์จะสูงถึงร้อยละ 20 – 30
หากอุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้น 1.5 – 2.5 องศาเซลเซียส 
ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าในปี 2546 ทั่วโลก
ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ สู่ ชั้ น บรรยากาศมากถึ ง
27,000 ล้านต้น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดถึงร้อยละ 22 รองลง
มาคือประเทศจีน ร้อยละ 16 สหภาพยุโรป ร้อยละ 10
รัฐเซีย ร้อยละ 6 ญี่ปุ่น ร้อยละ 5 อินเดีย ร้อยละ 5
ประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนารวม 36 ประเทศ
ได้ให้สัตยาบันภายใต้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 จะลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 5 ของปี 2533
ภายในปี 2555 (ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
ยังไม่ให้สัตยาบัน) และหากลดไม่ได้จะต้องถูกปรับโดยคิด
เป็นปริมาณก๊าซตันละประมาณ 50–100 เหรียญสหรัฐ
จากพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตที่ได้ให้สัตยาบัน
กันไว้ กลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาและเป็นประเทศอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายใหญ่
ของโลกประสบกับปัญหาทางปฏิบัติ
เพราะการลด
ปริมาณก๊าซมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่กำลัง
พัฒนา ต้นทุนต่ำกว่าและยังต่ำกว่าค่าปรับรายปีต่อ
ปริมาณก๊าซที่ไม่สามารถลดลงได้ โดยเหตุของปัญหา

ดังกล่าว พิธีสารเกียวโตจึงเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายก๊าซ
เรือนกระจกจากกันได้ การซื้อขายนี้ดำเนินการตามกลไก
ทีเ่ รียกว่ากลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development
Mechanism หรือ CDM) 

เขาซื้อขายกันอย่างไร ?
“คาร์บอนเครดิต” เป็นแนวทางที่กำหนดออกมา
พิเศษเพื่อช่วยให้ประเทศที่เป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไม่ต้องถูกปรับ ซึ่งหมายถึงจะใช้เป็นสิ่งทดแทน
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
การเผาพลาญน้ ำ มั น ดิ บในโรงเรือ นอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า
การขนส่งยานยนต์ การปศุสัตว์ การใช้พลังงานไฟฟ้า
ของอาคารโรงเรือนโรงงาน ฯลฯ ถ้าประเทศผู้ปลดปล่อย
ไม่สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซมลพิษดังกล่าวของตน
ตามเป้าหมายทีม่ กี ารตกลงกันได้อกี สามารถใช้วธิ ที ำความ
ตกลงกับประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา
เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซแทน ปริมาณที่ลดได้จะเป็น
คาร์บอนเครดิตของตนเอง ตัวอย่าง ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้กา๊ ซชีวภาพจากการทำปศุสตั ว์ ส่งเสริม
สนับสนุนการปลูกป่า ลดการใช้น้ำมันดิบในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานจากพืช
ฯลฯ การช่วยเหลือนอกจากจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี
การลดก๊าซมลพิษ ยังรวมถึงการซื้อขายปริมาณก๊าซที่
ลดได้ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึงตันละประมาณ 7–10
ดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารโลกประเมินว่าในปี 2549
ปริ ม าณการซื้ อ ขายก๊ า ซมลพิ ษ จะมี มู ล ค่ า ประมาณ
30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปริมาณ 1,639 ล้านต้น
ผู้ซื้อรายใหญ่ คือ กลุ่มสหภาพยุโรป ประมาณร้อยละ
86 ญี่ปุ่น ร้อยละ 7 ผู้ขายรายใหญ่คือ จีน ร้อยละ 61
อินเดีย ร้อยละ 12
การซื้อขายต้องมีหน่วยงานหรือบริษัทที่จะซื้อขาย
ก๊าซมลพิษ ที่ผ่านมาตรฐานตามโครงการ CDM ซึ่ง
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ประเทศไทยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานดูแลอยู่ และเนื่องจากธุรกิจซื้อขายก๊าซมลพิษมี
แนวโน้มจะทำเงินมหาศาลในอนาคต รัฐบาลได้ออก
พระราชกฤษฎีกา “จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2550 มีชื่อย่อ TGO (Thailand
Greenhouse Gas Management Organization) มี
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาโรงงานและตลาดซื้อขาย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง รวมถึงเป็น
ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ดำเนิ น งานและให้ ทุ น สนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก

เกี่ยวอะไรกับการพัฒนาพันธุ์พืช
เชื่ อ ว่ า ทุ ก ประเทศได้ ต ระหนั กในปั ญ หาโลกร้ อ น
การแสวงหาแหล่งของพลังงานสะอาดที่จะมาทดแทน
พลังงานจากฟอสซิลที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นภารกิจที่มีความจำเป็น
สำหรับโลกปัจจุบันและอนาคต ซึ่งพลังงานทดแทนแหล่ง
ใหญ่ที่ใช้ไม่หมดจากโลกนั้นมาจากพืชแต่จะมีข้อจำกัดใน

ข้าวโพดไร่ไทยเมื่ออดีตประมาณ
15–20 ปีที่แล้ว เป็นพืชที่มีความ
สำคั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศรอง
จากข้าว เคยมีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง
12 ล้านไร่ ได้ผลผลิตเกือบ 5 ล้านตัน
โดยเฉพาะในช่วงปีการผลิต 2528/29
และปี 2529/30 ซึ่งในช่วงเวลาดัง
กล่าว ความต้องการใช้ข้าวโพดเพื่อ
อุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ ยั งไม่ สู ง นั ก
จึงมีเมล็ดข้าวโพดส่วนหนึ่งสามารถส่ง
ออกจำหน่ายต่างประเทศ โดยในปี
2533/34 และ ปี 2534/35 สามารถ
ส่งออกต่างประเทศสูงถึง 1.22 ล้าน
ตัน และ 0.85 ล้านตัน ศักยภาพใน
การผลิตข้าวโพดไทยสูงขึ้นจากการนำ
เมล็ดพันธุ์ลูกผสมมาแนะนำใช้ทำเป็น
พั น ธุ์ ป ลู ก แทนพั น ธุ์ ผ สมเปิ ด เดิ ม ที่ ใ ห้
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พื้นที่ปลูก การขยายพื้นที่ปลูกจะส่งผลถึงความมั่นคงทาง
ด้านอาหารของประชากรโลกมากขึ้น ประเทศไทยก็เช่น
กัน การขยายพื้นที่ปลูกพืชพลังงานโดยไม่จำกัดขอบเขต
สักวันคงมีเฉพาะข้าวเป็นพืชคู่บ้าน แต่ความต้องการปลูก
พื ช เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พลั ง งานพร้ อ มกั บ พื ช อาหารและ
อุตสาหกรรมแปรรูป เป็นความมั่นคงของประเทศ ภาย
ใต้ ส ถานการณ์ โ ลกที่ บี บ คั้ น ประเทศจะเดิ น หน้ า พั ฒ นา
อย่างไร น่าจะถึงเวลาที่ต้องทบทวนโครงสร้างทางการ
เกษตรไทย จะให้มีพืชอะไร ที่ระดับผลผลิตบนพื้นที่
เท่าใด ต้องยกระดับผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ไปที่ระดับใดจึง
ไม่กระทบต่อโครงสร้างและความต้องการใช้ผลิตผลนั้นๆ
เมื่อถึงตรงนี้คงจะมองภาพออกเรื่องการเกษตรไทยที่หนี
ไม่พ้นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมพืชให้ สามารถ
ปรับตัวได้ดีกับระบบนิเวศน์ที่กำลังแปรเปลี่ยนเพื่อการ
อนุรักษ์และการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่
สูงขึ้นและสูงขึ้น สามารถตอบสนองได้ตามที่ชาติต้องการ
พันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม จึงมีความสำคัญต่อประเทศ
และต่อโลกปัจจุบันและอนาคต ถึงเวลาที่รัฐต้องตัดสินใจ
ได้แล้ว
สำนักเลขาธิการสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

ผลผลิตต่ำกว่า ทำให้ระดับของผลผลิต
อยู่ในระดับเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4 ล้านตัน
ต่อปี แม้ว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดได้ลด
น้อยลงตามลำดับ จากประมาณ 12
ล้านไร่ เมื่อปี 2529/30 เหลือพื้นที่
ปลูกประมาณ 7 ล้านไร่ ในปี 2547/
48 สถานการณ์การปลูกข้าวโพดไทย
เริ่มส่อเค้าถดถอยดังกล่าวมีสาเหตุมา
จาก ภูมิอากาศตามฤดูกาลปกติมีความ
แปรปรวนสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากภาวะโลก
ร้อน อาชีพการปลูกข้าวโพดมีความ
เสี่ยงสูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรมี
ทางเลื อ กไปปลู ก พื ช อื่ น ที่ ง่ า ยต่ อ การ
ดูแลรักษามีความเสี่ยงน้อย และได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีกว่าเช่น มันสำปะหลัง
อ้อย ยางพารา ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ทางเลือกนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดกับพื้นที่

ปลูกข้าวโพดไร่เท่านั้น ยังรวมถึงพืชไร่
อื่นๆ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง
ฯลฯ พื้นที่ปลูกข้าวโพดตั้งแต่ปี 2548/
49 ลดลงต่ำกว่า 7 ล้านไร่ และ
ประมาณการว่ า ในปี ก ารเพาะปลู ก
2550/51 จะมีพื้นที่ปลูกเหลือเพียง
5.99 ล้านไร่ ที่ระดับผลผลิตไม่เกิน
3.6 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้
ข้าวโพดในประเทศของภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ปัจจุบันมีสูงถึง 3.8–4 ล้านตันต่อ
ปี ข้าวโพดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมถึงปัญหา
การนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศเพื่อ
ชดเชยที่ขาดแคลนจะไม่เอื้อเช่นในอดีต
เพราะผลผลิตส่วนหนึ่งมีการนำไปใช้
เพือ่ การผลิตเอทานอล วัตถุดบิ ข้าวโพด

ส่อเค้าจะขาดแคลนรุนแรง มีการรับ
ซื้อกักตุนทำให้ราคาข้าวโพดที่เกษตรกร
ขายได้สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดย
เฉพาะในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550
สูงกว่า 7 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเฉลี่ย
ราคารับซื้อตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนตุลาคม
ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 6.68 บาท
สถานการณ์เช่นนี้บวกกับราคาพลังงาน
ที่สูงขึ้นเป็นผลให้อาหารสัตว์ต้องปรับ
ราคาสูงขึ้นตามต้นทุน และส่งผล
กระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้มีอาชีพ
เลี้ยงสัตว์และผู้บริโภคปลายทาง และ
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ก า ร ค้ า
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ระหว่างประเทศ
สมาคมเมล็ ด พั น ธุ์ แ ห่ ง ประเทศ
ไทย มีความกังวลต่อสถานการณ์ปลูก
ข้าวโพดไร่ไทยเป็นอย่างยิ่ง หากปล่อย
ให้เป็นไปตามเหตุ การณ์โดยไม่เข้าไป
จั ด การโดยเฉพาะในด้ า นการปลู ก
ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรม
อาหารสั ต ว์ ไ ทยให้ พ อเพี ย งเพื่ อ การ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และราคา
ข้ า วโพดที่ จ ะกระทบต่ อ ต้ น ทุ น ของ
อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ส่งออก
เพื่ อ แข่ ง ขั น ในตลาดต่ า งประเทศ
อนาคตอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยคง
ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็น
หลัก ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้าวโพดจะขาดเสถียรภาพ
และศักยภาพในการผลิต อุตสาหกรรม
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งอาจต้ อ งเลิ ก กิ จ การหรื อ
ย้ า ย ฐ า น ก า ร ผ ลิ ตไ ป ป ร ะ เ ท ศ อื่ น
อนาคตข้าวโพดไทยจะวิกฤตมากขึ้นถ้า
ภาคอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
วิจัยพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ า วโพดในประเทศต้ อ งย้ า ยฐานไป
ประเทศอื่น เพราะตลาดค้าเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดไทยไม่มีอนาคต ทั้งหมดนี้จะ
เป็นความเสียหายต่อภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรของประเทศอย่างมหาศาล
ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการ
ปลู ก ข้ า วโพดไร่ เ พื่ อ การส่ ง ออกและ
พึ่งพาตนเอง แต่โอกาสที่มีอยู่กำลังจะ
สู ญ เสี ย ไปเพราะอาชี พ นี้ ก ำลั ง ขาด
เสถียรภาพ ประเทศไทยจำเป็นต้องส่ง
เสริ ม ให้ มี ก ารปลู ก ข้ า วโพดต่ อไปเพื่ อ
ความมั่ น คงของภาคอุ ต สาหกรรม

อาหารสัตว์ในประเทศ และเป็นหลัก
ประกันเพื่อความมีเสถียรภาพที่ยั่งยืน
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สมาคม
เมล็ ด พั น ธุ์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ ศึ ก ษา
และวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวโพดไทย
แล้ว มีความเห็นขอเสนอต่อหน่วยงาน
ภาครัฐที่เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อโปรดพิ จ ารณา
ดังนี้
1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการนโยบายข้าวโพดแห่งชาติโดย
เร่งด่วน โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งร่ ว มเป็ น คณะกรรมการมี
บทบาทในการกำหนดนโยบายในเรื่อง
ของข้ า วโพดไทยกำกั บ ดู แ ลการผลิ ต
การค้า และการใช้เพื่ออุตสาหกรรม
แปรรูปแบบครบวงจรในลักษณะเช่น
เดียวกับคณะกรรมการ ทีก่ ำกับดูแลพืช
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น คณะกรรมการ
ข้าว คณะกรรมการอ้อย และคณะ
กรรมการยางพารา เป็นต้น
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
ปลูกข้าวโพดให้มีเสถียรภาพและยั่งยืน
โดยวิ ธี ก ำหนดพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพการ
ผลิตสูงทั้งในฤดูปลูกตามฤดูปกติและใน
ฤดูแล้งหลังนาทั้งในเขตและนอกเขต
ชลประทาน ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายที่รัฐ
พึ ง ต้ อ ง ดู แ ล รั ก ษ า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนให้เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดที่
ยั่งยืน ยกระดับของผลผลิตต่อไร่ มุ่งสู่
เกณฑ์ ม าตรฐานการผลิ ต ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
ประเทศที่พัฒนา โดยเฉพาะเกณฑ์
มาตรฐานผลผลิตที่เกษตรกรพึงได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงเทียบได้กับพืชแข่งขัน
อืน่ ๆ ด้วยการศึกษาวิจยั พัฒนาเทคโนโลยี
การปลูกที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การ
วิจัยปรับปรุงพันธุ์เพื่อการเพิ่มผลผลิต
และการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีให้ผลผลิตสูง

ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยที่แข่งขันได้กับพืชอื่นใน
สภาวะปัจจุบันควรอยู่ในระดับ 750
กิโลกรัมต่อไร่
ที่ราคารับซื้อขั้นต่ำ
5.00 – 5.50 บาทต่อกิโลกรัม
3. เนื่องจากการปลูกข้าวโพดใน
ปัจจุบนั มีความเสีย่ งสูงจากการแปรปรวน
ของดินฟ้าอากาศ ทำให้เกษตรกรผู้
ปลู ก ข้ า วโพดได้ รั บ ความเสี ย หาย
ประสบกับการขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูก
ข้ า วโพดมี ค วามยั่ ง ยื น ในอาชี พ นี้
รั ฐ บ า ล ส ม ค ว รใ ห้ ก า ร ดู แ ลโ ด ย มี
มาตรการประกั น ความเสี่ ย งให้ กั บ
เกษตรกรเกิดความมั่นใจในอาชีพการ
ปลูกข้าวโพด โดยเฉพาะการชดเชย
ความเสียหายที่เกิดจากภัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ หรือหลักประกันอื่นๆ ที่
เหมาะสม
4. การปลูกข้าวโพดฤดูแล้งหลัง
นา เป็นข้าวโพดที่มีความเสี่ยงน้อยให้
ผลผลิตสูง คุณภาพดี และได้ราคารับ
ซื้อสูง ประเทศไทยมีพื้นที่มีศักยภาพ
ทั้ ง ในเขตและนอกเขตชลประทาน
รองรับได้หลายแสนไร่ แต่ปัจจุบันมี
การใช้ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเพื่ อ การปลู ก
ข้าวโพดน้อยมากแม้ว่าจะมีเมล็ดพันธุ์
คุณภาพที่ดีและเหมาะสมกับการปลูก
ฤดูแล้ง พร้อมจะรองรับได้ก็ตาม จึง
สมควรที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
จะต้ อ งทบทวนและเร่ ง รั ด ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน และจูงใจเกษตรกรให้ทำการ
ปลูกข้าวโพดหลังนาให้มากขึ้น โดย
เฉพาะการผลั ก ดั น การปลู ก ในพื้ น ที่
เป้าหมายเพื่อยกระดับผลผลิตข้าวโพด
ในภาพรวมของประเทศ ชดเชยความ
เสี ย หายที่ อ าจะเกิ ด ขึ้ น จากการปลู ก
ตามฤดูปลูกปกติ
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พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
มีการเพาะปลูก 2519/20 ถึง 2550/51
ปี
2519/20
2520/21
2521/22
2522/23
2523/24
2524/25
2525/26
2526/27
2527/28
2528/29
2529/30
2530/31
2531/32
2532/33
2533/34
2534/35
2535/36
2536/37
2537/38
2538/39
2539/40
2540/41
2541/42
2542/43
2543/44
2544/45
2545/46
2546/47
2547/48
2548/49
2549/50
2550/51

พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต
(ฝน + แล้ง) (1,000 ตัน)
(1,000 ไร่)
8,029
2,675
7,534
1,677
8,661
2,791
9,529
2,863
8,960
2,998
9,796
3,449
10,494
3,002
10,552
3,552
11,355
4,226
12,377
4,934
12,194
4,309
10,941
2,781
11,471
4,675
10,165
4,393
10,910
3,722
9,219
3,793
8,446
3,672
8,370
3,328
8,829
3,965
8,346
4,155
8,665
4,533
8,729
3,832
9,008
4,617
7,719
4,286
7,802
4,397
7,685
4,466
7,317
4,230
6,943
4,178
7,040
4,216
6,607
3,886
6,040
3,740
5,990
3,610

ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่
(กก.)
333
223
322
300
335
352
286
337
372
399
353
254
407
393
341
411
435
398
449
498
552
512
535
568
588
598
590
617
619
602
619
604

ต้นทุนและกำไรสุทธิ ข้าวโพด ปี 2540 – 2550
ปี
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

ราคาที่
ผลผลิต
กำไร
เกษตรกร ต้นทุน
กำไร
ต่อไร่
ต่อไร่
ขายได้ (บาท/กก.) (บาท/กก.)
(กก.)
(บาท)
(บาท/กก.)
512
4.40
4.01
0.39 173.17
535
3.70
3.72
-0.02 -10.73
568
4.31
3.52
0.79 440.10
588
3.82
3.41
0.41 231.77
598
3.95
3.35
0.60 349.12
590
4.14
3.40
0.74 426.11
617
4.43
3.35
1.08 652.66
619
4.59
3.33
1.26 754.71
602
4.78
3.95
0.83 495.00
619
5.45
4.15
1.30 788.00
604
6.72
4.16
2.56 1,546.24

ต้นทุนและกำไรสุทธิ มันสำปะหลัง ปี 2540 – 2550
ปี
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

ราคาที่
ผลผลิต
กำไร
เกษตรกร ต้นทุน
กำไร
ต่อไร่
ต่อไร่
ขายได้ (บาท/กก.) (บาท/กก.)
(กก.)
(บาท)
(บาท/กก.)
2,352
0.68
0.67
0.01 23.82
2,388
1.26
0.76
0.50 1,192.42
2,479
0.91
0.84
0.07 182.39
2,697
0.63
0.75
-0.12 -325.00
2,805
0.69
0.80
-0.11 -321.71
2,731
1.05
0.81
0.24 662.75
3,087
0.93
0.74
0.19 583.92
3,244
0.80
0.71
0.09 291.56
2,749
1.33
0.92
0.41 1,124.73
3,375
1.29
0.84
0.45 1,507.71
3,668
1.27
0.82
0.45 1,650.60

ต้นทุนและกำไรสุทธิ อ้อย ปี 2540 – 2550

ราคาที่
ผลผลิต
เกษตรกร ต้นทุน
กำไร
ปี
ต่อไร่
เปรียบเทียบศักยภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ระหว่าง
ขายได้ (บาท/ตัน) (บาท/ตัน)
(กก.)
ประเทศบางประเทศ ที่ใช้ลูกผสม 90-100 %
(บาท/ตัน)
กิโลกรัม/ไร่
2540 8,932
410
357
53.17
2541 7,370
507
468
39.33
พื้นที่ปลูก
2546
2547
2548
2542 8,777
470
464
5.90
โลก
714
790
755
2543
9,466
446
440
74.42
สหรัฐอเมริกา
1,428
1,610
1,490
2544 9,045
514
472
-37.38
จีน
770
819
800
2545 9,496
435
508
-39.01
อาร์เจนตินา
1,636
1,030
1,139
2546 10,429
406
449
-80.88
ฝรั่งเศล
1,139
1,437
1,296
2547 9,269
398
395
125.29
2548
7,434
520
520
-0.21
อิตาลี
1,197
1,521
1,610
2549 7,899
688
571
116.71
ไทย
617
619
602
2550 10,194
685
572
112.88
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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กำไร
ต่อไร่
(บาท)
489.84
304.74
66.69
705.25
-338.03
-370.40
-843.53
1,161.35
-1.58
924.92
1,150.79

รูปแบบและการประเมินผลต้นอ่อน
ภายใต้กฎ ISTA RULE

โดย อัจฉรี พรพินิจสุวรรณ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ต่อจากฉบับที่แล้ว

2. รูปแบบของต้นอ่อนภายใต้สภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ (Seedling Type under 

Natural Conditions)

2.6 ต้นอ่อนรูปแบบ F-Seedling Group A-2-1-2-2
ต้นอ่อนรูปแบบ F เป็นต้นอ่อน
พืชใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledons) มี
ลักษณะการงอกแบบ epigeal โดย
มีการยืดตัวของ epicotyl และต้น
อ่อนแบบนี้อาจมี secondary root
แทน primary root ซึ่งส่วนของต้น
อ่ อ นที่ เ จริ ญ ขึ้ น หาแสงสว่ า งและ
เปลี่ยนเป็นสีเขียว คือ hypocotyl
และมีใบเลี้ยง 2 ใบ และมี epicotyl พร้อมด้วยใบจริง 2
ใบ (primary leaves) พืชที่มีต้นอ่อนรูปแบบนี้ คือ สกุล
Phaseolus ได้แก่ ถั่วฝักยาว และถั่วลิสง
2.7 ต้นอ่อนรูปแบบ G-Seedling Group A-2-2-2-2
ต้ น อ่ อ นรู ป แบบ
G เป็นต้นอ่อนพืชใบเลี้ยงคู่
(Dicotyledons) มีลักษณะ
การงอกแบบ hypogeal
โดยมีการยืดตัวของ epicotyl
และต้ น อ่ อ นแบบนี้ อ าจมี
secondary root แทน
primary root มีส่วนของ
ต้ น อ่ อ นที่ เ จริ ญ ขึ้ น หาแสง
สว่างและเปลี่ยนเป็นสีเขียว
คือ epicotyl และใบจริง 2
ใบ (primary leaves) พืชที่มีต้นอ่อนรูปแบบนี้ คือ สกุล
Pisum = ถั่วลันเตา
2.8 	ต้นอ่อนรูปแบบ
H - Seedling Group B-3-1-1-1
ต้นอ่อนรูปแบบ H เป็นต้น
อ่อนของพืชจำพวกสน มีลักษณะการงอก
แบบ epigeal ซึ่ง epicotyl ไม่ยืดตัวและ
ต้นอ่อนแบบนี้ primary root มีความ

สำคัญที่สุด รูปส่วนของต้นอ่อนที่เจริญขึ้นหาแสงสว่าง
และเปลี่ยนเป็นสีเขียว คือ hypocotyl และใบเลี้ยง พืชที่
มีต้นอ่อนแบบนี้ คือ สกุล Pinus = สน

3. การประเมินผลต้นอ่อน
(Seedling Evaluation)

ตามหลั ก สรี ร ะวิ ท ยาของการงอกของเมล็ ด พั น ธุ์ นั้ น
เป็นขบวนการสรีระวิทยาที่ซับซ้อนและเริ่มต้นโดยที่เมล็ด
พั น ธุ์ ไ ด้ รั บ น้ ำ และสิ้ น สุ ด เมื่ อ รากแก้ ว งอกทะลุ อ อกจาก
เปลือกหุ้มเมล็ด ในแง่ของนักตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ในห้อง
ปฏิบัติการตรวจสอบความงอกนั้น ความงอกจะเริ่มต้นด้วย
รากงอกทะลุออกจากเปลือกหุ้มเมล็ด และสิ้นสุดเมื่อต้นอ่อน
ได้ พั ฒ นาจนถึ ง ระยะที่ ส ามารถประเมิ น ผลตามกฎ
มาตรฐานของ ISTA
เมื่อต้นอ่อนได้พัฒนาถึงระยะที่จะทำการประเมินผล
ดังกล่าวให้ทำการประเมินผลโดยพิจารณาจากส่วนที่สำคัญ
ของต้นอ่อนและจำแนกเป็นต้นอ่อนปกติ (normal) หรือ
ต้นอ่อนผิดปกติ (abnormal) ซึ่งบางครั้งต้องทำการนับ
สองครั้ ง หรื อ มากกว่ า เพื่ อให้ ต้ น อ่ อ นเจริ ญ ถึ ง ระยะที่ จ ะ
ประเมินผลได้ หากต้นอ่อนยังพัฒนาไม่เต็มที่จะพบต้นอ่อน
ลักษณะดังต่อไปนี้ เช่น อ่อนแอ (weak) ไม่ได้สัดส่วน
(unbalanced) พิการ (deformed) และถูกทำลาย
(damaged) ซึ่งต้องทิ้งไว้จนวันนับครั้งสุดท้าย ในกรณีที่
สงสัยหรือเมื่อพบต้นอ่อนมีลักษณะดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่ง
กฎมาตรฐานของ ISTA ได้อนุญาตให้ขยายเวลาตรวจสอบ
ออกไปสำหรับต้นอ่อนที่ติดเชื้อและเมล็ดที่ปกคลุมด้วยเชื้อ
ราต้องนับออกในช่วงเวลาของการนับ (interim counts)
เพื่ อ ที่ จ ะลดความเสี่ ย งของการติ ด เชื้ อ ครั้ ง ที่ ส อง
(Secondary infection)

ประเภทของต้นอ่อน

3.1 ต้นอ่อนปกติ (Normal seedlings)
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		 ตามความหมายของ ISTA ต้นอ่อนปกติ หมายถึง
ต้ น อ่ อ นที่ แ สดงศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งจนเจริ ญ
เติบโตเป็นต้นพืชต้นใหม่ เมื่อถูกปลูกในดินที่มีคุณภาพดี
และภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมโดยมี ค วามชื้ น
อุณหภูมิ และแสง
ต้นอ่อนปกติมีอยู่ 3 ประเภท คือ
3.1.1 ต้นอ่อนสมบูรณ์ดี (Intact seedling)
			 หมายถึง
ต้นอ่อนที่สมบูรณ์โดยต้องมี
โครงสร้างส่วนต่างๆ ที่สำคัญนั้น พัฒนาดี และสมบูรณ์
ในสัดส่วนทีพ่ อเหมาะและแข็งแรง ซึง่ โครงสร้างส่วนต่างๆ
ต้องมีลักษณะดังต่อไป
3.1.1.1 ระบบรากต้องพัฒนาเต็มที่ (An
intact root system) ประกอบด้วย
• รากแก้ว (primary root) ที่เรียวยาว
โดยปกติจะมีขนอ่อน (root haris) ขึ้นอยู่ด้วยและปลาย
รากสมบูรณ์ดี
• รากอื่น ๆ (secondary roots) นอก
เหนือจากรากแก้ว ซึ่งงอกขึ้นภายในระยะเวลาที่ทำการ
ทดสอบ ซึ่งได้แก่ ข้าวโพด และแตง
• ราก seminal roots ในพืชบางชนิดจะ
ต้องมี seminal roots 2-3 ราก แทนที่จะต้องเป็นราก
แก้ว ซึ่งได้แก่ข้าวสาลี และ Cyclamen
3.1.1.2 ส่วนของลำต้นที่พัฒนาเต็มที่ (An
intact seedling axis) ประกอบด้วย
• ลำต้นอ่อน (hypocotyl) จะต้องมี
ลักษณะตั้งตรงเรียวยาว ในพืชที่มีการงอกแบบชูใบเลี้ยง
ขึ้นเหนือดิน (epigeal) ซึ่งได้แก่ กะหล่ำ และสน
• ส่วนของลำต้นอ่อนส่วนบนที่อยู่เหนือใบ
เลี้ยงขึ้นไป (epicotyl) มีการพัฒนาเต็มที่ในพืชที่มีการงอก
โดยใบเลี้ยงที่อยู่ภายในดิน (hypogeal) ซึ่งได้แก่ หน่อไม้
ฝรั่ง และถั่วลันเตา
• ในพืชบางชนิดที่เมล็ดมีการงอกแบบชูใบ
เลี้ยงขึ้นเหนือดิน จะต้องมีลำต้นอ่อน (hypocotyl) และ
ลำต้นอ่อนส่วนบน (epicotyl) ที่งอกยาวชัดเจน
•
ในพืชตระกูลหญ้าบางชนิด จะต้องมี
mesocotyl ซึ่งได้แก่ ข้าวฟ่าง
3.1.1.3 มีจำนวนใบเลี้ยง (cotyledons) ที่
แน่นอน (A specitic number of cotyledon) เช่น
• มีใบเลี้ยง 1 ใบ ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือ
ยกเว้นในกรณีของพืชใบเลี้ยงคู่ (ซึ่งอาจจะมีสีเขียว รูปร่าง
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คล้ายใบ หรือพัฒนาและอาจยังคงอยู่ภายในเมล็ดทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน) ซึ่งได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง และสกุล
Poaceae (ข้าวโพด)
• มีใบเลี้ยง 2 ใบ ในพืชใบเลี้ยงคู่ (ในพืช
บางชนิดที่มีการงอกแบบชูใบเลี้ยงขึ้นเหนือดิน) ใบเลี้ยง
เหล่านี้มีสีเขียวคล้ายใบ และมีขนาดหรือรูปร่างแตกต่าง
กันไปตามชนิดของพืช ส่วนต้นอ่อนของพืชที่มีการงอก
แบบใบเลี้ยงอยู่ภายในดิน ใบเลี้ยงมีลักษณะเป็นรูปครึ่ง
วงกลมและอวบสดขดอยู่ในเมล็ด ซึ่งได้แก่ ถั่วลันเตา
• มีใบเลี้ยงหลายใบ (2-18) ในพืชจำพวกสน
ใบเลี้ยงมักมีสีเขียว รูปร่างเรียวยาว และมีรูปร่างเป็น
เกลียวมีสเี ขียวอยูบ่ นยอดสุดของส่วนของลำต้น (seedling axis)
3.1.1.4 มีจำนวนใบจริง (primary leaves)
ที่แน่นอนและพัฒนาเต็มที่ (A specific number of
intact primary leaves)
• มีใบจริง 1 ใบ แต่บางครั้งมีเกล็ดใบ 2-3
ใบ เกิดขึ้นก่อนในต้นอ่อนที่มีการเรียงตัวของใบเป็นแบบ
สลับ หรือ
• มีใบจริง 2 ใบ ในต้นอ่อนที่มีการเรียงตัว
ของใบเกิดขึ้นตรงกันข้าม
3.1.1.5 มีตายอดที่พัฒนาเต็มที่ (An
intact terminal bud)
• ตายอดพัฒนาเล็กน้อยและอยู่ระหว่างใบ
เลี้ยงและมักไม่พบในพืชที่มีการงอกแบบชูใบเลี้ยงขึ้นเหนือ
ดิน ซึ่งได้แก่ กะหล่ำ
• ตายอดพัฒนาดีและมีรูปร่างเป็นเกล็ดใบ
หลายใบ (scale leaves) หรือเป็นใบจริง (primary leaves)
พบในพืชที่มีการงอกโดยใบเลี้ยงอยู่ภายในดิน ซึ่งได้แก่ 

ถั่วลันเตา
3.1.1.6 มีปลอกหุ้มยอดอ่อน (coleoptile)
ซึ่งตั้งตรงในกรณีของพืชตระกูลหญ้า ซึ่งภายในมีใบจริงสี
เขียวที่งอกยาวจรดปลายหุ้มยอดอ่อนและสามารถงอกยาว
ทะลุออกมาได้ในที่สุด
3.1.2 ต้นอ่อนที่ผิดปกติหรือเสียหายเพียงเล็กน้อย
(Seedlings with slight defects or deficiencies) หมาย
ถึง ต้นอ่อนที่มีลักษณะผิดปกติหรือเสียหายเพียงเล็กน้อย
ของโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ แต่ต้องมีการพัฒนา
เป็นต้นอ่อนที่มีลักษณะเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับต้นอ่อน
สมบูรณ์ดี (Intact seedlings) ในการเพาะความงอกครั้ง
เดียว โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

• รากแก้วมีขนาดเล็ก มีสีจางหรือมีจุดรอย
แผลบนรากแก้วหรือส่วนของต้นอ่อน (seedling axis)
• รากแก้วไม่สมบูรณ์
แต่ระบบรากอื่นๆ
(secondary roots) เจริญเติบโตและมีพอเพียง
• มี seminal root จำนวน 1 รากที่มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงในสกุลข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าว
สาลี และมีจำนวน 2 รากสำหรับ Cyclamen
• ลำต้นอ่อนส่วนบน (epicotyl) และ mesocotyl
เสียหายเพียงเล็กน้อย
• ใบเลี้ยงเสียหายในวงจำกัด (ถ้าบริเวณเนื้อเยื่อ
ครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติโดยยึด
ตามกฎ 50% และไม่ปรากฏว่าส่วนของยอดอ่อนและ
เนื้อเยื่อโดยรอบได้รับความเสียหายหรือเน่า)
• มีใบเลี้ยง 3 ใบ แทนที่จะมี 2 ใบ (ซึ่งยังคง
ยึดตามกฎ 50%)
• ใบจริงได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย (ถ้า
เนื้อเยื่อของพื้นที่ใบครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งยังคงทำ
หน้าที่ได้ตามปกติให้ยึดตามกฎ 50%)
• มีใบจริง 1 ใบ ทำหน้าที่ได้ตามปกติ เช่น
Phaseolus (ถั่วฝักยาว) (ถ้าไม่ปรากฏว่าตายอดเสียหาย
หรือเน่า)
• ใบจริงของ Phaseolus ซึ่งมีรูปร่างตามปกติ
แต่มีขนาดเล็กลง แต่ขนาดเล็กลงนั้นต้องไม่น้อยกว่า 1/4
ของขนาดปกติ
• มีใบจริง 3 ใบ แทนที่จะมี 2 ใบ เช่น ใน
Phaseolus (โดยให้ยึดตามกฎ 50%)
• ปลอกหุ้มยอดอ่อนเสียหายในวงจำกัด
• ปลอกหุ้ ม ยอดอ่ อ นมี ร อยแตกแยกจากส่ ว น
ปลายลงมาไม่เกิน 1 ใน 3 ของความยาวของปลอกหุ้ม
ยอดอ่อน
• ปลอกหุ้ ม ยอดอ่ อ นม้ ว นเป็ น เกลี ย วอย่ า ง
หลวมๆ หรือเป็นวง เนื่องจากติดอยู่ภายใต้เปลือกหุ้มเมล็ด
• ใบสีเขียวที่อยู่ภายในปลอกหุ้มยอดอ่อน งอก
ยาวเกินกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวปลอกหุ้มยอดอ่อน
3.1.3 ต้นอ่อนที่ได้รับเชื้อจากต้นอื่น (Seedlings with
secondary infection)
		 หมายถึง ต้นอ่อนที่เน่าอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจาก
เชื้อราหรือแบคทีเรีย ยังคงจัดให้เป็นต้นอ่อนปกติ ถ้าปรากฏ
ชัดเจนว่าเมล็ดของต้นอ่อนที่งอกนั้น ไม่ใช่เป็นเชื้อสาเหตุ
ของการเน่านั้นโดยตรงแต่ต้นอ่อนที่เน่านั้นจะต้องมีส่วน
ประกอบโครงสร้างที่สำคัญอยู่ครบถ้วน

3.2 ต้นอ่อนผิดปกติ (Abnormal seedlings)
ตามความหมายของ ISTA ต้นอ่อนผิดปกติ
หมายถึง ต้นอ่อนที่แสดงศักยภาพไม่สามารถพัฒนาจนเจริญ
เติบโตเป็นต้นพืชต้นใหม่ได้ เมื่อถูกปลูกในดินที่มีคุณภาพดี
และภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมโดยมี ค วามชื้ น
อุณหภูมิ และแสง
ต้นอ่อนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เพียง 1 ลักษณะ
หรือหลายลักษณะประกอบกันให้จัดเป็นต้นอ่อนผิดปกติ
3.2.1 ต้นอ่อนทั้งต้น (The Seedling)
3.2.1.1 ผิดรูปร่าง (deformed)
3.2.1.2 มีรอยแตกลึกหรือหัก (fractured)
3.2.1.3 ใบเลี้ยงออกมาก่อนรากงอก
3.2.1.4 ต้นอ่อนสองต้นเชื่อมติดกัน
3.2.1.5 มี collar ที่ endosperm
3.2.1.6 ต้นอ่อนสีเหลืองหรือสีขาว
3.2.1.7 บิดหมุน (spindly)
3.2.1.8 ใสเหมือนฉ่ำน้ำ (glassy)
		 3.2.1.9 เน่าเนื่องจากเมล็ดมีเชื้อสาเหตุของโรคเมล็ด
นั้นเอง
		 3.2.1.10 มีอาการถูกทำลายโดยสารพิษ (phytotoxic)
3.2.2 รากแก้ว (primary root) :
3.2.2.1 ชะงัก เนื่องจากปลายรากขาดหายไปหรือ
ผิดปกติ (stunted)
3.2.2.2 อ้วนสั้น (stubby)
3.2.2.3 อ่อนแอไม่สมดุล (retarded)
3.2.2.4 สูญหายไป (missing)
3.2.2.5 แตก (broken)
3.2.2.6 แตกแยกจากบริเวณปลายราก
(split from the tip)
3.2.2.7 หดสั้นลง (constricted)
3.2.2.8 บิดหมุน (spindly)
3.2.2.9 ติดอยู่ในเปลือกหุ้มเมล็ด
(trapped in the seed coat)
		 3.2.2.10 งอกชี้ขึ้น ไม่ย้อนลงตามแรงดึงดูดของ
โลก (shows negative geotropism)
3.2.2.11 ใสเหมือนฉ่ำน้ำ (glassy)
3.2.2.12 เน่าเนื่องจากเมล็ดมีเชื้อสาเหตุของโรค
ที่เมล็ดนั้นเอง (decayed as a result of primary 

infection)
3.2.3 รากอื่น ๆ (seminal roots) :
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3.2.3.1 มีรากอื่น ๆ เพียงรากเดียวหรือไม่มี
*หมายเหตุ : ในกรณีของรากอื่น ๆ ที่ไม่ใช้รากแก้ว
(secondary roots) หรือ seminal roots ถ้าพบว่า
แสดงลักษณะผิดปกติตามที่กล่าวมาข้างต้นเพียง
1
ลักษณะหรือมากกว่าให้จัดว่าเป็นต้นอ่อนผิดปกติและไม่
สามารถทดแทนลักษณะผิดปกติอันเนื่องมาจากรากแก้ว
ผิดปกติ ถึงแม้ว่าจะมีรากอื่น ๆ อีก 2-3 รากก็ตาม
(เช่นในกรณีของแตงกวา) หรือในกรณีของข้าวสาลีจะ
ต้องมี seminal roots ที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างน้อย 1
ราก หรือ 2 รากในกรณีของ Cyclamen
3.2.4 ระบบลำต้น (shoot system) ซึ่งประกอบด้วย
ลำต้นอ่อน (hypocotyl), ลำต้นอ่อนส่วนบน (epicotyl)
และ mesocotyl :
3.2.4.1 สั้นและหนา (too short and thick) 

ยกเว้น Cyclamen
3.2.4.2 ไม่สร้างหัว (not forming a tuber)
ในกรณีของ Cyclamen
3.2.4.3 มีรอยแตกลึกหรือหัก
3.2.4.4 แตกแยกออกจากกันโดยตลอด (spilt right
through)
3.2.4.5 สูญหายไป (missing)
3.2.4.6 ม้วนเป็นวง (bent over or forming)
3.2.4.7 ม้วนเป็นเกลียว (forming a spiral)
3.2.4.8 ม้วนบิดแน่น (tightly twisted)
3.2.4.9 ลีบหดเล็กลง (constricted)
3.2.4.10 บิดหมุน (spindly)
3.2.4.11 ใสเหมือนฉ่ำน้ำ (glassy)
3.2.4.12 เน่าเนื่องจากเมล็ดมีเชื้อสาเหตุของโรค
ที่เมล็ดนั้นเอง (primary infection)
3.2.5 ตายอด (terminal bud) และเนือ้ เยือ่ โดยรอบ :
3.2.5.1 ผิดรูปร่าง (deformed)
3.2.5.2 เสียหาย (damaged)
3.2.5.3 สูญหายไป (missing)
3.2.5.4 เป็นแผล (necrotic)
3.2.5.5 เน่าเนื่องจากเมล็ดมีเชื้อสาเหตุของโรคที่
เมล็ดนั้นเอง (primary infection)
*หมายเหตุ : ถ้าตายอดไม่สมบูรณ์หรือขาดหายไป ให้
จัดเป็นต้นอ่อนผิดปกติ ถึงแม้ว่าจะมีตาข้าง 1 หรือ 2
ตา ที่กำลังพัฒนาขึ้นมาก็ตาม
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3.2.6 ใบเลี้ยง (cotyledons) ให้ยึดตามกฎ 50%
3.2.6.1 บวมหรือม้วนงอ (seollen or curled)
3.2.6.2 ผิดรูปร่าง (deformed)
3.2.6.3 แตกหรือมีความเสียหาย (broken or
otherwise damaged)
3.2.6.4 แ ย ก อ อ ก จ า ก กั น ห รื อ ข า ด ห า ย ไ ป
(separate or missing)
3.2.6.5 สีผิดปกติ หรือมีรอยแผล (discoloured
or necrotic)
3.2.6.6 ใสเหมือนฉ่ำน้ำ (glassy)
3.2.6.7 เน่าเนื่องจากเมล็ดมีเชื้อสาเหตุของโรคที่
เมล็ดนั้นเอง (primary infection)
หมายเหตุ : ถ้าใบเลี้ยงเสียหายหรือเน่าที่บริเวณรอย
ต่อที่ติดกับแกนของต้นอ่อนหรือใกล้กับบริเวณของตาย
อด (terminal bud) ให้จัดเป็นต้นอ่อนผิดปกติโดยไม่
ต้องยึดตามกฎ 50%
ลั ก ษณะเฉพาะที่ เ กิ ด กั บ ใบเลี้ ย งของหอมหั ว ใหญ่
(Alium spp.)
1) หนาและสั้น
2) ม้วนเป็นวง (bent over or forming a loop)
3) ม้วนเป็นเกลียว (forming a spiral)
4) ใบเลี้ยงไม่มีลักษณะ knee ที่ชัดเจน
5) ลีบหดเล็กลง (constricted)
6) บิดหมุน (spindly)
3.2.7 ใบจริง (pimary leaves) ให้ยึดตามกฎ 50%
3.2.7.1 ผิดรูปร่าง (deformed)
3.2.7.2 เสียหาย (damaged)
3.2.7.3 สูญหายไป (missing)
3.2.7.4 สีผิดปกติ (discoloured)
3.2.7.5 มีรอยแผล (necrotic)
3.2.7.6 เน่าเนื่องจากเมล็ดมีเชื้อสาเหตุของโรคที่
เมล็ดนั้นเอง (primary infection)
3.2.7.7 รูปร่างปกติแต่มีขนาดเล็กกว่า 1/4 ของ
ขนาดตามปกติ
3.2.8 ปลอกหุ้มยอดอ่อน (coleoptile) และใบแรก
(first leaf)
3.2.8.1 ปลอกหุ้มยอดอ่อน (coleoptile) :
3.2.8.1.1 ผิดรูปร่าง (deformed) หรือ
อ้วนสั้น (stubby)
3.2.8.1.2 แตก (broken)
3.2.8.1.3 สูญหายไป (missing)
3.2.8.1.4 ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีส่วนปลาย
(defective or no tip)

3.2.8.1.5 ม้วนงอเป็นวง (bent over
or forming a loop)
3.2.8.1.6 ม้วนเป็นเกลียว (forming a
spiral)
3.2.8.1.7 ม้วนบิดแน่น (tightly twisted)
3.2.8.1.8 มีรอยแตกแยกลงมาจากส่วน
ปลายมากกว่า 1/3 ของความยาวปลอกหุ้มยอดอ่อน
3.2.8.1.9 บิดหมุน (spindly)
3.2.8.1.10 แตกแยกจากส่วนโคน (split
the base)
3.2.8.1.11 เน่าเนือ่ งจากเมล็ดมีเชือ้ สาเหตุ
ของโรคที่เมล็ดนั้นเอง (primary infection)
*หมายเหตุ : ปลอกหุ้มยอดอ่อนของข้าวโพดเท่านั้น
(Zea mays)
1) ถ้าใบแรก (first leaf) ปรากฏในช่วงที่
ประเมินผล (evaluation) ถ้าปลอกหุม้ ยอดอ่อน (coleoptile)
มีอาการผิดปกติลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ประกอบกับลักษณะ
ผิดปกติของใบจริง (primary leaf) ให้ถือว่าเป็นต้นอ่อนผิด
ปกติ (abnormal seedling)
a. ปลอกหุ้ ม ยอดอ่ อ นมี ร อยแตกแยกลงมา
จากส่วนปลายมากกว่า 1/3 ของความยาวปลอกหุ้มยอดอ่อน
			 b. ปลอกหุ้มยอดอ่อนม้วนงอ (bent over)
c. ส่ ว นปลายของปลอกหุ้ ม ยอดอ่ อ นเสี ย
หายหรือสูญหาย (damaged or missing)
d. ปลอกหุ้มยอดอ่อนมีรอยแตกบริเวณใต้
ปลายปลอกหุ้มยอดอ่อน
2) ถ้าใบแรก (first leaf) ไม่ปรากฏในช่วงที่
ประเมินผล (evaluation)
a. ปลายยอดหุ้ ม ยอดอ่ อ นเสี ย หายหรื อ
สูญหาย (damaged or missing)
b. ปลอกหุ้ ม ยอดอ่ อ นมี ร อยแตกแยกลงมา
จากส่วนปลายมากกว่า 1/3 ของความยาวปลอกหุ้มยอดอ่อน
		 3) ใบเกิดขึ้นจากส่วนล่างของปลอกหุ้มยอดอ่อน
(leaf protruding below the tip of the colroptile)
3.2.8.2 ใบแรก (first leaf):
3.2.8.2.1 ใบแรกที่ม้วนอยู่ในปลอกหุ้มยอดอ่อน
งอกยาวไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความยาวปลอกหุ้มยอดอ่อน
3.2.8.2.2 ใบแรกสูญหาย (missing)
3.2.8.2.3 ใบแรกแยกเป็นแฉก ๆ หรือผิดรูปร่าง
(shredded or otherwise deformed)
3.2.8.2.4 ใบแรกเกิดขึ้นจากส่วนกลางของปลอก
หุ้มยอดอ่อน (protruding from the lower part of the
coleotile)

3.2.8.3.5 ใบแรกสีเหลืองหรือขาวเนื่องจากไม่มี
คลอโรฟิลล์
3.2.8.2.6 ใบแรกเน่าเนื่องจากเมล็ดมีเชื้อสาเหตุ
โรคที่เมล็ดนั้นเอง

กรณีเมล็ดพันธุ์ที่มีต้นอ่อนหลายต้น

หน่วยเมล็ดพันธุ์ที่มีต้นอ่อนหลายต้นภายในเปลือกหุ้ม
เมล็ดหรือผลเดียวกัน (Multigerm seed units) หน่วย
เมล็ดพันธุ์ (seed units) ที่สามารถให้ต้นอ่อนมากกว่า 1
ต้น จัดเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
หน่วยเมล็ดพันธุ์ประเภทที่มีเมล็ดที่แท้จริง (true seed)
มากกว่า 1 เมล็ด (เช่น multiple seed units ใน Dactylis,
Festuca, x Festulolium และ Lolium และผลประเภท
schizocarp ที่ไม่แยกออกจากกันของ Apiaceae
(Umbelliferae) กลุ่มผลของบีท (Beta Volgaris) และผล
ของ Tectona gransdis
เมล็ดที่แท้จริงซึ่งมีคัพภะมากกว่า 1 ซึ่งมักจะเกิดกับ
พืชบางชนิดที่เป็นพวก polyembryony แต่ยกเว้นในบาง
ชนิดที่เป็นพวกแฝด ในกรณีนี้มักพบว่าจะมีต้นอ่อน 1 ต้น
ที่อ่อนแอหรือบิดหมุน แต่ก็มีเป็นบางครั้งที่ต้นอ่อนทั้ง 2
ต้น มีขนาดเกือบจะเท่ากับปกติ
คัพภะที่เชื่อมติดกัน (fused embryo) บางครั้งก็พบ
ว่าต้นอ่อน 2 ต้นเชื่อมติดกันงอกออกมาจากเมล็ดเดียว
4. สาเหตุที่ทำให้เมล็ดพันธุ์งอกเป็นต้นอ่อนผิดปกติ
(Causes of Seedling Abnormalities)
4.1 ขาดเกลือแร่ในดิน (Mineral deficiencies in
the soil) ทำให้เกิดต้นอ่อนผิดปกติ ลักษณะดังนี้
1) ต้นจะหดตัว (shrunken)
2) ต้นกลวง (hallow)
3) เกิดจุดสีน้ำตาลบน cotyledon (lesion)
4) เกิดแผลเน่า (decay) บน cotyledon,
hypocotyl และ epicotyl
5) รากกุด (stunted)
6) ไม่สามารถพัฒนาเป็นต้นต่อไป
4.2 ถูกทำลายโดยความเย็น (Frost damage)
ทำให้เกิดต้นอ่อนผิดปกติ ลักษณะดังนี้
1) ต้นอ่อนอ่อนแอ (weak) ยากที่จะพัฒนา
เป็นต้นต่อไป
2) ต้นอ่อนบริเวณ coleoplile จะเป็นขุยสาก
(grainy) มักพบในพืชตระกูลข้าวโพด
3) ใบม้ ว นเป็ น เกลี ย วจนเกิ ด รอยแผลเน่ า ที่ จุ ด
รอยต่อของ scutellum
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4.3 ถูกทำลายโดยความร้อน (Heating damage)
ทำให้เกิดต้นอ่อนผิดปกติ ลักษณะดังนี้
1) พบเมล็ดตายและมีเชื้อรา
2) ต้นอ่อนเน่า (dacay)
3) ต้นอ่อนไม่มีรากหรือไม่มี coleoptile
4) เกิดรอยแผลเน่าที่จุดรอยต่อของ scutellum
4.4 ถูกทำลายโดยวิธีกล (Mechanical damage)
โดยเครื่องจักรในระยะเก็บเกี่ยวหรือในระยะปรับปรุงเมล็ด
พันธุ์ทำให้เกิดต้นอ่อนผิดปกติ ลักษณะดังนี้
1) ต้นอ่อนไม่มี primary root
2) ต้นอ่อนไม่มี hypocotyl
3) ต้นอ่อนไม่มี epicotyl
4) cotyledon แตกหัก
5) เกิดรอยแผลที่จุดรอยต่อของ cotyledon มัก
พบในพืชตระกูลถั่ว
4.5 ถูกทำลายโดยแมลง (Insect damage) แมลงกัดกิน embryo และ endosperm ทำให้เกิดต้น
อ่อนผิดปกติ ลักษณะดังนี้
1) ต้นอ่อนมีลักษณะอ่อนแอและชะงักงัน
4.6 ถูกทำลายโดยสารเคมี (Chemical treatment
injury) ทำให้เกิดต้นอ่อนผิดปกติ ลักษณะดังนี้

ข่าวความเคลื่อนไหววงการเมล็ดพันธุ์

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบพิมพ์ต่างๆ
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม
2549 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม โดย
มี ส าระสำคั ญ ของกฎกระทรวงกำหนดให้ ผู้ รั บใบอนุ ญ าต
รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า และหรือผู้รับใบ
อนุญาตนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าต้องยื่นแบบ
แจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่รวบรวมและหรือ
นำเข้า ตามแบบแจ้ ง ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศ
กำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ บัดนี้ อธิบดีกรมวิชา
การเกษตรได้กำหนดแบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์
ควบคุม (แบบ พพ) และแบบบัญชีรวบรวมเมล็ดพันธุ์
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บวม

1) ต้นอ่อนมีรากและ hypocotyl ชะงักงันและ

4.7 ความแข็งแรงลดลง (Declining vigor) ทำให้
เกิดต้นอ่อนผิดปกติ ลักษณะดังนี้
1) เมล็ดงอกช้า
2) ต้นอ่อนมีลักษณะอ่อนแอและแฉะ
3) โครงสร้างที่สำคัญของต้นอ่อนชะงักงันหรือ
บกพร่อง
4) เมล็ดเกิดเชื้อรา
4.8 เกิดการติดเชื้อโรค (Pathogenic infection)
ทำให้เกิดต้นอ่อนผิดปกติ ลักษณะดังนี้
1) ต้นอ่อนเน่าเสียหายเนื่องจากติดเชื้อราหรือ
แบคทีเรีย
4.9 ความเป็นพิษในห้องปฏิบัติการ (Toxicity in
the laboratory)
เสียหายเนื่องจากความเป็นพิษในขณะทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น วัสดุเพาะ น้ำประปา น้ำกลั่น ทำให้
เกิดต้นอ่อนผิดปกติ ลักษณะดังนี้
1) ต้นอ่อนจะมีราก และ hypocotyl ชะงักงัน
2) รากเจริญโค้งงอออกจากวัสดุเพาะ
aaa
ควบคุมแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 และประกาศ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2550 นับ
จากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษา เป็นต้นไป
ซึ่งประกาศ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 
ผู้ประกอบการค้าเมล็ดพันธุ์ที่รับใบอนุญาตตาม
เงื่อนไขของประกาศ ต้องกรอกรายละเอียดยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชา
การเกษตร ตามแบบ พพ และแบบบัญชีรวบรวมเมล็ด
พันธุ์ควบคุมที่แนบท้ายประกาศ โดยขอรับโปรแกรมแบบ
พพ ได้ที่ e-mail : seedactdoa@hotmail.com หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2579-3635
อย่างไรก็ตาม โดยวัตถุประสงค์ของการให้เลขที่ 

พพ กำกับเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมที่รับใบอนุญาต จะต้อง
แสดงกำกั บไว้ ที่ ส ลากที่ ภ าชนะบรรจุ เ มล็ ด พั น ธุ์ ค วบคุ ม ที่
รวบรวมและจำหน่าย ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีตาม
มาตรา 22 (ญ) ของ พรบ.พันธุ์พืชจะประกาศใช้แต่ขณะนี้
เรื่ อ งสลากที่ แ ก้ ไ ขยั ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนการประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเรื่องนี้ผู้ประกอบการสามารถเตรียมการใน
เรื่องสลากไว้ก่อนได้

แบบแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต
ชื่อ บริษัท/ห้าง/ร้าน....................................................................................
ประเภทของผู้รับใบอนุญาต.......................................................................

ขอแจ้งรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาตประเภทของพันธุ์...............ดังนี้

1. ชื่อพืช.......................................ชื่อวิทยาศาสตร์....................................
2. ชื่อพันธุ์ทางการค้า.........................เครื่องหมายการค้า.....................
3. แหล่งรวบรวม.........................................................................................
4. เจ้าของสายพันธุ์พ่อ......................เจ้าของสายพันธุ์แม่....................
5. ลักษณะเด่นทางการค้าของพันธุ์........................................................
   ...................................................................................................................
6. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม..........................................................................
7.สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม..................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ที่ขออนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงและถูกต้อง พร้อมนี้ได้ส่งหลักฐานรับรอง
รายงานผลการตรวจสอบอัตราความงอกและความบริสุทธิ์ของ
เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ลงชื่อผู้แจ้ง.................................ผู้ดำเนินกิจการ/ผู้รับมอบอำนาจ
            (             )
   ............/............/.........
กรมวิชาการเกษตรได้พิจารณาและกำหนดหมายเลขสำหรับ
เมล็ดพันธุ์ควบคุมดังกล่าว ดังนี้
เลขที่ พ.พ............./.............
ออกให้วันที่...............เดือน.....................พ.ศ................
ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...............เดือน.....................พ.ศ................

แบบบัญชีรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี พ.ศ. ...........
ชื่อผู้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ........................................
ลำดับ ชื่อพืช- วันเดือนปี ชื่อผู้ปลูก
ที่ พันธุ์ ทีร่ วบรวม

แหล่งปลูก
ตำบล อำเภอ
จังหวัด

วันเดือน ปริมาณทีอ่ วันปีเดืทีอ่ น หมายเหตุ
ปี ที่ปลูก รวบรวมต่
ครั้ง (ก.ก.) ทดสอบ

ลงชื่อ....................................ผู้ดำเนินกิจการ
    (               )
แบบบัญชีรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ปาล์มน้ำมัน) ปี พ.ศ. ...........
ชื่อผู้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ........................................
สถานที่ตั้งแปลงเพาะ..........................................................................................................
ลำดับ เดืวัอนนปี สายพันธุ์ แหล่ง จำนวน
ที่ เพาะ
กำเนิด

พนักงานเจ้าหน้าที่...........................................
(                 )  

คำเตือน ให้ยื่นขอต่อแบบแจ้งรายละเอียดก่อนที่จะสิ้นอายุ 1 เดือน

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมลูกผสม(Hybrid)
วันที่........ เดือน............................ พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า ............................................................เป็นผู้มีอำนาจและ/หรือผู้รับมอบอำนาจ
ของ(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)................................................มีสถานที่รวบรวมตั้งอยู่เลขที่............. 
หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................... ถนน............................... ตำบล/แขวง......................... 
อำเภอ/เขต................... จังหวัด................................ หมายเลขโทรศัพท์.....................................
ข้าพเจ้าขอยื่นแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์
พืช พ.ศ. 2518 เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่
เป็นลูกผสม (Hybrid) ว่าได้ทำการรวบรวม/ผลิตเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่เป็นลูกผสม
(Hybrid) จำนวน ......................ชนิดพืช ได้แก่............................................................................
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เมล็ดพันธุล์ กู ผสม (Hybrid) ทีไ่ ด้จากการปรับปรุงวิจยั พันธุพ์ ชื เอง
1.1 ชนิดพืชของเมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid) ได้จากการปรับปรุงวิจัยพันธุ์
พืช ได้แก่..............................................................................................................................................
1.2 มีสถานที่ปรับปรุงวิจัยพันธุ์พืชตั้งอยู่เลขที่........................หมู่ที่.......................... 
ตรอก/ซอย.................................................... อำเภอ/เขต................................................................
จังหวัด............................ หมายเลขโทรศัพท์............................(พร้อมแนบแผนที่แสดงที่ตั้ง)
1.3 มีชนิดพืชของเชื้อพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์จำนวน..........................ชนิดพืช
ได้แก่ ...................................................................................................................................................
1.4 มีสถานที่เก็บเชื้อพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ตั้งอยู่เลขที่...................................
หมู่ที่...................... ตรอก/ซอย...................................... อำเภอ/เขต........................................... 
จังหวัด............................ หมายเลขโทรศัพท์............................(พร้อมแนบแผนที่แสดงที่ตั้ง)
1.5 มีนักปรับปรุงพันธุ์พืชประจำจำนวน ................คน 
2. เมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid) ได้จากการนำเข้า

ชื่อ-ที่อยู่ผู้ซื้อ

จำนวน คงเหลือ หมายเหตุ
ต้น

ลงชื่อ....................................ผู้ดำเนินกิจการ
    (               )
2.1 มีชนิดพืชของเมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid) ที่สั่งนำเข้าจากต่างประเทศ
แล้วมาทำการแบ่งบรรจุเพื่อขายภายในประเทศ (ระบุชนิดพืช/ประเทศ) ได้แก่..............
2.2. มีชนิดพืชของเชื้อพันธุกรรมที่ได้นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อมาทำการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid) จำหน่ายภายในประเทศ (ระบุชนิดพืช/ประเทศ)
ได้แก่.......................................................................................................................................................
2.3 มีสถานที่เก็บเชื้อพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ตั้งอยู่เลขที่.....................................
หมู่ที่...................... ตรอก/ซอย...................................... อำเภอ/เขต........................................... 
จังหวัด............................ หมายเลขโทรศัพท์............................(พร้อมแนบแผนที่แสดงที่ตั้ง)
3. เมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid) ที่ได้จากผู้รวบรวม/ผู้ผลิตรายอื่นภายในประเทศ
3.1. มีชนิดพืชของเมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid) ที่ได้ซื้อจากผู้รวบรวมภายใน
ประเทศแล้วมาทำการแบ่งบรรจุเพื่อขายภายในประเทศ (ระบุชนิดพืช/ผู้รวบรวม)
ได้แก่.............................................
		 3.2 มีชนิดพืชของเชื้อพันธุกรรมที่ได้ซื้อหรือได้รับสิทธิ์จากผู้รวบรวม/ผู้ผลิต
ภายในประเทศ เพื่อนำมาทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid) จำหน่ายในประเทศ
(ระบุชนิดพืช /จากผู้รวบรวมหรือผู้ให้สิทธิ์) ได้แก่....................................................................
3.3 มีสถานที่เก็บเชื้อพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ตั้งอยู่เลขที่.....................................
หมู่ที่...................... ตรอก/ซอย...................................... อำเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด............................ หมายเลขโทรศัพท์............................(พร้อมแนบแผนที่แสดงที่ตั้ง)
4. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าให้คำยืนยันและรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงและถูก
ต้อง พร้อมทั้งยินดีและยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ทำการตรวจสอบข้อมูลและ/
หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้
แจ้งไว้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................................... ผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ
         (                         )
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เปิดโฉมพันธุ์ข้าวลูกผสมไทย
เป็นความคืบหน้า.......จะขอเล่า
สู่กันฟัง ซึ่งต่อเนื่องจากที่สมาคมเมล็ด
พั น ธุ์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ จั ด สั ม มนา
เรื่องข้าวลูกผสมใครได้–ใครเสีย? เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ในงานการ
ประชุ ม วิ ช าการ ครั้ ง ที่ 45 งานวั น
เกษตรแห่งชาติ ซึ่งในมุมมองงานวิจัย
พัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมไทยดูจะล่าช้า
ไปบ้าง แต่ในที่สุดต้องขอแสดงความ
ยิ น ดี กั บ ผลงานของนั ก วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง
พั น ธุ์ ข้ า วไทย สำนั ก วิ จั ย และพั ฒ นา
ข้ า ว กรมการข้ า ว ที่ ไ ด้ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นา
เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสมใน
เชิ ง การค้ า พร้ อ มจะนำสายพั น ธุ์ ชุ ด
แรกออกแนะนำเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
กั น ภายในปี ก ารเพาะปลู ก 2551 นี้
นั บ เป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ ที่ ค วรแก่ ก าร
บันทึกไว้
การพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมไทย
ได้รับการเปิดเผยว่า มีพันธุ์ข้าวที่อยู่
ในระหว่างการศึกษาวิจัย 2 ชุด คือ
- ชุดแรก เป็นพันธุ์ลูกผสมสาม

ทาง เป็ น ชุ ด ที่ ผ่ า นการศึ ก ษาเปรี ย บ
เที ย บผลผลิ ต กั บ พั น ธุ์ ข้ า วมาตรฐาน
ของไทย 4 สายพันธุ์ (พันธุ์ Check)
คื อ ปทุ ม ธานี 1 กข.31 (ปทุ ม ธานี
80) สุพรรณบุรี 2 และ SPR88096
ที่ศูนย์วิจัยข้าว 4 แห่ง ซึ่งให้ผลผลิต
สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 20–30% หรือ
ทีร่ ะดับผลผลิตประมาณ 1,100–1,200
กิโลกรัม/ไร่ ที่ความชื้น 14% มีอยู่ 8
คูส่ าย มีทงั้ กลุ่มพันธุข์ า้ วทีม่ ีอไมโลสสูง
ปานกลาง และต่ำ เป็นข้าวคุณภาพดี
ทั้ ง 8 คู่ ส ายนี้ ก ำลั ง มี ก ารตรวจสอบ
ประเมินผลผลิตใน Location ต่างๆ
ที่ศูนย์วิจัยข้าวรวม 10 แห่ง เพื่อคัด
เลือกคู่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่ม
ข้าวแนะนำสู่เกษตรกรในปี 2551
- ส่วนชุดที่สองมีอยู่ 16 คู่สาย
กำลังอยู่ในขั้นปลูกเปรียบเทียบกับ 4
พั น ธุ์ ม าตรฐานดั ง กล่ า ว ที่ ศู น ย์ วิ จั ย
ข้าว 4 แห่ง
สิทธิ์ในการครอบครองสายพันธุ์
เพื่ อ การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วลู ก ผสม

จำหน่ายยังไม่มกี ารกล่าวถึง การแนะนำ
เผยแพร่พันธุ์ข้าวลูกผสมชุดแรกในปี
2551 จะเป็นก้าวแรกของการแนะนำ
พันธุข์ า้ วลูกผสมลงสูไ่ ร่นาของเกษตรกร
ทั่ วไป ส่ ว นจะมี ก ารผลิ ต จัดจำหน่าย
หรือไม่อย่างไร ราคาเท่าใด คงต้องรอ
ฟังการกำหนดนโยบายในเรื่องนี้จากผู้
บริ ห ารระดั บ กรมต่ อไป สำหรั บ งาน
วิจัยที่จะทำต่อไป จะยังคงต้องพัฒนา
สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่สูงขึ้น ความคุ้ม
ทุนในการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
เพื่อการค้าและการผลิตข้าวคุณภาพ
เพื่อการแปรรูป อนาคตข้าวไทยยังคง
ต้ อ งพึ่ ง พานั ก วิ จั ย ข้ า วไทยจากหน่ ว ย
งานรัฐต่อไปอีกยาวไกล ซึ่งเขาเหล่านี้
พึงได้รับการส่งเสริมและการตอบแทน
ที่สูงส่งจากภาครัฐในผลงานเพื่อให้การ
ศึกษาวิจัยจะได้เดินหน้าและต่อยอด
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพ 3 ราย

1. นายไพรัตน์ ประวันนา  (เลขที่สมาชิก บต.322)
อาชีพ ค้าขาย 
ที่อยู่ เลขที่ 85 หมู่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
2. นายอรรณพ  กสิวิวัฒน์  (เลขที่สมาชิก บต.323)
อาชีพ รับราชการ (ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ - กรมวิชาการเกษตร) 
ที่อยู่ เลขที่ 58 หมู่ 3 ตำบลหว้ยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูณ์ 67110
3. นางสาวจุฑามาศ  ร่มแก้ว (ดร.)  (เลขที่สมาชิก บต.324)
อาชีพ รับราชการ (อาจารย์)
ที่อยู่ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
18 ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช

