
โครงการประชุมสมชัชาวิชาการความมั �นคงทางอาหาร 
ประจาํปี 2555 

อิสรภาพทางพนัธกุรรม อธิปไตย และความมั �นคงทางอาหารอิสรภาพทางพนัธกุรรม อธิปไตย และความมั �นคงทางอาหาร

นโยบายรฐัในการส่งเสริมพฒันาเมลด็พนัธุข์อง
เกษตรกร/วิสาหกิจชมุชน
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นโยบายรฐัในการส่งเสริมพฒันาเมลด็พนัธุข์อง
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน

แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเดน็ยทุธศาสตร ์- การพฒันาการผลิต
กลยทุธ ์– ทาํการผลิตพนัธุค์ดั / พนัธุห์ลกัส่งให้ กสก. /  กสส. / กลุ่ม
เกษตรกร เอกชนไปผลิตเป็นพนัธุข์ยาย และจาํหน่ายให้เกษตรกร
โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม – พนัธุพ์ืช และปัจจยัการผลิต
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เมลด็พนัธุข์้าวโพด
1. ข้าวโพดเลี:ยงสตัว ์ – พื:นที�เพาะปลกู 7 ล้านไร่ ใช้เมลด็พนัธุ ์21,000 ตนั
2. ข้าวโพดหวาน – พื:นที�เพาะปลกู 6 แสนไร่ ใช้เมลด็พนัธุ ์ 1,200 ตนั 
3. ข้าวโพดข้าวเหนียว – พื:นที�เพาะปลกู 2 แสนไร่ ใช้เมลด็พนัธุ ์ 600 ตนั

ข้าวโพดเลี:ยงสตัวแ์ละข้าวโพดหวานเกือบทั :งหมด (ประมาณ 98%)ข้าวโพดเลี:ยงสตัวแ์ละข้าวโพดหวานเกือบทั :งหมด (ประมาณ 98%)
เป็นพนัธุล์กูผสม)
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เมลด็พนัธุเ์ป็นสิ�งที�มีชีวิต
การเกบ็รกัษา
1. ระยะสั :น – อณุหภมูิห้อง ที�แห้ง ไม่เปียกชื:น หรือร้อนเกินไป � � � � 8 เดือน
2. ระยะปานกลาง – ห้องเยน็ ปรบัอณุหภมูิ 16-20 องศา � � � � 2-5 ปี 
3. ระยะยาว – ห้องเยน็ตํ�ากว่า 0 องศา � � � � 5-20 ปี ใช้เกบ็เชื:อพนัธกุรรม
การเกบ็ในห้องเยน็มีค่าใช้จ่ายสงูการเกบ็ในห้องเยน็มีค่าใช้จ่ายสงู
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การผลิตเมลด็พนัธุแ์ละการใช้
มีความสาํคญัตลอดเส้นทาง
1. การผลิต – กระบวนการผลิตตั :งแต่พนัธุค์ดั หรือสายพนัธุพ์่อ-แม่
2. การเกบ็รกัษาและขนส่ง - มีผลต่อคณุภาพเมลด็พนัธุ์
3. การปลกู – พนัธุท์ี�เหมาะสม วิธีการปลกูดแูลรกัษา จนถึงเกบ็เกี�ยว
ให้เมลด็พนัธุท์ี�เหมาะสม ต้องให้เทคโนโลยีด้วย ถ้าไม่บอกให้เข้าใจให้เมลด็พนัธุท์ี�เหมาะสม ต้องให้เทคโนโลยีด้วย ถ้าไม่บอกให้เข้าใจ
เหมือนให้ยาผิดกบัคนไข้
และ ไม่บอกวิธีการใช้ยา
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ศนูยว์ิจยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
ให้การสนับสนุน มากกว่าส่งเสริม

มีปัจจยัการผลิตเมลด็พนัธุอ์ย่างครบวงจร
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ศนูยว์ิจยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

1. ปัจจยัพื:นฐานเพื�อการวิจยั การผลิต และการถ่ายทอดฯ
1.1 พื:นที�แปลงทดลอง แปลงผลิต เมลด็พนัธุแ์ละสาธิต
1.2 เครื�องจกัรกลการเกษตร
1.3 ระบบชลประทาน
1.4 ห้องปฏิบตัิการงานวิจยั1.4 ห้องปฏิบตัิการงานวิจยั
1.5 โรงงานผลิตเมลด็พนัธุ์
1.6 ห้องสมดุและห้องบริการคอมพิวเตอร์
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2. โครงการวิจยั
2.1 ปรบัปรงุพนัธุข์้าวโพด

- ข้าวโพดเลี:ยงสตัว์
- ข้าวโพดหวาน
- ข้าวโพดฝักอ่อน
- ข้าวโพดข้าวเหนียว
- ข้าวโพดคั �ว

2.2 ปรบัปรงุพนัธุข์้าวฟ่าง

สวุรรณ 1 

2.2 ปรบัปรงุพนัธุข์้าวฟ่าง
- ข้าวฟ่างเมลด็
- ข้าวฟ่างอาหารสตัว์
- ข้าวฟ่างหวาน
- ข้าวฟ่างไม้กวาด

2.3 วิจยัด้านเขตกรรม
2.4 วิทยาการวชัพืช
2.5 กีฏวิทยา

Ki 47   x   Ki 48
สวุรรณ 4452 
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2. โครงการวิจยั (ต่อ)
2.6 งานวิจยัด้านโรคพืช
2.7 งานวิจยัด้านเมลด็พนัธุ์

- การผลิตเมลด็พนัธุใ์นแปลง
- การปรบัสภาพเมลด็พนัธุ์
- คณุภาพเมลด็พนัธุ์- คณุภาพเมลด็พนัธุ์

2.8 เทคโนโลยีชีวภาพเพื�อการปรบัปรงุพนัธุ์
2.9 พืชไร่อื�น

สวุรรณ 3 สวุรรณ 5    10



3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.1 ฝึกนิสิตนักศึกษา
3.2 อบรมเกษตรกร
3.3 ทดสอบและสาธิตในไร่เกษตรกร
3.4 งานนิทรรศการ
3.5 งานเยี�ยมชม
3.5 เกษตรแฟรป์ากช่อง3.5 เกษตรแฟรป์ากช่อง

4. ความรว่มมือกบัหน่วยงานทั :งภาครฐัและเอกชน
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พื:นที� 2,589 ไร่
เลขที� 298 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ห่างจากกรงุเทพฯ 155 กม. 
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เครื�องจกัรกลการเกษตรเพื�อการวิจยั
การผลิต และการฝึกอบรม
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ระบบชลประทาน

มี 3 ระบบ
1. Sprinklers System
2. Furrow System
3. Linear Irrigation System

ระบบการปลกู
1. ฤดแูล้ง: ธนัวาคม-มีนาคม
2. ต้นฤดฝูน: เมษายน-กรกฎาคม
3. ปลายฤดฝูน: สิงหาคม-พฤศจิกายน
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ห้องปฏิบตัิการทางวิชาการ

1. ห้องปฏิบตัิการโรคพืช
2. ห้องปฏิบตัิการกีฏวิทยา
3. ห้องปฏิบตัิการเมลด็พนัธุ์
4. ห้องปฏิบตัิการเทคโนโลยีชีวภาพ
5. ห้องปฏิบตัิการสาํหรบัภาคสนาม5. ห้องปฏิบตัิการสาํหรบัภาคสนาม
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โรงงานผลิตเมลด็พนัธุ์

กระบวนการปรบัสภาพเมลด็พนัธุ์
1. อบฝกัลดความชื:น
2. กะเทาะเมลด็2. กะเทาะเมลด็
3. อบลดความชื:นเมลด็
4. เกรดเมลด็พนัธุ์
5. เกรดเมลด็ด้วย gravity
6 คลกุสารเคมี หรือเคลือบเมลด็
7. บรรจ ุหลงัจากสุ่มตวัอย่างเมลด็ไป

ตรวจสอบคณุภาพ
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โครงการปรบัปรงุพนัธุข์้าวโพดเลี:ยงสตัว์

1. การเกบ็รวบรวมเชื:อพนัธกุรรม
2. สร้างและปรบัปรงุประชากร
3. สกดัสายพนัธุแ์ท้ และสร้างลกูผสม

Ki 1 – Ki 52 17



โครงการปรบัปรงุพนัธุข์้าวโพดหวาน
และข้าวโพดฝักอ่อน

1. เกบ็รวบรวมเชื:อพนัธกุรรม
2. สร้างและปรบัปรงุประชากร
3. พฒันาผลผลิตและคณุภาพ
4. สกดัสายพนัธุแ์ท้และพฒันาพนัธุล์กูผสม 18



โครงการปรบัปรงุพนัธุข์้าวโพดข้าวเหนียว
และข้าวโพดเทียน

1. เกบ็รวบรวมเชื:อพนัธกุรรม
2. สร้างและปรบัปรงุประชากร
3. ปรบัปรงุลกัษณะทางคณุภาพ
4. สกดัสายพนัธุแ์ท้ และสร้างพนัธุล์กูผสม
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โครงการปรบัปรงุพนัธุข์้าวโพดคั �ว

1. เกบ็รวบรวมเชื:อพนัธกุรรม
2. สร้างและพฒันาประชากร
3. ปรบัปรงุคณุภาพ
4. สกดัสายพนัธุแ์ท้และสร้างพนัธุล์กูผสม 20



โครงการปรบัปรงุพนัธุข์้าวฟ่าง

1. เกบ็รวบรวมเชื:อพนัธกุรรม
2. สร้างสายพนัธุใ์หม่ และสายพนัธุพ์่อแม่ 
เพื�อการผลิตลูกผสม ทั :งข้าวฟ่างเมลด็ 
ข้าวฟ่างอาหารสตัว ์ข้าวฟ่างหวาน และข้าวฟ่างไม้กวาด
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งานวิจยัด้านเขตกรรม

1. การปลกูดแูลรกัษาเพื�อเพิ�มผลผลิต
2. การใช้ปัจจยัการผลิตที�เหมาะสม
3. การบริหารแปลงปลกูให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
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งานวิจยัด้านวชัพืช

1. การศึกษาชนิดของวชัพืชที�ร้ายแรง
2. การบริหารจดัการที�เหมาะสม
3. การควบคมุวชัพืชด้วยวิธีการที�ดี
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งานวิจยัด้านกีฏวิทยา

1. ศึกษาแมลงศตัรพูืชที�ร้ายแรง
2. การบริหารจดัการแปลงปลกูพืชที�เหมาะสม
3. การควบคมุโดยชีววิธี
4. การใช้สารควบคมุแมลงอย่างปลอดภยั
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งานวิจยัด้านโรคพืช

1. ศึกษาโรคระบาดที�ร้ายแรง
2. การบริหารจดัการแปลงปลกูที�เหมาะสม
3. การใช้พนัธุต์้านทาน
4. การควบคมุโรคโดยชีววิธี
5. การใช้สารเคมีอย่างปลอดภยั
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งานวิจยัด้านการผลิตเมลด็พนัธุ์

1. การผลิตเมลด็พนัธุล์กูผสมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปรบัสภาพเมลด็พนัธุ์
3. การคลุก และเคลือบเมลด็พนัธุ์
4. การตรวจสอบคณุภาพเมลด็พนัธุ์
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งานวิจยัด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื�อการปรบัปรงุพนัธุ์
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งานวิจยัพืชไร่อื�นๆ

ประเดน็การวิจยั
1. พืชเศรษฐกิจ
2. พืชที�มีศกัยภาพในอนาคต
3. พืชตามนโยบายของรฐั
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งานวิจยัพืชคลมุดิน

1. ไมยราพไร้หนาม
2. โสน
3. ถั�วพร้า
4. ถั�วแปบ
5. ปอเทือง
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานฝึกนิสิต ปีละ 4 รุ่น

วนัละ   10 ช.ม.
ปฏิบตัิ 8 ช.ม.
ฟังบรรยาย 2 ช.ม.ฟังบรรยาย 2 ช.ม.

ดงูานแปลงเกษตรกร 1 วนั
ดงูานบริษทัเอกชน 1 วนั
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อบรมเกษตรกร
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สาธิตและฝึกอบรม
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บริการความรู้และผลิตภณัฑ ์มก.
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แปลงสาธิต และความร่วมมือ

การปรบัเปลี�ยนกระบวนการผลิตข้าวโพด ระยะที� 1 - 3

โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทนใน
เขตนิคมสหกรณ์ ปี 2552-2554
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แปลงสาธิต และความร่วมมือ

โครงการฟื: นฟเูยียวยาผูป้ระสบอทุกภยัด้วยงานวิจยัของ วช.
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การจดังานเกษตรแฟรป์ากช่อง
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การประชมุวิชาการ

37



การสมัมนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ความร่วมมือกบัจีน
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ความร่วมมือกบัออสเตรเลีย
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ความร่วมมือกบัอินเดีย และอินโดนีเซีย
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ศนูยว์ิจยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

•มก.
• ศูนย์วจิัย

ปรับใช้
• ผู้ใช้

เศรษฐกิจและ

พรอ้มในการสนับสนุนการพฒันาเมลด็พนัธุข์้าวโพด
ของเกษตรกร/วิสาหกิจชมุชน
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วิชาการ

• ศูนย์วจิัย
เศรษฐกิจและ

สงัคม



สวสัดี

Thanks for your attention
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