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ຄ ານ າ 
 
 ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປ ັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອ ານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທ ື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອ າວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທ ື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລ ງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານ ດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບ ບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂ ັ້າກັບລະບ ບການ
ສ ື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອ າຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສ ມບັດທີື່ເໝາະສ ມ. 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ 
ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: 
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມ ງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄ ມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງລັດຖະມ ນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜ ນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫ ັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພ ື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສ ງຂອງຫ ັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອ ງປະກອບຫ ັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ  ື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອ ບຮ ມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສ ບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
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ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວ ງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວ ງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວ ງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພ ງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວ ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫ ວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສ ງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອ ງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕ ັ້ນມາ, ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸ້ນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທ ື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕ ວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພ ບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສ ມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສ ື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊ ມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ື່ອຈະໄດນ້ າໄປປັບປງຸແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກ ື່າໃນອະນາຄ ດ 
 



iii 

ບ ດນ າ 
 
 ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບ “ເມັດພັນ ແລະ ການຜະລິດເມັດພັນ” ເຫ ັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສ ງ 
ເພ ື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບ ບໃນລະບ ບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາກເໜ ອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜ ນຂອງການທ ດລອງທາງດ້ານການຜະລິດເມັດພັນ ແລະ ຈາກການສອບຖາມ ແລກປ່ຽນ
ບ ດຮຽນນ າຜູ້ປະສ ບຜ ນສ າເລັດໃນທາງດ້ານການຜະລິດເມັດພັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ຂອງແຕ່ລະບ ດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນແຫ ື່ງຂ ັ້ມູນອ້າງອີງ ແລະ ເປັນທິດ
ທາງອັນໜ ື່ງໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສ ກສາ ລວມທັງຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບໃນການ
ຈັດການຜະລິດເມັດພັນ ໃຫ້ໄດ້ເຂ ັ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ໃນການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ, ການຈ າ
ໜ່າຍ ແລະ ການຈັດການດ້ານຕ່າງໆກ່ຽວກັບເມັດພັນ ໃນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ. 

ເນ ັ້ອໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ຈະໄດເ້ວ ັ້າເຖິງ ສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນມາໃນການຜະລິດເມັດພັນ, ໂຄງສ້າງ 
ແລະ ອ ງປະກອບຂອງເມັດພັນ, ການພັດທະນາຕ ວຂອງເມັດພັນ, ເຕັກນິກການຜະລິດ, ການເກັບກ່ຽວ, ການ
ເກັບຮັກສາ ແລະ ການຈ າໜ່າຍເມັດພັນ ລວມທັງລະບຽບຫ ັກການຕ່າງໆກຽ່ວກັບເມັດພັນ 

ປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂ ັ້ນເທ ື່ອທ າອິດ, ຍ່ອມມີຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງຫ າຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສັບ ຫ   ສ ານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອ າຄ າຕ ານິຕຊິ ມ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕ ື່ຄ າແນະນ າຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພ ື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນ ັ້ອໃນທີ່ຍັງບ ື່ທັນຄ ບຖ້ວນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄ ບຖ້ວນສ ມບູນຍິື່ງຂ ັ້ນ  
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/ = ຕ ື່, ຫານ 
 

ອກັສອນຫຍ ັ້ພາສາລາວ  
ມ = ແມັດ 
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Km = Kilometer 
M = Meter 
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Kg = Kilogram 
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ບ ດທ ີ1 
ຄວາມເປນັມາຂອງການຜະລດິເມດັພນັ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍ: 
 1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເມັດພັນ 
 2 ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງເມັດພັນ 
 3 ກ່ຽວກັບວິທະຍາການຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເມັດພັນ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.1 ປະຫວດັຂອງວຊິາວທິະຍາການເມດັພນັ 
 ມະນຸດຮູ້ຈັກການປູກພ ດມາເປັນໄລຍະເວລານານແລ້ວ ໂດຍພ ບວ່າ ໃນຄັັ້ງທ າອິດຈະມກີານນ າເອ າ
ໝາກໄມ້ ຫ   ເມັດພ ດປ່າມາກິນ, ເມ ື່ອກິນບ ື່ໝ ດກ ຖິັ້ມໄປຮອບໆບ້ານ ພວກເມັດພ ດເຫ  ື່ານີັ້ ເມ ື່ອໄດ້ຮັບ
ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສ ມ ກ ຈະສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕງອກງາມອອກມາເປັນຕ ັ້ນໃໝ່ຂ ັ້ນມາ, ມະນຸດ
ໃນສະໄໝນັັ້ນຈ ື່ງໄດ້ສັງເກດ ແລະ ໄດ້ມີການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເມັດພັນເປນັຄັັ້ງທ າອິດ ອັນເປັນຈຸດເລີື່ມຕ ັ້ນ
ຂອງການເພາະປູກພ ດຂອງມະນຸດຕັັ້ງແຕ່ຍຸກນັັ້ນເປັນຕ ັ້ນມາ ເຊິື່ງການໃຊເ້ມັດພັນໄດ້ເລີື່ມຂ ັ້ນມາເມ ື່ອປະມານ 
10,000 ປີມາແລ້ວ (ຈວງຈັນທຣຸ໌, 2529) 
 ເມ ື່ອມະນຸດມີການຍ້າຍຖິື່ນຖານຈາກຖິື່ນໜ ື່ງ ໄປຍັງອີກຖິື່ນໜ ື່ງ ເຮັດໃຫ້ເມັດພັນມີການແຜ່
ກະຈາຍໄປຕາມທ້ອງຖິື່ນຕ່າງໆ ກ ນັບວ່າເປັນປັດໄຈໜ ື່ງທີື່ມຄີວາມສ າຄັນໃນການປະກອບອາຊີບກະສິກ າ 
ໂດຍສະເພາະການປູກພ ດຄ ການໃຊ້ເມັດພັນທີື່ດີ, ມີລັກສະນະຖ ກຕ້ອງຕາມພັນ, ມຄີວາມງອກ, ຄວາມແຂງ
ແຮງ, ປາສະຈາກການທ າລາຍຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ອ ື່ນໆ 
  
1.2 ປະຫວດັການທ ດສອບເມດັພນັ 
 ຫ້ອງປະຕິບັດການເມັດພັນໄດຖ້ ກຈັດຕັັ້ງຂ ັ້ນທ າອິດໃນປີ 1869 ໂດຍທ່ານ Nobbe ທີື່ເມ ອງທາ
ແຣນດທຸ໌ (Tharandt) ປະເທດເຢຍລະມັນຕາເວັນອອກ ເວລາດຽວກັນທີື່ທ່ານ Moller-Holst ໄດ້ວາງ
ແຜນຈັດຕັັ້ງຫ້ອງປະຕິບັດການເມັດພັນເອກະຊ ນ ທີື່ເມ ອງໂຄເປນຮາເກນ (Copenhagen) ປະເທດເດນ
ມາກ ແລະ ໄດ້ເປີດນ າໃຊ້ເມ ື່ອວັນທີ 27 ກຸມພາ 1871 ເຊິື່ງເປັນຫ້ອງປະຕິບັດການທີື່ເກ ື່າແກ່ທີື່ສຸດ ເນ ື່ອງ
ຈາກຫ້ອງປະຕິບັດການຂອງທ່ານ Nobbe ບ ື່ປະສ ບຜ ນສ າເລັດ 
 ໃນໄລຍະ 20-30 ປິຕ ື່ມາ ການທ ດສອບເມັດພັນໄດ້ຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງໄວວາໃນຢູໂຣບ ແລະ ອາ
ເມລິກາ, ຫ້ອງປະຕິບັດການເມັດພັນແຫ່ງທ າອິດໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຖ ກຕັັ້ງຂ ັ້ນທີື່ສະຖານີທ ດ
ລອງການກະເສດຄອນເນດຕຄັິຕ (Connecticut) ໃນປີ 1876 ໂດຍ  ທ່ານ Jenkins ຈ ນເຖິງປີ 1970 
ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ແຄນາດາ ມີຫ້ອງປະຕິບັດການເມັດພັນເຖິງ 70 ແຫ່ງ ທີື່ເປັນສະມາຊິກ
ຂອງສະມາຄ ມນັກທ ດສອບເມັດພັນ ແລະ ປະເທດອ ື່ນໆອີກຫ າຍກວ່າ 50 ປະເທດ ທີື່ມີຫ້ອງປະຕິບັດການ
ເມັດພັນຫ າຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ ທີື່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄ ມການທ ດສອບເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດ, ນັກ
ວິທະຍາການເມັດພັນເຫ  ື່ານີັ້ທີື່ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງປະຕິບັດການ ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄ ມຂອງນັກ
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ວິທະຍາການເມັດພັນເພ ື່ອການຄ້າ ຕ້ອງຜ່ານການທ ດສອບຄວາມຮູ ້ ກ່ຽວກັບການທ ດສອບເມັດພັນຢູຕ່ະ 
ຫ ອດເວລາ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດປັບເຕັກນິກວິທີການທ ດສອບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນຫາຂອງເມັດພັນ ແລະ ເທັກ
ໂນໂລຊີທີື່ປັບປ່ຽນພັດທະນາໄປເລ ັ້ອຍໆ (ວັລລກ, 2536) 
 ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ແຄນາດາຍັງມີຫ້ອງປະຕິບັດການຂອງເອກະຊ ນປະມານ 
60 ແຫ່ງ ແລະ ຈ ານວນ 35 ແຫ່ງ ທີື່ຮັບຈ້າງທ ດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ນັກວິທະຍາການເມັດພັນທີື່
ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງປະຕິບັດການເຫ  ື່ານີັ້ ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄ ມນັກວິທະຍາການເມັດພັນເພ ື່ອການ
ຄ້າ ເຊິື່ງຕ້ອງຜ່ານການທ ດສອບຄວາມຮູກ້່ຽວກັບກ ດ ແລະ ວິທີການທ ດສອບເມັດພັນຢູ່ຕະຫ ອດເວລາ ເພ ື່ອ
ໃຫ້ສາມາດປັບເທັກນິກ ແລະ ວິທີການທ ດສອບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນຫາຂອງເມັດພັນ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີທີື່
ປັບປ່ຽນ ແລະ ພັດທະນາໄປຕະຫ ອດເວລາ (ວັລລກ, 2538)  
 
1.3 ການພດັທະນາການທ ດສອບເມດັພນັ 
 Nobbe  (1876) ເປັນຄ ນທ າອິດ ທີື່ໄດ້ຈັດພິມວິທີການທ ດສອບເມັດພັນ ແຕວ່ິທີການທີື່ໃຊ້ກັນ
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍນັັ້ນ ແມ່ນເລີື່ມໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍທ່ານ JenKins ແລະ ຄະນະ ໃນປີ 
1879 ຕ ື່ມາ ສະມາຄ ມວິທະຍາໄລ  ແລະ  ສະຖານີການທ ດລອງກະສິກ າແຫ່ງປະເທດສະຫະລັດ  ອາເມລິ
ກາ ໄດທ້ ດລອງ  ແລະ  ວິໄຈເພ ື່ອຫາວິທີການ  ແລະ  ອຸປະກອນທີື່ໃຊທ້ ດສອບເມັດພັນ ເພ ື່ອເປັນມາດຖານ
ໃນການທ ດສອບເມັດພັນ ໃນໄລຍະທ າອິດມພີຽງການທ ດສອບຄວາມງອກ, ການວິເຄາະຄວາມບ ລິສຸດຂອງ
ເມັດພັນ ແລະ ເມັດພ ດທີື່ປະປ ນມາ 
 ສະມາຄ ມນັກທ ດສອບເມັດພັນໄດ້ຖ ກຕັັ້ງຂ ັ້ນເມ ື່ອປີ  1908  ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ 
ແຄນາດາ  ແລະ ຕັັ້ງກ ດສ າລັບການທ ດສອບເມັດພັນຂ ັ້ນໃນປີ 1917 ກ ດຕ່າງໆໄດ້ມີການປັບປຸງຢູຕ່ະຫ ອດ
ເວລາ ເພ ື່ອໃຫ້ການທ ດສອບເມັດພັນມີການແມ່ນຢ າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫ າຍຂ ັ້ນ 
 ສ າລັບສະມາຄ ມທ ດສອບເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ປະຊຸມກັນໃນປີ 1921 ທີື່ເມ ອງ ໂຄເປນ
ເຣເກນ ປະເທດເດນມາຣຸ໌ກ ເລີື່ມດ າເນີນການປີ 1924 ແລະ ຕັັ້ງກ ດສາກ ນສ າລັບການທ ດສອບເມັດພັນຄັັ້ງ
ທ າອິດ ເມ ື່ອປີ 1931 ແລະ ໄດ້ມີການປັບປຸງແກໄ້ຂກ ດ ເພ ື່ອໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະລິດທິພາບຢູຕ່ະຫ ອດ
ເວລາເຊັື່ນກັນ ໂດຍໄດ້ອາໄສຂ ັ້ມູນຕ່າງໆຈາກຜ ນການທ ດລອງ ແລະ ວິໄຈຈາກປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ມີ
ການອອກໃບຮັບຮອງການວິເຄາະຫາຄຸນນະພາບເມັດພັນ ລະຫວ່າງປະເທດ (International Seed 
Analysis Certificate) ເພ ື່ອຮັບຮອງຜ ນການທ ດສອບເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດ
ເຮັດການຄ້າ ແລະ ຈ າໜ່າຍແຈກເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ກວ້າງຂວາງຍິື່ງຂ ັ້ນ 
 ນອກຈາກນີັ້ທັງສອງສະມາຄ ມຍັງໄດ້ອອກວາລະສານ ເພ ື່ອເຜີຍແຜຜ່ ນງານການຄ ັ້ນຄວ້າວິໄຈທາງ
ດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ກ ດການທ ດສອບເມັດພັນອີກດ້ວຍ ໂດຍສະມາຄ ມທ ດສອບເມັດພັນ ລະຫວ່າງປະ
ເທດໄດ້ອອກວາລະສານຊ ື່ Seed Science and Technology  ເຖິງ 3 ພາສາດ້ວຍກັນຄ : ພາສາອັງກິດ 
ພາສາຝຣັື່ງເສດ ແລະ ເຢຍລະມັນ ແລະ ມສີ ານັກງານເລຂາທິການຢູທີ່ື່ເມ ອງ Wageningen 
 ປະຈຸບັນຫ້ອງປະຕິບັດການເມັດພັນໃນປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ໃຊວ້ິທີການທ ດສອບເມັດພັນຕາມມາດ 
ຖານການທ ດສອບເມັດພັນຂອງສະມາຄ ມທ ດສອບເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສະມາຄ ມນັກທ ດສອບ
ເມັດພັນ   ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຜ ນການທ ດສອບເມັດພັນມີມາດຖານດຽວກັນ (ວັລລກ, 2538) 
 
 
 



3 

1.4 ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວາ່ການຜະລດິເມດັພນັ (Seed Technology) 
 ວິທະຍາການເມັດພັນ ໝາຍເຖິງວິທະຍາການຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເມັດພັນ ເຊິື່ງໄດແ້ກ່: ການປູກ 
ການປະຕິບັດໃນໜານ, ການເກັບກ່ຽວ, ການຕາກ, ການທ າຄວາມສະອາດ, ການຄັດແຍກ, ການບັນຈຸຫີບຫ ື່
ການຄຸມສານເຄມີ, ການເກັບຮັກສາ ຕະຫ ອດເຖິງການຈ າໜ່າຍໄປເຖິງຊາວກະສິກອນ (ຈວງຈັນທຣຸ໌, 
2529) 
 ສ າລັບນັກວິທະຍາການເມັດພັນທີື່ດີນັັ້ນ ຄວນຈະມຄີວາມຮູພ້ ັ້ນຖານກ່ຽວກັບດ້ານ    ສາລລິະວິ
ທະຍາພ ດ, ພ ດສວນ, ການປັບປຸງພັນ ແລະ ອ ື່ນໆ... 
 
1.5 ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງເມດັພນັ 
 ພ ດໂດຍທ ື່ວໄປປະກອບດ້ວຍພ ດໃບລ້ຽງຄູ່ ແລະ ພ ດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ເມັດຈະມີຄວາມສ າຄັນ ແລະ 
ມີໜ້າທີື່ 3 ປະການຄ :  

1) ເມັດຈະທ າໜ້າທີື່ໃນການສີ ບພັນ ຫ   ຂະຫຍາຍພັນ ເຮັດໃຫ້ວ ງຈອນຊີວິດຂອງພ ດຈະເລີນ 
ງອກງາມສາມາດແຜ່ພັນໄດໄ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມພີ ດບາງຊະນິດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ດ້ວຍວິທີອ ື່ນກ ຕາມ 

2) ເປັນສ່ວນຂອງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ທີື່ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ ເນ ື່ອງຈາກມີຂະ  
ໜາດນ້ອຍ, ໃຊ້ພ ັ້ນທີື່ໃນການເກັບຮກັສາໜ້ອຍ ສາມາດຄວບຄຸມດູແລໄດ້ງ່າຍ 

3) ເມັດເປັນຕ ວນ າລັກສະນະທາງກ າມະພັນ ທີື່ສາມາດຖ່າຍທອດໄດ້ຂອງພ ດ ຈາກຊ ື່ວຊີວິດໜ ື່ງ
ໄປຍັງອີກຊ ື່ວຊີວິດໜ ື່ງ ດ້ວຍຄຸນລັກສະນະນີັ້ເອງເຮັດໃຫ້ນັກປັບປຸງພັນ ສາມາດລວບລວມເຊ ັ້ອພັນມາເກັບ
ໄວ້ ເພ ື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການປະສ ມພັນ ແລະ ຄັດເລ ອກປັບປຸງພັນຕ ື່ໄປ 
 
1.6 ວທິະຍາການຕາ່ງໆທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກັບເມດັພນັ 
 ວິທະຍາການເມັດພັນ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນວິທະຍາການສາຂາຍ່ອຍຕ່າງໆ ປະກອບມີ 10 ຂັັ້ນ
ຕອນ ດັື່ງນີັ້: 

1.6.1 ການຜະລດິເມດັພັນ  (Seed Production) 
 ໝາຍເຖິງວິທະຍາການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດເມັດພັນ ອັນປະກອບໄປດ້ວຍກິດ
ຈະກ າວິທີໃນການເລ ອກເມັດພັນ, ສະຖານທີື່ຜະລິດເມັດພັນ, ວິທີການປູກ, ການບ ວລະບັດຮັກສາ, ການ
ກ າຈັດວັດຊະພ ດ, ການໃສ່ຝຸ່ນ, ການໃຫ້ນ ັ້າ, ການກ າຈັດພະຍາດ  ແລະ  ແມງໄມ້ຕ່າງໆ   ທີື່ຈະມາລ ບກວນ 
ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນຫຼຸດລ ງ, ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນໃນໄລຍະເວລາທີື່ເໝາະສ ມ,  ການຕາກ  ຫ    
ການອ ບແຫ້ງ ແລະ ການທ າຄວາມສະອາດເມັດພັນ, ການຄັດເກຣດ, ການບັນຈຫີຸບຫ ື່, ການປັບປຸງສະພາບ
ຂອງເມັດພັນ ຕະຫ ອດຈ ນການເກັບຮັກສາເວລາທີື່ຈະໃຊ້ເມັດພັນສ າລັບການປູກໃນປີຕ ື່ໄປ 

1.6.2 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຂອງເມດັພນັ (Seed Testing) 
 ໝາຍເຖິງການກວດສອບ ຫ   ການທ ດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ໂດຍອາໄສຄຸນ 
ສ ມບັດທາງກາຍພາບ ແລະ ຊິວະພາບພາຍໃນເມັດພັນເປັນຫ ັກ ການກວດສອບປະກອບໄປດ້ວຍການກວດ
ສອບຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນ, ການກວດສອບຄວາມບ ລສຸິດຂອງເມັດພັນ, ການກວດສອບຄວາມງອກ ຫ   
ຄວາມມີຊີວິດ, ການກວດສອບຂະໜາດ ແລະ ນ ັ້າໜັກຂອງເມັດພັນ, ການກວດສອບຄວາມແຂງແຮງ, ການ
ກວດສອບຄວາມບ ລິສຸດທາງສາຍພັນ ການກວດສອບຕ່າງໆເຫ  ື່ານີັ້ ເພ ື່ອຕ້ອງການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງ
ເມັດພັນວ່າດີ ຫ   ບ ື່ດີປານໃດ ຂ ັ້ມູນທີື່ໄດ້ຈາກການກວດສອບຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການນ າໄປໃຊປ້ະເມີນ
ຄຸນຄ່າຕ່າງໆ ຫ   ເພ ື່ອການສ ກສາຕ ື່ໄປ 
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1.6.3 ການຂະຫຍາຍພນັ (Seed multiplication) 
 ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍພັ ນອັນເປັນການເພີື່ມປະລິມານຂອງເມັດພັນ ໃຫ້ໄດ້ປະລິ 
ມານທີື່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຂະຫຍາຍພັນນັັ້ນ ຈ າເປັນທີື່ຈະຕ້ອງຜະລິດໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ມຄີຸນ
ນະພາບດີ ແລະ ມລີັກສະນະກ ງຕາມພັນ ວິທີການຜະລິດກ ດ າເນີນການເຊັື່ນດຽວກັນກັບການຜະລິດເມັດພັນ
ທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ 

1.6.4 ການຮບັຮອງເມດັພນັ (Seed certification) 
 ໝາຍເຖິງການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີື່ຜະລິດໄດ້ ວ່າເປັນເມັດພັນທີື່ຜະລິດ
ພາຍໃຕ້ກ ດ ແລະ ຫ ັກການຂອງການຜະລິດເມັດພັນ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເມັດພັນທີື່ດີກ ງຕາມພັນ, ມີຄຸນນະພາບ 
ດີ, ມີຄວາມງອກສູງ, ມີຄວາມແຂງແຮງດີ, ບ ື່ມພີັນອ ື່ນ ຫ   ສິື່ງເຈ ອປ ນມາກັບເມັດພັນ, ປາສະຈາກພະຍາດ 
ແລະ ແມງໄມຊ້ະນິດຕ່າງໆລ ບກວນ 
 ໃນການຮັບຮອງເມັດພັນຈະຕ້ອງເຮັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຫ ັກການຕ່າງໆທີື່ວາງໄວ້ຢ່າງ
ຖ ກຕ້ອງ, ມີການສຸ່ມຕ ວຢ່າງມາກວດສອບເປັນໄລຍະໆ ມີຫ ັກເກນການຄວບຄຸມທັງໃນຂະນະທ າການ
ຜະລິດເມັດພັນ  ແລະ  ການເກັບຮັກສາໃນຫ້ອງເກັບທີື່ຖ ກຕ້ອງ 

1.6.5 ການວເິຄາະຄນຸນະພາບເມດັພນັ (Seed analysis) 
 ຄວາມໝາຍໃກ້ຄຽງກັບການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ແຕ່ການວິເຄາະຫາ
ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ   ຈະມີຄວາມໝາຍໄປເຖິງການກວດສອບ  ແລະ  ວິເຄາະຫາຄຸນນະພາບຂອງເມັດ
ພັນ ເພ ື່ອຫາວິທີແກໄ້ຂຂ ັ້ບ ກຜ່ອງທີື່ອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງການເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ແລະ ວິທີ
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນຄວບຄູ່ກັນໄປ 

1.6.6 ການປບັປງຸສະພາບຂອງເມດັພນັ (Seed conditioning  ຫ   Seed 
processing) 

 ໝາຍເຖິງວິທີການຈັດການເມັດພັນ ເລີື່ມແຕ່ການເກັບກ່ຽວ, ການຕາກ, ການຫຼຸດ
ຄວາມຊຸ່ມ, ການຟາດ, ການແກະ, ການຄັດຂະໜາດ, ການຄັດເມັດອອກຈາກສິື່ງເຈ ອປ ນທີື່ບ ື່ຕ້ອງການ ເພ ື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ສະເພາະເມັດພັນທີື່ດີ, ສະອາດປາສະຈາກເມັດທີື່ລີບ, ເມັດທີື່ແຕກຫັກ, ເມັດທີື່ເປັນພະຍາດ ແລະ 
ແມງໄມ້ລ ບກວນ, ຄວບຄຸມດ້ວຍສານເຄມີ (ໃຊ້ສະເພາະໃນບາງປະເທດ) ການບັນຈຫີຸບຫ ື່ ຫ   ໃຊ້ພາຊະນະ
ບັນຈກຸ່ອນເຂ ັ້າເຮ ອນເກັບຮັກສາ, ໃນການປັບສະພາບຂອງເມັດພັນອາດຈະມີການໃຊເ້ຄ ື່ອງມ  ຫ   ອຸປະກອນ
ເຂ ັ້າຊ່ວຍແລ້ວແຕ່ກ ລະນທີີື່ເໝາະສ ມ ນອກຈາກນີັ້ຍັງຂ ັ້ນຢູກ່ັບປະລິມານ ແລະ ລາຄາຂອງເມັດພັນວ່າຄຸມ້ຄ່າ
ກັບການລ ງທ ນ ຫ   ບ ື່ 

1.6.7 ການເກບັຮກັສາເມດັພັນ   (Seed storage) 
 ໝາຍເຖິງວິທະຍາການໃນການເກັບຮັກສາເມັດພັນ   ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ຍັງຄ ງມີ
ຄວາມງອກ ແລະ ຄວາມມຊີີວິດຫ າຍທີື່ສຸດ, ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໃນດ້ານຕ່າງໆຍັງຄ ງດີຢູ່ ການເກັບ
ຮັກສາເມັດພັນຈ າເປັນຈະຕ້ອງອາໄສວິທີການ ແລະ ຄວາມຮູໃ້ນຫ າຍໆດ້ານມາລວມກັນ ເພ ື່ອທີື່ຈະໃຫ້ເມັດ
ພັນເສຍຄວາມງອກໜ້ອຍທີື່ສຸດ, ສາມາດເກັບຮັກສາໄດຍ້າວນານ ຈ າເປັນທີື່ຈະຕ້ອງອາໄສປັດໄຈຕ່າງໆໃນ
ການເກັບຮັກສາໃຫ້ສ ມບູນຫ າຍທີື່ສຸດ 

1.6.8 ການປບັປງຸຄຸນນະພາບເມດັພນັ (Seed improvement) 
 ໝາຍເຖິງວິທະຍາການທາງດ້ານການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ໂດຍອາໄສຫ ັກ
ວິຊາການໃນດ້ານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທະຍາການເມັດພັນ    ນ າມາໝູນໃຊໃ້ຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດຂອງເມັດພັນ
ທີື່ມີຄຸນນະພາບດີຂ ັ້ນ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ດີກວ່າເກ ື່າ ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ຍາວນານ 
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1.6.9 ໂຄງການເມດັພນັ (Seed program) 
 ໝາຍເຖິງໂຄງການ ຫ   ແຜນງານໃນການຜະລິດເມັດພັນ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ມາ ເຊິື່ງເມັດພັນທີື່
ດີ, ມີປະລິມານທີື່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດ ໃນປະເທດທີື່ພັດທະນາແລ້ວເຊັື່ນ: ໃນຢູໂຣບ, ອາ
ເມລິກາ ແລະ ຍີື່ປຸ່ນ ຈະມໂີຄງການຜະລິດ ແລະ ໃຊເ້ມັດພັນທີື່ແນ່ນອນ ສ່ວນໃນປະເທດທີື່ກ າລັງພັດທະນາ
ຈ າເປັນຈະຕ້ອງມແີຜນການຜະລິດເມັດພັນ ຄວບຄູໄ່ປກັບແຜນການພັດທະນາປະເທດ ໂຄງການເມັດພັນມີ
ຫ າຍລະດັບ ແລະ ຂະໜາດທີື່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ຢ່າງໃດກ ຕາມ ໂຄງການຜະລິດເມັດພັນນີັ້ ຈະຕ້ອງສອດ 
ຄ່ອງກັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດຕະຫ ອດຈ ນຄວາມໝັັ້ນຄ ງຂອງປະເທດດ້ວຍ 

1.6.10 ກ ດໝາຍເມດັພນັ (Seed laws) 
 ໝາຍເຖິງກ ດໝາຍເຊິື່ງເປັນຂ ັ້ກ ານ ດກ ດເກນ ຂ ັ້ບັງຄັບຂອງບ້ານເມ ອງກ່ຽວກັບເມັດພັນ 
ບ ື່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານວິທະຍາການ ຫ   ທຸລະກິດຂອງເມັດພັນ ໂດຍມວີັດຖຸປະສ ງໃນການໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຫ   ຜູ້ໃຊ້ເມັດພັນໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ເມັດພັນທີື່ມຄີຸນນະພາບດີຕ ງຕາມພັນ ມີການກ ານ ດບ ດລ ງ
ໂທດສ າລັບຜູຝ້່າຝ ນກ ດໝາຍໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ 
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ບ ດທ ີ2 
  ໂຄງສາ້ງ ແລະ ອ ງປະກອບຂອງເມດັພນັ 

(Structural and Components of seed) 
 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍ 

1 ໂຄງສ້າງທີື່ສ າຄັນຂອງເມັດພັນ 
2 ອ ງປະກອບ ແລະ ຊະນິດອາຫານທີື່ສະສ ມພາຍໃນເມັດ  

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ໂຄງສາ້ງຂອງເມດັພນັ (Structural of seed) 
 ໂດຍທ ື່ວໄປແລ້ວເມັດພັນທຸກຊະນິດ ຈະຕ້ອງປະກອບໄປດ້ວຍໂຄງສ້າງທີື່ສ າຄັນ ເຊິື່ງຈ າແນກຕາມ
ລັກສະນະຂອງການກ າເນີດມີ 3 ໂຄງສ້າງໄດແ້ກ່: 

 ເປ ອກ 
 ຕ ັ້ນອ່ອນ 
 ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມອາຫານ 
2.1.1 ເປ ອກ (Covering part ຫ   Protective Part) 

 ເປັນສ່ວນຫ ື່ຫຸ້ມເມັດຢູພ່າຍນອກ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ : 
 ເປ ອກຂອງໝາກ (Fruit Wall) 
 ເປັນອະໄວຍະວະທີື່ມກີານພັດທະນາມາຈາກພະນັງຮັງໄຂ່ (Ovary Wall) ເມ ື່ອເປັນ
ເມັດແລ້ວຈະເປັນຊັັ້ນທີື່ຢູ່ນອກສຸດເອີັ້ນວ່າ: ເພອຣິຄາຣຸ໌ບ (Pericarp) ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊັັ້ນຍ່ອຍ
ເຊັື່ນ: 

 ເອກໂຊຄາຣຸ໌ບ (Exocarp) ຄ : ເປ ອກນອກສຸດຂອງໜ່ວຍແຫ້ງເຊັື່ນ: ເມັດໝາກ
ພ້າວ 

 ມີໂຊຄາຣຸ໌ບ (Mesocarp) ຕ ວຢ່າງເຊັື່ນ: ກາບຂອງໝາກພ້າວ 
 ເອນໂດຄາຣຸ໌ບ (Endocarp) ຕ ວຢ່າງເຊັື່ນ: ຍຸງ້ໝາກພ້າວ 

 ເມັດທີື່ມີເປ ອກຂອງໜ່ວຍເປັນເປ ອກນອກໄດ້ແກ່: ພວກເມັດທີື່ເປັນໝາກແຫ້ງ ເຊັື່ນ: 
ພວກເຂ ັ້າ ແລະ ເຂ ັ້າສາລີເປັນຕ ັ້ນ, ເມັດເຫ  ື່ານີັ້ກ ມເີຍ ື່ອຫຸ້ມເມັດຄ ກັນແຕ່ເຫຍ ື່ອຫຸ້ມເມັດເຫ  ື່ານີັ້ ໄປເຊ ື່ອມຕິດ
ກັນກັບເພອຣິຄາຣຸ໌ບ (Pericarb) ຈ ື່ງເຫັນເປັນພຽງຊັັ້ນດຽວເທ ື່ານັັ້ນ 
 ເຫຍ ື່ອຫຸ້ມເມັດ (Seed Cort ຫ   Test) ເປັນອະໄວຍະວະທີື່ມີການພັດທະນາຈາກ
ເຫຍ ື່ອຫຸ້ມໂອວຸລ (Ovule) ເຊິື່ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊັັ້ນຍ່ອຍໄດ້ແກ່: 

  ເທສຕາ (Testa) ພັດທະນາມາຈາກເຫຍ ື່ອຫຸ້ມ Ovule ຊັັ້ນນອກ ໝັກເປັນຊັັ້ນ
ທີື່ມີລັກສະນະແຂງ, ໜາ ແລະ ໜຽວ 
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 ເທກເມນ (Tegmen) ພັດທະນາມາຈາກເຍ ັ້ອຫຸ້ມ Ovule ຊັັ້ນໃນ ເປັນຊັັ້ນທີື່ມີ
ລັກສະນະເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອບາງໆ 
 ກ. ໜ້າທີື່ຂອງເປ ອກມຄີ : 

 ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍໃຫ້ສ່ວນປະກອບອ ື່ນໆຂອງເມັດພັນທີື່ຢູ່ພາຍໃນ 
 ປ້ອງກັນການດູດຊ ມນ ັ້າ ແລະ ອາກາດ 
 ປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ເຊ ັ້ອພະຍາດ ແລະ ແມງໄມເ້ຂ ັ້າທ າລາຍເມັດ  

 ຂ. ເປ ອກມີສີແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະຊະນິດພ ດ, ເປ ອກຂອງເມັດພ ດບາງຊະນິດ
ຈະໜາ ແລະ ແຂງເຊັື່ນ: ເປ ອກຖ ື່ວດິນ ແລະ ຖ ື່ວລັດເຕ າເປັນຕ ັ້ນ 

2.1.2  ຕ ັ້ນອອ່ນ (Embryonic axis) 
 ເປັນສ່ວນສ າຄັນທີື່ສຸດຂອງເມັດ  ເຊິື່ງສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາເປັນພ ດ
ຕ ັ້ນໃໝ່ໄດ້ ຕ ັ້ນອ່ອນນີັ້ຈະເລີນເຕີບໂຕປ່ຽນມາຈາກ Zygote ເຊິື່ງເກີດລະອອງຈາກໄຂ່ (Egg) ທີື່ປະສ ມ
ກັບລະອອງເພດຜູ ້ (Sperm) ຕ ັ້ນອ່ອນໃນເມັດຈະຢູ່ໃນສະພາບທີື່ພັກໂຕກ່ອນຈະແຕກງອກ ຕ ັ້ນອ່ອນ
ປະກອບດ້ວຍ 4 ພາກສ່ວນ ລຸ່ມນີັ້: 

1. ຮາກ (Radicle) ເປັນສ່ວນທີື່ຢູ່ຕິດກັບ Microphyle ຈະຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນ 
Primary Root 

2. ໃບລ້ຽງ (Cotyledon) ໃບລ້ຽງຂອງພ ດ ແລະ ຊະນິດຂອງໃບລ້ຽງມີລັກສະນະ
ທີື່ສີບ ື່ຄ ກັນ ເຊັື່ນ: ພ ດຈ າພວກຖ ື່ວຈະມີໃບລ້ຽງໜາ, ມີອາຫານສະສ ມໄວ້ພາຍໃນຫ າຍ ສ່ວນໃບລ້ຽງຂອງ  
ໝາກຫຸ່ງສາ ຈະມີລັກສະນະບາງແປ, ໃບລ້ຽງຂອງສາລີມັກເອີັ້ນວ່າ: Scutellum ມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນ
ຂາວໆບາງໆ. ໃບລ້ຽງມີໜ້າທີື່ສະສ ມອາຫານໄວ້ລ້ຽງຕ ັ້ນອ່ອນ ແລະ ມີໜ້າທີື່ດູດຊ ມເອ າອາຫານຈາກເນ ັ້ອ
ເຫຍ ື່ອອ ື່ນໆ ທີື່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງມາໃຊ້ໃນການງອກຂອງເມັດ. ພ ດບາງຊະນິດຈະມີໃບລ້ຽງ 2 ໃບ ເອີັ້ນວ່າ: ພ ດໃບ
ລ້ຽງຄູ່ (Dicotyledon) ຕ ວຢ່າງ ໄດ້ແກ່: ຖ ື່ວເຫ  ອງ, ຖ ື່ວດິນ, ຖ ື່ວຂຽວ, ຖ ື່ວຝັກຍາວ, ຜັກບ ັ້ງ, ໝາກໂມ
ເປັນຕ ັ້ນ, ພ ດບາງຊະນິດມີໃບລ້ຽງໃບດຽວເອີັ້ນວ່າ: ພ ດໃບລ້ຽງດ່ຽວ (Cotyledon) ເຊັື່ນ: ສາລີ, ເຂ ັ້າ, ເຂ ັ້າ 
Wheat, ໝາກພ້າວເປັນຕ ັ້ນ. 

3. Epicotyls ເປັນສ່ວນຂອງແກນກາງ ຫ   ລ າຕ ັ້ນອ່ອນທີື່ຢູ່ເທິງບ ລິເວນໃບລ້ຽງຕິດ
ຢູ່ ເຊິື່ງຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນຕ ັ້ນກ້າ. ສ າລັບພາຍໃນແກ່ນເຮ າມັກຈະເຫັນສ່ວນຍອດຂອງ Epicotyl ທີື່ເຮ າ
ເອີັ້ນວ່າ: Plumule  ເຊິື່ງ Plumule ນີັ້ປະກອບດ້ວຍເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອ ເຊິື່ງຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນໃບ ແລະ ສ່ວນ
ຍອດຕ ື່ໄປ 

4. Hypocotyls ເປັນສ່ວນຂອງແກນກາງ ຫ   ລ າຕ ັ້ນອ່ອນທີື່ຢູ່ລຸ່ມສຸດທີື່ໃບລ້ຽງຕິດ
ຢູ່ Hypocotyl ນີັ້ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕັັ້ງແຕ່ຕ ັ້ນອ່ອນຍັງຢູ່ພາຍໃນແກ່ນ 
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ຮບູທີ 1  ຕ ັ້ນອ່ອນຂອງພ ດ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: http://wwwgoogle.com.th 
 

2.1.3 ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມອາຫານ (Food Storage or Supporting Tissue Part) 
 ເປັນສ່ວນເກັບສະສ ມອາຫານສ າຮອງໄວ້ ສ າລັບຕ ັ້ນອ່ອນທີື່ຈະເລີນເຕີບໂຕ ເມ ື່ອເມັດແຕກ
ງອກ ເນ ື່ອງຈາກຕ ັ້ນອ່ອນທີື່ຢູ່ໃນເມັດມີຂະໜາດນ້ອຍ ເມ ື່ອເມັດເລີື່ມແຕກອອກຕ ັ້ນອ່ອນ ຈິື່ງຕ້ອງການ
ອາຫານສ າລັບການແບ່ງຈຸລັງ. ຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງຈຸລັງ ແລະ ປ່ຽນຮູບຮ່າງຈຸລັງໄປເຮັດໜ້າທີື່ຕ່າງໆກັນ 
ໃນໄລຍະທ າອິດຂອງການງອກ. ສ່ວນຮາກມີໜ້າທີື່ດູດນ ັ້າ ແລະ ແຮ່ທາດ, ສ່ວນໃບມີໜ້າທີື່ສັງເຄາະແສງ ຕ ັ້ນ
ອ່ອນໄດ້ອາຫານຈາກສ່ວນເນ ື່ອເຫຍ ື່ອສະສ ມອາຫານ ເຊິື່ງຖ ກປ່ຽນຮູບໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບທີື່ຕ ັ້ນອ່ອນ ສາມາດນ າໄປ
ໃຊ້ໄດ້ທັນທີ. ໃນໄລຍະກ້າເມັດໃຫ້ເປັນຕ ັ້ນກ້ານັັ້ນ ຈິື່ງບ ື່ຈ າເປັນໃຫ້ທາດອາຫານ ແຕ່ເມ ື່ອຕ ັ້ນກ້າເຕີບໂຕໄປ
ໃນໄລຍະໜ ື່ງ ຕ ັ້ນກ້າຈະພັດທະນາລະບ ບຮາກຈ ນສາມາດເຮັດໜ້າທີື່ດູດນ ັ້າ ແລະ ທາດອາຫານໄດ້ເຕັມທີື່. 
ໃບຈະເຮັດໜ້າທີື່ສັງເຄາະແສງ ແລະ ອາຫານສະສ ມຖ ກນ າໄປໃຊ້ໝ ດໄປ. ສ່ວນຂອງເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມ
ອາຫານກ ຈະສະລາຍໄປ 
 ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມອາຫານຄ ພາກສ່ວນເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອ ທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການເກັບສະສ ມອາຫານ
ໃນເມັດພັນ ເພ ື່ ອເອ າໄວ້ໃຊ້ໃນການດ າລ ງຊີວິດ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕ ັ້ນອ່ອນ ຕັັ້ງແຕ່ໄລຍະການງອກ
ຂອງເມັດໄປຈ ນກວ່າຕ ັ້ນອ່ອນຈະເລີນເຕີບໂຕໄປເປັນຕ ັ້ນກ້າ ທີື່ສາມາດສັງເຄາະແສງ ແລະ ສ້າງອາຫານຂ ັ້ນ
ເອງໄດ້. ອະໄວຍະວະນີັ້ເປັນສ່ວນໂຄງສ້າງທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດປະກອບດ້ວຍ Cell ຕ່າງໆ ທີື່ມີອາຫານສະສ ມຢູ່ພາຍ
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ໃນເມັດພັນພ ດບາງຊະນິດ ອາດມີອາຫານສະສ ມຢູ່ໜ້ອຍດຽວຄ ເມັດພັນກ້ວຍໄມ້ ຈ ື່ງນ າມາລ້ຽງໃນສານ
ອາຫານ 
 ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອທີື່ເກບັສະສ ມອາຫານນີັ້ ສາມາດແບງ່ອອກເປັນ 3 ຊະນດິ: 

1. ໃບລ້ຽງ (Cotyledon) ເປັນອະໄວຍະວະຊຸດທ າອິດຂອງຕ ັ້ນອ່ອນ ເຊິື່ງເຮັດໜ້າທີື່
ສະສ ມອາຫານໃນພ ດໃບລ້ຽງຄູ ່ແລະ ປະກອບມີຈຸລັງຕ່າງໆຂອງໃບລ້ຽງ ຈິື່ງມີການແບ່ງໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ໂຕໄດ້ເມ ື່ອເມັດງອກ 

2. Endosperm ເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມອາຫານຂອງພ ດໃບລ້ຽງດ່ຽວ  ທີື່ຢູ່ພາຍໃນ
ຂອງ Embryo, ໃນໄລຍະທ າອິດຂອງການງອກ ພ ດບາງຊະນິດ Embryo ຈະດູດຊ ມອາຫານທີື່ສະສ ມໄວ້
ໃນ Endosperm ມາໃຊ້ຈ ນໝ ດກ່ອນທີື່ຈະເມັດສຸກແກ່ ດັື່ງນັັ້ນ, ຈິື່ງບ ື່ມີສ່ວນຂອງ Endosperm ເຫ  ອ 
ໄວ້ໃຫ້ເຫັນເມ ື່ອເມັດສຸກແກ່ ຕ ວຢ່າງ:  ເມັດຂອງດອກຕາເວັນ, ໝາກອ  ເປັນຕ ັ້ນ ສ່ວນເມັດພ ດບາງຊະນິດ 
ເຊັື່ນ: ເມັດເຂ ັ້າ, ເມັດສາລີ ແລະ ເມັດພ ດທັນຍາຫານອ ື່ນໆ ຈະຍັງຄ ງມີ Endosperm ເຊິື່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ  
ທີື່ນັກວິທະຍາສາດບາງທ່ານສະຫຼຸບວ່າ: Embryo ຂອງພ ດເຫ  ື່ານີັ້ ຈະດູດຊ ມອາຫານທີື່ສະສ ມໄວ້ໃນ 
Endosperm ກ ຕ ື່ເມ ື່ອເມັດນັັ້ນຈະງອກ ຈິື່ງເຮັດໃຫ້ເມັດເຫ  ື່ານີັ້ງອກຊ້າກວ່າເມັດທີື່ດູດຊ ມອາຫານເອ າໄວ້
ກ່ອນແລ້ວ ເມັດທີື່ມີ Endosperm ເອີັ້ນວ່າ: Albuminous seed ແລະ ເມັດທີື່ບ ື່ມີ Endosperm 
ເອີັ້ນວ່າ: Exalbuminous Seed ໂດຍທ ື່ວໄປແລ້ວ ເມັດຈະສຸກແກ່ນັັ້ນ Endosperm ຈະເປັນຈຸລັງທີື່ບ ື່
ມີຊີວິດ ຍ ກເວັັ້ນສ່ວນຂອງ Aleurone layer ເທ ື່ານັັ້ນທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ 

3. Perisperm ເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມທີື່ບ ື່ມີຊີວິດ ເຊິື່ງຂະຫຍາຍມາຈາກ 
Nucellus ທີື່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ Embryo asc. ກຸ່ມຈຸລັງຂອງ Perisperm ຈະສ ື່ງອາຫານໄປທີື່ Embryo ກ 
ຕ ື່ເມ ື່ອເມັດພ ດນັັ້ນງອກ ຕ ວຢ່າງ:  ເມັດພ ດທີື່ມີ Perisperm ໄດ້ແກ່:  ຜັກກາດຫວານ  

 
ຕາຕະລາງທ ີ1 ສະແດງພ ດຊະນດິຕາ່ງໆ ເຊິື່ງສະສ ມອາຫານຕາ່ງກນັ 
 

ຊະນດິພ ດ ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມອາຫານ 
ພ ດຕະກູນຫຍ້າ ພ ດທັນຍາຫານ ເຊັື່ນ: ເຂ ັ້າ, ສາລີ, ເຂ ັ້າໂອດ ເອນໂດສະເປີມ 
ຜັກບ ັ້ງ, ແຕງໂມ, ກະຖິນ, ຖ ື່ວຍັດ, ຖ ື່ວຂຽວ, ຖ ື່ວເຫ  ອງ, ຖ ື່ວດິນ ໃບລ້ຽງ 
ພ ດອ ື່ນໆ ໝາກເລັື່ນ, ຫຸ່ງສາ, ປາມນ ັ້າມັນ ເຟີຣິສເປີມ 

 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: Earle (1956). 
 
 ອາຫານສະສ ມທີື່ມີປະລິມານຫ າຍ ໃນເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມອາຫານຂອງເມັດພ ດ ສາມາດ
ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມໃຫຍ່ໄດ້ແກ່: ທາດແປ້ງ, ໄຂມັນ ແລະ ທາດຊີັ້ນ ໂດຍເມັດພ ດແຕ່ລະຊະນິດມີ
ປະລິມານອາຫານທັງ 3 ກຸ່ມນີັ້ ໜ້ອຍຫ າຍຕ່າງກັນ 
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ຕາຕະລາງທ ີ2  ອາຫານສະສ ມໃນເມດັພ ດ 
 

ຊະນດິພ ດ 
ອາຫານສະສ ມ (ນ ັ້າໜກັແຫງ້) 

ທາດແປ້ງ ທາດຊີັ້ນ ໄຂມນັ 
ພ ດທີື່ມີທາດແປ້ງສູງ: 
ເຂ ັ້າ 
ສາລ ີ
ຖ ື່ວຍັດ 
ຖ ື່ວຂຽວ 
ພ ດທີື່ມີທາດຊີັ້ນສູງ: 
ຖ ື່ວເຫ  ອງ 
ພ ດທີື່ມີໄຂມັນສູງ: 
ຝ້າຍ 
ແຕງກວາ 
ຖ ື່ວດິນ 
ປາມນ ັ້າມັນ 
ດອກຕເວັນ 
ໝາກງາ 

 
90 
75 
52 
45 
 

26 
 

15 
5 
12 
28 
25 
11 

 
7 
12 
25 
24 
 

37 
 

39 
38 
31 
9 
20 
22 

 
2 
2 
6 
2 
 

17 
 

33 
48 
48 
49 
46 
43 

 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:  
 
2.2 ອ ງປະກອບທາງເຄມຂີອງເມດັພນັ (Chemical component of seed) 
 ເມັດພ ດເປັນອາຫານຂອງມະນຸດ ເນ ື່ອງຈາກເມັດພ ດມີສານອາຫານສະສ ມຢູ່ຫ າຍຊະນິດ ເມັດພ ດ
ທີື່ເປັນອາຫານໂດຍທ ື່ວໄປທີື່ເຮ າສາມາດບ ລິໂພກແມ່ນ 50 ແລະ ພ ດຕະກູນຖ ື່ວ 14, ອາຫານສະສ ມມີ
ຢູ່ໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງເມັດພັນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢູ່ໃນເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມ, ພ ດໃນວ ງ Gramineae ເປັນພ ດທີື່ມີ
ການສ ກສາທາງດ້ານອ ງປະກອບທາງເຄມີຫ າຍທີື່ສຸດໄດ້ແກ່: ເຂ ັ້າ, ສາລີ, ເຂ ັ້າ Wheat, ເຂ ັ້າ Rye, ເຂ ັ້າບາເລ 
ເຂ ັ້າໂອດ, ເຂ ັ້າຝ້າງ, ເຊິື່ງທາດອາຫານທີື່ພ ບຫ າຍທີື່ສຸດແມ່ນມີ 2 ຈ າພວກໃຫຍ່ ຄ : 

1. ເມັດພັນພ ດທີື່ມີອ ງປະກອບສ່ວນຫ າຍເປັນແປ້ງ ແລະ ນ ັ້າຕານ 
2. ເມັດພັນພ ດທີື່ມີອ ງປະກອບສວ່ນໃຫຍ່ພວກໂປຣຕີນ ແລະ ໄຂມັນ ນອກຈາກທາດແປ້ງ, ນ ັ້າ 

ຕານ ແລະ ໄຂມັນແລ້ວ ຍັງມີສານປະກອບອ ື່ນໆເຊັື່ນ: ວິຕາມິນ, ເກ ອແຮ່, ສານເລັື່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ຕ ັ້ນພ ດເປັນຕ ັ້ນ ເຊິື່ງອ ງປະກອບເຄມີເຫ  ື່ານີັ້ຈະມີຜ ນຕ ື່ຄວາມມີຊີວິດ, ການເກັບຮັກສາເມັດພັນ, ການງອກ 
ແລະ ການເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດ 

2.2.1 ຄາໂບໄຮເດຣດ ຫ   ແປ້ງ ແລະ ນ ັ້າຕານ (Carbohydrate and sugar) 
 ຄາໂບໄຮເດຣດທີື່ພ ບຫ າຍໃນພ ດຄ : Starch ແລະ Hemicelluloses ເຊິື່ງ Starch 
ທີື່ພ ບຫ າຍ ປະມານ  64 ຂອງນ ັ້າໜັກແຫ້ງ ໃນພ ດທັນຍາຫານ ໄດ້ແກ່: Amylose ແລະ Amylopectin  
ເຊິື່ງ Amylose ປະກອບດ້ວຍນ ັ້າຕານ Glucose ປະມານ 300-400 ໂມເລກູນ ຕ ື່ກັນເປັນສາຍຍາວ 
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2.2.2 ນ ັ້າຕານ (Sugar)  
 ນ ັ້າຕານຈະບ ື່ເປັນອາຫານຕ ັ້ນຕ ໃນການສະສ ມເມັດພັນພ ດ ຍ ກເວັັ້ນໃນເມັດພັນ Acer 
sacharum ມີນ ັ້າຕານ Sucrose ສະສ ມຢູ່ໃນເມັດພັນ 6.4 ແລະ ນ ັ້າຕານອ ື່ນໆ 5.21 ຈະບ ື່ມີທາດ
ແປ້ງເລີຍ. ນ ັ້າຕານໃນເມັດພ ດສ່ວນຫ າຍຢູ່ໃນຕ ັ້ນອ່ອນ ແລະ ພ ບໃນເມັດພັນພ ດທັນຍາຫານບາງຊະນິດທີື່ຍັງ
ບ ື່ທັນສຸກແກ່ປານໃດ ເຊັື່ນ: ເມັດສາລີຫວານເປັນຕ ັ້ນ 

 
ຕາຕະລາງທີ 3 ອ ງປະກອບເຄມຂີອງທາດອາຫານສະສ ມຂອງເມດັພນັພ ດບາງຊະນດິ 
  

ຊະນດິພ ດ 
ອາຫານສະສ ມ (ນ ັ້າໜກັແຫງ້) % 

ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມ ໂປຣຕນີ ໄຂມນັ ຄາໂບໄຮ
ເດຣດ 

ສາລີຫວານ 
ເຂ ັ້າໂອດ 
ເຂ ັ້າບາເລ 
ຖ ື່ວດິນ 
ຖ ື່ວເຫ  ອງ 
ຝ້າຍ 
ໝາກໂມ 
ປາມນ ັ້າມັນ 
ໝາກຫຸ່ງສາ 
ຕ ັ້ນສ ນ (Pinus 
Pinea) 

12 
13 
12 
31 
37 
39 
38 
9 
18 
35 

9 
8 
3 
48 
17 
33 
48 
49 
64 
48 

70 
66 
76 
12 
26 
15 
15 
28 
ນ້ອຍ 
6 

Endosperm 
Endosperm 
Endosperm 
ໃບລ້ຽງ (Cotyledon) 
ໃບລ້ຽງ (Cotyledon) 
ໃບລ້ຽງ (Cotyledon) 
ໃບລ້ຽງ (Cotyledon) 
Endosperm 
Endosperm 
ເຊ ັ້ອໂຕແມ່ 

 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: Earle.et al., (1956) 
 
ຕາຕະລາງທີ 4 ສະແດງຊະນດິແປ້ງ ແລະ ນ ັ້າຕານໃນເມດັພ ດທັນຍາຫານ (Kg/100 Kg ນ ັ້າໜກັແຫ້ງ) 
 

ທັນຍາພ ດ ນ ັ້າຕານທັງໝ ດ Glucose Fructose Maltose Sucrose 
Triticum aestivum 
Tritium durum 
ເຂ ັ້າບາເລ 
ເຂ ັ້າ Rye 
ເຂ ັ້າຝ້າງ 

1.67 
1.14 
2.70 
2.70 
2.00 

0.02 
0.02 
0.05 
0.05 
0.19 

0.02 
0.09 
0.09 
0.06 
0.21 

0.06 
0.01 
0.07 
0.14 
0.02 

0.25 
0.26 
0.1 
0.41 
1.50 

 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: 
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2.2.3 ໄຂມນັ 
 ໄຂມັນ ຫ   ນ ັ້າມັນ ລວມຕ ວກັນເອີັ້ນວ່າ: Lipids ເປັນກຸ່ມສານອິນຊີ ເຄມີທີື່ບ ື່ລະ 
ລາຍນ ັ້າ ແຕ່ສາມາດລະລາຍໄດໃ້ນສານລະລາຍອິນຊີ (Organic solvents) ເຊັື່ນ: ປີໂຕຣລຽມ, ອີເທີ, ຄລ 
ໂຣຟອມ, ເບນຊິນ, ເມຕາໂນນ ເປັນຕ ັ້ນ. ລີປິດຍັງກວມເຖິງສານຈ າພວກສະເຕີລອນ (Sterols) ຟ ດສະຟ  
ລີປິດ ແລະ ກຣີເຊໄລ ອີກດ້ວຍ ແຕ່ທີື່ສະສ ມໃນເມັດພັນສ່ວນຫ າຍຄ : ໄຂມັນ ແລະ ນ ັ້າມັນ 
 
ຕາຕະລາງທີ 5 ຊະນດິ ແລະ ປະລມິານກ ດໄຂມນັ ໃນເມດັພນັພ ດບາງຊະນດິ 
 

ຊະນດິພ ດ 
% ກ ດໄຂມນັແຕລ່ະຊະນດິ 

ຄ ລກິ ມາຍລສິະຕກິ ປາມຕີກິ ສະເຕຍລກິ ໂອເລອກິ ລໂິນອກິ ລໂິນເລອກິ 
ໝາກພ້າວ 
ປາມນ ັ້າມັນ 
ໝາກກອກ 
ຖ ື່ວດິນ 
ຝ້າຍ 
ສາລ ີ
ຖ ື່ວເຫ  ອງ 
ດອກຕາເວັນ 
ໝາກອ  

45 
45 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

20 
12 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5.0 
6.0 
14.6 
8.5 
23.4 
6.0 
11.0 
3.5 
13,0 

3.0 
4.0 
- 

6.0 
- 

2.0 
2.0 
2.9 
6.0 

6.0 
10 

75.4 
51.6 
31.6 
44.0 
2.0 
33.4 
37.0 

- 
- 

10 
26 
45 
48 
64 

57.5 
44.0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

3.0 
- 
- 

 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: Miller (1931) 
 

2.2.4 ໂປຣຕນີ (Protein) 
 ຄ ສານອິນຊີເຄມີທີື່ມີໄນໂຕຣເຈນເປັນອ ງປະກອບ ມີໂມເລກູນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີ
ໂຄງສ້າງທີື່ສະຫ ັບສັບຊ້ອນ ໂປຣຕນິໃນເມັດພ ດ ມີຄວາມສ າຄັນທັງໃນສ່ວນຮູບຮ່າງສ່ວນປະກອບຂອງໂຄງ
ສ້າງພ ດ ສານຊ່ວຍໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາ ເພ ື່ອການດ າລ ງຊີວິດ ເຊັື່ນ: ເອນໄຊມ ແລະ ກ ດນີວຄລີອິກ ໃນສ່ວນ
ຂອງຢີນ ຫ   ກ າມະພັນ ໂປຣຕິນທີື່ເປັນສານສະສ ມ ເມັດພັນພ ດທີື່ມີໂປຣຕິນສູງໄດ້ແກ່: ຖ ື່ວເຫ  ອງ ແລະ 
ຖ ື່ວອ ື່ນໆ, ຝ້າຍ, ໝາກໂມ, ໝາກອ  ແລະ ຕ ັ້ນສ ນເປັນຕ ັ້ນ. ໂປຣຕີນທີື່ສະສ ມໃນເມັດພັນເປັນເມັດຄ້າຍໆ
ເມັດແປ້ງ ເອີັ້ນວ່າ: ເມັດອາລູໂຣນ (Aleuron grain) ເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 1-20 ໄມຄຣອນ ໂປຣຕິນເມັດພັນ
ແບ່ງຕາມລັກສະນະການລະລາຍ ແລະ ການແຂງຕ ວເມ ື່ອຖ ກຄວາມຮ້ອນເປັນ 4 ກຸ່ມຄ : 

1) ແອນບູມີນ (Albumin) ເປັນໂປຣຕິນທີື່ລະລາຍໄດ້ໃນນ ັ້າ ຫ   ໃນກ ດອ່ອນໆ 
ແລະ ຈະກະຈາຍຕ ວເມ ື່ອໄດ້ຮບັຄວາມຮ້ອນ ເປັນໂປຣຕີນ ທີື່ເປັນສານເຮັດປະຕິກິລິຍາ ເພ ື່ອການດ າລ ງຊີວິດ 
(Metabolically active protein) ຈ າພວກເອນໄຊມ ໄດ້ແກ່: ລູໂກຊີນ (Leucosins) ໃນເມັດພັນ
ພ ດທັນຍາຫານ, ເລກຸມເມລິນ (Legum-elin) ໃນເມັດພັນຖ ື່ວ, ໄຣຊິນ (Ricin) ໃນເມັດພັນເຂ ັ້າ 

2) ໂກຣບູລີນ (Globullins) ເປັນໂປຣຕີນທີື່ລະລາຍໃນນ ັ້າເກ ອ, ບ ື່ລະລາຍໃນນ ັ້າ, 
ບ ື່ຄ່ອຍກ້າມເຂ ັ້າກັນເມ ື່ອຖ ກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ນັບວ່າເປັນໂປຣຕິນຈ າພວກສານທີື່ເຮັດປະຕິກິລິຍາ ເພ ື່ອ



13 

ດ າລ ງຊີວິດ ເຊິື່ງໄດ້ແກ່: ເລກຸມເມລິນ (Legumelin), ວິກມິນ (Vigmin), ໄກລຊີນິນ (Glycinin), ວິ
ຊີລິນ (Vicilin) ແລະ ອາຣາຊິນ (Arachin) ທີື່ຢູ່ໃນເມັດພັນຂອງຖ ື່ວຕ່າງໆ 
 

 
 
ຮບູທີ 2        ເມດັພນັຖ ື່ວຍາວ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ສນັທະນາ, (2014) 
 

3) ກຣູເຕອີນ (Glutelin) ເປັນໂປຣຕິນບ ື່ລະລາຍໃນນ ັ້າເກ ອ ຫ   ເອທີນແອນກ ຮ  ແຕ່
ສາມາດສະກັດໄດ້ດ້ວຍສານລະລາຍກ ດ ຫ   ດ່າງ ທີື່ເຂັັ້ມຂຸ້ນ ນັບວ່າເປັນໂປຣຕິນຈ າພວກອາຫານສະສ ມ 
(Metabolically inactive proteins) ໄດ້ແກ່: ກຣູເຕອິນ (Glutelin) ໃນເມັດເຂ ັ້າໂອດ, ໂອຣິເຊນີນ 
(Oryzenin) ໃນເມັດພັນເຂ ັ້າ 

4) ໂປຣລາມິນ (Prolamins) ເປັນໂປຣຕິນທີື່ລະລາຍໃນສານລະລາຍ ເອທີນແອນ
ກ ຮ  ຫ   ເອຕາໂນນ ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນ 70-90 ບ ື່ລະລາຍໃນນ ັ້າ ເປັນໂປຣຕິນຈ າພວກອາຫານສະສ ມ ເຊິື່ງ
ໄດ້ແກ່: ໄກລເອດິນ (Gliadin) ໃນເມັດພັນເຂ ັ້າໂອດ ແລະ ເຂ ັ້າໄຣ (Rye), ເຊອິນ (Zein) ໃນເມັດພັນ
ສາລ,ີ ຮ ດີອີນ (Hordein) ໃນເມັດພັນເຂ ັ້າບາເລ 
 ໂປຣຕິນທັງ 4 ກຸ່ມນີັ້ ມີຢູ່ໃນເມັດພັນພ ດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມຊະນິດ ແລະ ພັນຂອງ
ພ ດ ໂປຣຕີນໃນກຸ່ມ ກລູເຕລີນ ແລະ ໂປຣລາມີນເທ ື່ານັັ້ນ ທີື່ມີຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານອາຫານສະສ ມຂອງເມັດ
ພັນ ໂປຣຕິນໃນເມັດພັນເປັນໂປຣຕິນທີື່ມີໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ໂປຣລິນ (Proline) ຢູ່ເປັນຈ ານວນຫ າຍ 
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ຮບູທີ 3       ເຂ ັ້າບາເລ 
ແຫ ຼ່ງທ ຼ່ ມາ:  http://wwwgoogle.com.th 
  
ຕາຕະລາງທີ 6       ສ່ວນປະກອບຂອງໂປຣຕນີຊະນດິຕາ່ງໆ ໃນເມດັພນັພ ດບາງຊະນດິ 
 

ຊະນດິພ ດ 
ຊະນດິໂປຣຕນິ ແລະ ເປເີຊັນຂອງໂປຣຕນິທງັໝ ດ 

ແອນບມູນີ ໂກຣບລູີນ ກຣເູຕອີນ ໂປຣລາມນີ 
ເຂ ັ້າໂອດ 
ສາລີຫວານ 
ສາລີແຂງ 
ເຂ ັ້າທ ື່ວໄປ 
ຖ ື່ວຍັດ 
ໝາກອ  

ມີໜ້ອຍ 
14 
25 
5 
40 
ໜ້ອຍ 

80 
0 
0 
10 
60 
90 

5 
31 
39 
80 
0 

ໜ້ອຍ 

15 
48 
24 
5 
0 

ໜ້ອຍ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: 
 

2.2.5 ສານປະກອບອ ື່ນໆ 
1) ສານຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕ (Growth regulators) 

 ໄດ້ແກ່: ຮ ໂມນເລັື່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຢັບຢັັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຊິື່ງ
ສານເຫ  ື່ານີັ້ ຈະປ່ຽນແປງທັງຊະນິດ ແລະ ປະລິມານໃນເວລາທີື່ເມັດມີການພັດທະນາ ເຊິື່ງບ ດບາດຂອງຮ ໂມນ
ໃນເມັດຄ : 

 Growth and development of seed 
 Growth and development of extra seminal tissues of 

fruits 
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 Accumulation of the storage reserves 
 Germination and early seedling growth 

2) ສານຄວບຄມຸການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພ ດທີື່ສ າຄັນໄດ້ແກ່:  
 Auxin (IAA) IAA ຖ ກສັງເຄາະຂ ັ້ນໃນເມັດຈາກສານ Trytophan 

ເຊິື່ງ Auxin ທີື່ພ ບຈະຢູ່ຮູບຂອງ Free IAA ຫ   ສານປະກອບ Arabinoside, Myo-inositol 
 Gibberellins (GA) ໃນປະຈຸບັນພ ບ Gibberellins ຫ າຍກວ່າ 60 

ຊະນດິຈ ານວນຫ າຍກວ່າເຄິື່ງໜ ື່ງພ ບໃນເມັດພ ດ 
 Gytokinins ເປັນຮ ໂມນຊະນິດທ າອິດທີື່ພ ບໃນພ ດຊັັ້ນສູງຄ  Zeatin 

ໃນເມັດສາລີໃນຮູບຂອງ Aden-ine  
 Absisic acid (ABB) ພ ບໃນເມັດທັງ Free form ແລະ ຈັບຕິດກັບ

ສານປະກອບອ ື່ນໆ ເຊັື່ນ: Glucosyl ester ແລະ Glucoside ພ ບໃນ Embryo ແລະ Endosperm 
ການເພີື່ມຂ ັ້ນ, ຫຼຸດລ ງຂອງປະລິມານພາຍໃນເມັດມີແນວໂນ້ມເຊັື່ນດຽວກັບ Cytokinins 

 ສານຢັບຢັັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ (Inhibitors) ຈ າພວກ Phenolic 
Compound ເຊັື່ນ: Coumarin, Chlogenic Acid, Ferulic ແລະ Sinapic 
 
2.3 ການຈ າແນກເມດັອອກຕາມຊະນດິຂອງອາຫານທີື່ສະສ ມໄວໃ້ນເມດັ 
 ເຮ າສາມາດຈ າແນກຊະນິດຂອງເມັດອອກເປັນ 2 ກຸ່ມຄ : 

2.3.1 ເມັດທີື່ມອີ ງປະກອບສວ່ນໃຫຍ່ເປນັພວກທາດແປ້ງ ແລະ ນ ັ້າຕານ 
 ໄດ້ແກ່: ເມັດເຂ ັ້າ,  ເຂ ັ້າຝ້າງ,  ເຂ ັ້າສາລີ, ຖ ື່ວຍັດ ແລະ ຖ ື່ວຂຽວ ເປັນຕ ັ້ນ. ເມັດພວກນີັ້
ມີອາຍຸການເກັບຮັກສາຍາວ 
 

  
ຮບູທີ 4       ເມດັພັນສາລ ີ
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມພ້າກເໜ ອ (2014) 
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2.3.2 ເມັດທີື່ມອີ ງປະກອບສວ່ນໃຫຍ່ເປນັພວກໄຂມນັ 
 ໄດ້ແກ່: ຖ ື່ວດິນ, ຖ ື່ວເຫ  ອງ, ງາ, ດອກຕາເວັນ, ໝາກແຕງໂມ, ຝ້າຍ ແລະ ປາມ ເມັດ
ພວກນີັ້ມີອາຍຸການເກັບຮັກສາສັັ້ນ 
 
2.4 ຄນຸສ ມບດັທາງກາຍຍະພາບຂອງເມດັ (Physical properties of seed) 
 ເມັດພ ດທຸກໆຊະນິດຈະມີຮູບຮ່າງ, ລັກສະນະ, ສີສັນ ແລະ ຂະໜາດທີື່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ 
ລັກສະນະຕ່າງໆເຫ  ື່ານີັ້ ເປັນຄຸນສ ມບັດທາງກາຍະພາບ ເຊິື່ງເຮ າສາມາດນ າມາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການຈ າ 
ແນກກຸ່ມຂອງເມັດ ການຄັດແຍກຂະໜາດ, ການທ າຄວາມສະອາດ.  ຄຸນສ ມບັດທາງກາຍະພາບຂອງເມັດຍັງ
ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນອີກດ້ວຍ ເຊັື່ນ: ຄວາມມີຊີວິດ, ຄວາມງອກ, ຄວາມ
ແຂງແຮງ, ອາຍຸການເກັບຮັກສາຕ່າງໆ ເຫ  ື່ານີັ້ເປັນຕ ັ້ນ. ເມັດທຸກໆຊະນິດຈະຕ້ອງມີຄຸນສ ມບັດທາງກາຍະພາບ
ດັື່ງນີັ້:  

2.4.1 ຂະໜາດຂອງເມດັ (Seed size)  
 ຂ ັ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງພ ດ, ອາຫານສະສ ມ, ປັດໄຈໃນການເພາະປູກ ແລະ ການຜະລິດ
ເມັດພັນ ການສ ກສາທາງດ້ານຂະໜາດຂອງເມັດພັນ ສາມາດວັດແທກຂະໜາດໄດ້ 3 ຢ່າງຄ : ຄວາມຍາວຂອງ
ເມັດພັນ, ຄວາມກວ້າງ, ຄວາມໜາ, ແຕ່ກ ມີເມັດສ່ວນຫ າຍຊະນິດທີື່ມີຮູບຮ່າງບ ື່ແນ່ນອນ ດັື່ງນັັ້ນ, ຈ ື່ງຕ້ອງ
ເຈາະຈ ງວ່າ ສ່ວນທີື່ມີຄວາມຍາວຫ າຍທີື່ສຸດຄ  ຄວາມຍາວ, ສ່ວນທີື່ມີຄວາມຍາວ ຫ   ເສັັ້ນສູນກາງທີື່ສັັ້ນທີື່ສຸດ
ຄ ຄວາມໜາ. ປ ກກະຕິເມັດຫ າຍຊະນິດມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະມີຄວາມງອກດີກວ່າເມັດພັນທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ
ເຊັື່ນ: ເມັດພັນເຂ ັ້າບາເລ, ຖ ື່ວເຫ  ອງ, ກະລ າປີ  ສ່ວນພວກພ ດຕະກູນຖ ື່ວທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່  ເມັດຂະໜາດ
ໃຫຍ່ຈະມີຄຸນນະພາບຕ ື່າກວ່າເມັດຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັື່ນ: ຖ ື່ວດິນ, ຖ ື່ວແດງ ດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຄ ື່ອງ
ຈັກທີື່ໃຊ້ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການເກັບກ່ຽວ 
 

 
 
ຮບູທີ 5        ເມດັຖ ື່ວແດງ  
       
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ສນັທະນາ (2014) 
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2.4.2 ສຂີອງເມດັ (Seed color)   
 ຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມອາຍຸຂອງເມັດ, ຊະນິດ ແລະ ພັນພ ດ ໂດຍທ ື່ວໄປສີຂອງເມັດຈະ
ປ່ຽນແປງໄປຕາມຊ່ວງຂອງການພັດທະນາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນພ ດຫ າຍຊະນິດຍັງສະແດງເຖິງຈຸດສຸກແກ່ຕາມ
ທ າມະຊາດ ຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດນ າມາໃຊ້ໃນການປະກອບການດ້ານວິທະຍາການເມດັພັນພ ດ ເຊັື່ນ: 
ເຄ ື່ອງແຍກສີເມັດ  

2.4.3 ນ ັ້າໜກັຂອງເມດັ (Seed weight or density) 
 ລັກສະນະສະເພາະດ້ານນ ັ້າໜັກ ຫ   ຄວາມຖ່ວງຈ າເພາະ ມີຄວາມສ າພັນໂດຍກ ງກັບຄຸນ
ນະພາບຂອງເມັດພັນຄ : ເມັດມີນ ັ້າໜັກຫ າຍມັກຈະມີເປີເຊັນຄວາມງອກ  ຄວາມມີຊີວິດສູງ ສາມາດງອກໄດ້
ໄວ ແລະ ຍັງເກັບຮັກສາເມັດພັນໄດ້ດ ນອີກດ້ວຍ. ໃນການຄັດແຍກເມັດພັນທີື່ມີນ ັ້າໜັກຕ່າງກັນ ນິຍ ມໃຊ້
ເຄ ື່ອງເປ ື່າເມັດ  

2.4.4 ຮບູຮາ່ງຂອງເມດັ (Seed shape) 
 ເມັດພັນພ ດຫ າຍຊະນິດທີື່ເປັນຊະນິດດຽວກັນ ແຕ່ຈະມີຮູບຮາ່ງແຕກຕ່າງກັນ ຊ ື່ງນ າມາ
ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການຄັດແຍກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນະພາບເມັດພັນເຊັື່ນ: ການໃຊ້ເຄ ື່ອງແຍກເມັດທີື່ມີລັກສະນະ
ຍາວແປອອກຈາກເມັດມ ນ  

2.4.5 ຄວາມຫຍາບລະອຽດຂອງຜວີເມດັ ຫ   ລກັສະນະຜວີພາຍນອກຂອງເມດັ (Seed 
surface texture) 

 ເປ ອກ ຫ   ສິື່ງຫ ື່ຫຸ້ມ ເມັດຈະມີລັກສະນະລຽບ, ຊາ, ບ ື່ລຽບ ບາງຊະນິດອາດຈະເປັນ  
ໜາມ ຫ   ປຸ່ມປ ມຕ່າງໆ 

2.4.6 ການຕອບສະໜອງຕ ື່ກະແສໄຟຟາ້ (Electrical properties) 
      ຈະມີຄວາມສ າພັນກັບຄວາມມຊີີວິດ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນຫ າຍ ໂດຍພ ບ
ວ່າ ເມັດທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ເປັນເມັດທີື່ມີຄຸນນະພາບດີຈະຕອບສະໜອງຕ ື່ການນ າກະແສໄຟຟາ້ຕ ື່າ 
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ບ ດທ ີ3 
ການກ າເນດີ, ການພດັທະນາ ແລະ ການສຸກແກຂ່ອງພ ດ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາມາມາດອະທິບາຍ 

 ກ່ຽວກັບດອກ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງດອກ 
 ການພັດທະນາຈຸລັງສ ບພັນ  ການຖ່າຍລະອອງເກສອນ ແລະ ການປະຕິສ ນທິ 
 ການເກີດ ການພັດທະນາການຂອງອະໄວຍະວະຂອງດອກໄປເປັນເມັດ ແລະ ການສຸກແກ່

ຂອງເມັດ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1 ລກັສະນະທ ື່ວໄປຂອງເມດັພນັ 
 ພ ດຊັັ້ນສູງໂດຍທ ື່ວໄປ ເປັນພ ດທີື່ໃຫ້ເມັດ ເລີື່ມຕ ັ້ນຈາກເມັດ ແລະ ສິັ້ນສຸດລ ງດ້ວຍການສ້າງເມັດ
ເພ ື່ອໃຊ້ໃນການສ ບພັນ ແລະ ເປັນການຖາ່ຍທອດລັກສະນະຕ່າງທາງກ າມະພັນ ຈາກພ ື່ແມ່ໄປສູຮຸ່ນ່ລູກຫ ານ
ໄດ້. ເມັດພ ດມີການກ າເນີດ ແລະ ພັດທະນາການຢູທີ່ື່ດອກຂອງຕ ັ້ນແມ່ ໂດຍພັດທະນາຈາກເພດແມ ່ເຊິື່ງຈະ
ໄດ້ຮັບການປະຕິສ ນທິຈາກເຊວສ ບພັນເພດຜູ ້ແລ້ວເລິື່ມພັດທະນາຈາກໄຊໂກຕ (Zygote) ໄປຕາມລ າດັບ
ຈ ນກາຍເປັນເມັດ ປະກ ດການເຫ  ື່ານີັ້ແມ່ນເກີດຂ ັ້ນທີື່ດອກ 
 
3.2 ດອກ ແລະ ສວ່ນປະກອບຂອງດອກ 
 ດອກ (Flower) ເປັນອະໄວຍະວະສ ບພັນຂອງພ ດ ອັນເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອຈະເລນີທີື່ມີຢູຫ່ າຍບ ລິ
ເວນ ເຊັື່ນ: ປາຍຍອດ, ປາຍກິື່ງ, ຕາຂ້າງ ແລະ ທີື່ມູມໃບເປັນຕ ັ້ນ ໂດຍເລີື່ມຈາກຈຸລັງດຽວພັດທະນາຈະເລນີ
ເປັນປຸ່ມນ້ອຍໆ ແລ້ວກາຍເປັນຊ ື່ດອກ ແລະ ດອກໃນທີື່ສຸດ 
 ດອກມີລັກຊະນະຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດ, ສີສັນ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ແຕກຕ່າງກັນໄປ
ຕາມຊະນິດ ແລະ ພັນຂອງພ ດ ຢ່າງໃດກ ຕາມດອກປະກອບໄປດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆ ສ າຄັນ 4 ຢ່າງຄ : 

3.2.1 ກບີລຽ້ງ (Sepal) 
 ເປັນສ່ວນທີື່ປ ກປ້ອງດອກໃນຂະນະທີື່ຍັງອ່ອນຢູ ່ມັກມີສີ ຂຽວ ແລະ ແຂງ ຕັັ້ງຢູທີ່ື່ຖານ
ຮອງດອກ 

3.2.2 ກບີດອກ (Petal)  
 ຢູ່ຖັດເຂ ັ້າມາຈາກກີບລ້ຽງ ຈະເລີນເຕັມທີື່ເມ ື່ອດອກບານ, ມີສີສັນທີື່ແຕກຕ່າງກັນອອກ
ໄປ ເພ ື່ອລ ັ້ໃຫ້ແມງໄມ້ບາງຊະນິດມາຕອມ ອັນເປັນປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍລະ ອອງເກສອນຕ ວຜູ້ ມາປະສ ມ
ກັບຕ ວເມຍໃນດອກ ອັນເປັນການເພີື່ມປະສິດທິພາບ ໃນການປະສ ມເກສອນໄດ້ຫ າຍຂ ັ້ນ 

3.2.3 ເກສອນໂຕຜູ ້(Stamen)  
 ປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີື່ສ າຄັນ 2 ສ່ວນຄ : 

 ກ້ານເກສອນໂຕຜູ້ (Filament) 
 ກັບລະອອງເກສອນ (Anther) ພາຍໃນຈະມລີະອອງເກສອນ (Pollen)  
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3.2.4 ເກສອນໂຕແມ ່(Pistil) 
 ປະກອບໄປດ້ວຍສ່ວນທີື່ສ າຄັນ 3 ສ່ວນຄ : 

 ຍອດເກສອນໂຕແມ່ (Stigma) ເປັນສ່ວນທີື່ຢູປ່າຍສຸດ ມີໜ້າທີື່ຮັບລະອອງ
ເກສອນທີື່ຕ ກມາ ເຊິື່ງອາດຈະມີລັກສະນະເປັນສານໜຽວໆເຄ ອບຢູ ່ ຫ   ມຂີ ນໄວສ້ າລັບຈັບຍ ດ ລະອອງທີື່
ຕ ກລ ງມາ 

 ກ້ານເກສອນຕ ວແມ່ (Style) ເຮັດໜ້າທີື່ຊູປາຍເກສອນໂຕແມ່ ແລະ ຍັງເປັນ
ສ່ວນທີື່ໃຫ້ທ ື່ລະອອງເກສອນງອກຜ່ານເຂ ັ້າມາ ເພ ື່ອນ າເຊ ັ້ອໂຕຜູໄ້ປປະສ ມກັບໄຂ່ 

 ຮັງໄຂ່ (Ovary) ເຊິື່ງພາຍໃນຈະມີໄຂອ່່ອນ (Ovule) ເຊິື່ງໃນຮັງໄຂ່ໜ ື່ງ ອາດ
ຈະມີໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ ເຊັື່ນ: ດອກຕາເວັນ, ໝາກພ້າວ... ຫ   ມໄີຂຫ່ າຍໜ່ວຍໃນ 1 ຮັງໄຂ່ ເຊັື່ນ: ໝາກແຕງ ໝ
າກເຜັດ, ໝາກເຂ ອຕ່າງໆ, ຜັກກາດ, ຜັກກະລ າປີ ເປັນຕ ັ້ນ. ຮັງໄຂ່ນັັ້ນປະກອບໄປດ້ວຍເປ ອກ ຫ   ເຫຍ ື່ອຫຸ້ມ
ໄຂ່ ເອີັ້ນວ່າ: Integument ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍຈ່ະມີ 2 ຊັັ້ນ (Bitegmic) ມີຂັັ້ວຮຽກວ່າ: Funiculus ຕິດຢູ່
ກັບຮັງໄຂ່, ສ່ວນຂອງເປ ອກໄຂມ່ີຮູເປັນຊ່ອງເປີດ ເພ ື່ອໃຫ້ເຊ ັ້ອໂຕຜູເ້ຂ ັ້າໄປປະສ ມ ຊ່ອງປິດເປີດນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: 
Micropyle 
 

 
 
ຮບູທີ 7       ສວ່ນປະກອບຂອງດອກ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ສນັທະນາ (2014) 
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ຮບູທີ  6       ດອກຜກັກາດນາ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:      ສນັທະນາ (2014) 
 

 
 
ຮບູທີ  8       ດອກໝາກເຂ ອ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ສນັທະນາ (2014) 
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3.3 ຊະນດິຂອງດອກ 
3.3.1 ດອກສ ມບນູ (Complete flower) 

 ຄ ດອກທີື່ມີສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງດອກທັງ 4 ສ່ວນ ໄດແ້ກ່: ກີບລ້ຽງ, ກີບດອກ, ເກ 
ສອນຜູ້, ເກສອນແມ່ ຢູ່ຄ ບໃນດອກດຽວກັນ 

3.3.2 ດອກບ ື່ສ ມບນູ (lncomplete  flower) 
 ຄ ດອກທີື່ມີສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງດອກທັງ 4 ສ່ວນນັັ້ນບ ື່ຄ ບ ຂາດສ່ວນປະກອບອັນ
ໃດອັນໜ ື່ງ 

3.3.3 ດອກສ ມບນູເພດ (Perfect flower) 
 ດອກທີື່ມີສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ  ຂອງດອກທັງ 4 ສ່ວນນັັ້ນມີຢູຄ່ ບທັງໝ ດ  ມີເກສອນ
ໂຕຜູ້ ແລະ ເກສອນໂຕແມ່ຢູໃ່ນດອກດຽວກັນ 

3.3.4 ດອກສ ມບນູບ ື່ສ ມບນູເພດ (lmperfect flower) 
 ດອກທີື່ມີສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງດອກທັງ 4 ສ່ວນນັັ້ນບ ື່ຄ ບທັງໝ ດ ໂດຍຂາດເກ 
ສອນໂຕຜູ້ ຫ   ໂຕແມ່ໃນດອກນັັ້ນ ເຊິື່ງມີແຕເ່ກສອນຜູເ້ອີັ້ນວ່າດອກຜູ້, ສ່ວນດອກທີື່ມແີຕ່ເກສອນແມເ່ອີັ້ນວ່າ
ດອກແມ່ 
 
3.4 ຊະນດິຊ ື່ດອກ Inflorescences 
 ຊ ື່ດອກດ່ຽວ (Solidary) ໝາຍເຖິງກຸ່ມຂອງດອກທີື່ຢູ່ເທິງກ້ານດອກດຽວກັນ ດອກແຕ່ລະດອກ
ທີື່ຢູ່ເທິງກ້ານດອກດຽວກັນນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: ດອກຍ່ອຍ (Floret) ກ້ານຂອງດອກຍ່ອຍ ເອີັ້ນວ່າ: Pedicel, 
ສ່ວນກ້ານຂອງຊ ື່ດອກເອີັ້ນວ່າ: Peduncle, ສ່ວນແກນກາງຍາວທີື່ຕ ື່ຈາກກ້ານຂອງຊ ື່ດອກ (Peduncle) 
ເຊິື່ງຈະມີດອກຍ່ອຍແຍກອອກມາເອີັ້ນວ່າ: Rachis, ຢູ່ໂຄນຂອງ Peduncle ກ້ານຊ ື່ດອກ ແລະ ກ້ານ
ດອກຍ່ອຍ (Pedicel) ຈະມີໃບແຮ (Bract) ຮອງຮັບດອກ, ຊ ື່ດອກສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ພວກໃຫຍ່
ຄ : 
 ເປັນຊ ື່ດອກທີື່ມີດອກຍ່ອຍເກີດຕາມແກນກາງຄ : Rachis ແບ່ງອອກໄດ້ 2 ແບບ ຄ : 

1) Raceme:  ເປັນຊ ື່ດອກທີື່ມີດອກຍ່ອຍເກີດເທິງ Rachis ໂດຍດອກແກ່ ຈະຢູ່ລຸ່ມສຸດ, 
ດອກອ່ອນຢູ່ດ້ານເທິງ ດອກຈະຄ່ອຍທະຍອຍບານຕັັ້ງແຕ່ດອກລຸ່ມສຸດໄປເຖິງດອກເທິງສຸດ, ກ້ານດອກຍ່ອຍ 
(Pedicel) ຂອງດອກຍ່ອຍຈະຍາວເທ ື່າໆກັນ ໄດ້ແກ:່ ດອກຜັກຕ ບ, ຜັກກາດ, ກະລ າປ ີ

2) Spike: ຄ ກັບ Raceme, ແຕ່ດອກຍ່ອຍບ ື່ມີກ້ານດອກຕິດຢູ່ເທິງ Rachis ໄດ້ແກ:່ ດອກ
ໝາກພ້າວ, ດອກໝາກນັດ, ກະຖິນນະຣ ງ  
 Cath  ເປັນຊ ື່ດອກຄ ກັບ Spike ແຕ່ປາຍດອກຊ ື່ຫ້ອຍແກ່ວງໄປມາໄດ,້ ພາຍໃນຊ ື່ດອກຈະເປັນ 
ດອກຊະນິດບ ື່ສ ມບູນເພດ (Imperfect flower)  

 Spadix: ລັກສະນະຄ້າຍກັບ Spike, ແຕ່ Rachis ຈະໜາໃຫຍ່ ແລະ ອ່ອນ, ສ່ວນຫ າຍ
ດອກຜູ້ຈະຢູ່ເທິງຊ ື່ດອກ, ດອກແມ່ຈະຢູ່ລຸ່ມ ຊ ື່ດອກແບບນີັ້ຈະມີໃບແຮ (Bract) ແຜ່ນໃຫຍ່ພຽງແຜ່ນດຽວ
ທີື່ວາງຮັບຢູ່ໂຄນຊ ື່ດອກ,ໃບແຮນີັ້ມີສີສວຍງາມ ເຊັື່ນ: ດອກໜ້າງົວ, ບອນ 

 Corymb: ລັກສະນະຄ້າຍກບັ Raceme ແຕ່ມີ Rachis ສັັ້ນກວ່າ Raceme,  ກ້ານ
ດອກຍ່ອຍ (Pedicel) ອັນລຸ່ມສຸດ ຈະຍາວທີື່ສຸດ ເຊັື່ນ: ດອກຂີັ້ເຫ ັກ... 
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 Umbel ກ້ານດອກຍ່ອຍ (Peduncle) ຂອງດອກຍ່ອຍທຸກດອກຈະອອກຈາກປາຍຂອງ
ກ້ານຊ ື່ດອກ (Peduncle) ຢູ່ຈຸດດຽວກັນ ແລະ ຍາວເທ ື່າກັນ ແລະ ຈະມີໃບແຮ  (Bract) ຢູ່ນ າ ເຊັື່ນ: 
ດອກຕັງໂອ, ດອກຫອມຫ ວໃຫຍ່  

 Head: ຊ ື່ດອກທີື່ມ ີ Rachis ເປັນແຜ່ນ, ບ່ອນເຄິື່ງກາງສູງຂ ັ້ນໜ້ອຍໜ ື່ງ, ດອກຍ່ອຍຈະ
ຕິດຢູ່ເທິງສ່ວນທີື່ສູງຂ ັ້ນນີັ້  ດອກຍ່ອຍສ່ວນຫ າຍບ ື່ມີກ້ານດອກຍ່ອຍ (Pedicel) ແລະ ມີໃບແຮ  (Bract) 
ຢູ່ບ່ອນຖານຊ ື່ດອກ ເຊັື່ນ: ດອກສາມປີ, ດອກດາວເຮ ອງ, ດອກກັນຖິນ, ດອກຕາເວັນ 
 

 
 
ຮບູທີ 9       ດອກຜກັກາດ ແລະ ກະລ າປດີອກ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ສນັທະນາ, (2014) 
 
3.5 ການພດັທະນາຈລຸງັສ ບພນັ 
 ການພັດທະນາຈຸລັງສບີພັນ (Gamete)  ຂອງພ ດສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ພັດທະນາການ ຄ : 

1. ການພັດທະນາຈຸລັງສ ບພັນເພດຜູ ້
2. ການພັດທະນາຈຸລັງສ ບພັນເພດແມ ່
3.5.1 ການພດັທະນາຈລຸັງສບີພນັເພດຜູ ້

 ຈຸລັງສ ບພັນເພດຜູ້ (Male gamete) ຈະພັດທະນາຈາກຂະບວນການສ້າງລະອອງເກ 
ສອນ ໂດຍມີຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆຄ : ຈຸລັງໄມໂຄຣສປ ໂຣໄຊທຸ໌ (Microsporocyte) ແບ່ງຈຸລັງແບບໄມໂອຊີສ 
(Meiosis) ໄດ້ຈຸລັງໃໝ່ 4 ຈຸລັງ ແຕ່ລະຈຸລັງນີັ້ ຈະມີຈ ານວນໂຄຣໂມໂຊມເປັນ Haploid ຮຽກຈຸລັງເຫ  ື່າ
ນີັ້ວ່າ: Microspore ຈາກນັັ້ນນິວເຄລຍສຂອງແຕ່ລະ Microspore ຈະແບ່ງຕ ວແບບ Mitosis ເຮັດໃຫ້
ໄດ້ 2 ນິວເຄລຍສ, ສ່ວນຂອງໄມໂຕພລາສຊ ມບ ື່ມີການແບ່ງຕ ວ 
 ນິວເຄລຍສຕ ວທ າອິດຈະກາຍເປັນ Tubenucleus, ນິວເຄລຍສຕ ວທີ 2 ມີການແບ່ງ
ຕ ວອີກຄັັ້ງໜ ື່ງແບບໄມໂຕຊີສ (Mitosis) ເຮດັໄດ້ 2 ນິວເຄລຍສໃໝ່ອີກຄັັ້ງໜ ື່ງ ເຮ າເອີັ້ນນິວເຄລຍສໃໝ່ທີື່
ໄດ້ແຕ່ລະອັນນີັ້ວ່າ: ເຈນເນວຣຸ໌ເຣທີຟ ນິວເຄລຍສ (Generative nucleus) 
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3.5.2 ການພດັທະນາຈລຸັງສ ບພນັເພດແມ ່
 ຈຸລັງສ ບພັນເພດແມ່ (Female gamete) ຈະພັດທະນາມາຈາກຂະບວນການສ້າງ
ໄຂ່ (Megasporogenesis) ໂດຍມຂີັັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫ  ື່ານີັ້ຄ : ຈຸລັງຊ ື່ ເມກາສປ ໂຣໄຊທຸ໌ (Megasporo
cyte) ແບ່ງຈຸລັງແບບໄມໂອຊີສ ( Mitosis) ໄດ້ຈຸລັງໃໝ່ 4 ຈຸລັງ ແຕ່ລະຈຸລັງນີັ້ຈະມີຈ ານວນໂຄຣໂມໂຊມ
ເປັນແຮປພລອຍ (Haploid) ເອີັ້ນຈຸລັງເຫ  ື່ານີັ້ວ່າ: ເມກາສປອຣຸ໌  (Megaspore) 

3.5.3 ຕ ັ້ນອອ່ນ 
 ພັດທະນາຈາກການລວມຕ ວກັນຂອງນິວເຄລຍສຂອງໄຂ່ (Egg nucleus) ກັບເຈນ
ເນອຣຸ໌ເຣທີຟ ນິວເຄລຍສ (Generative nucleus) ໃນຂະບວນການປະຕິສ ນທິ ໂດຍທ ື່ວໄປແລ້ວຕ ັ້ນ
ອ່ອນຈະປະກອບໄປດ້ວຍສ່ວນສ າຄັນຢູ່ 5 ສ່ວນໄດແ້ກ່: 

1. ຍອດອ່ອນ 
2. ຮາກອ່ອນ 
3. ໃບລ້ຽງ 1 ຫ   2 ໃບ 
4. ໄຮໂປຄອທທິລ (Hypocotyl) ເປັນສ່ວນທີື່ຢູລ່ະຫວ່າງໃບລ້ຽງກັບຮາກ 
5. ອີພິຄອທທິລ (Epicotyl )  ເປັນສ່ວນທີື່ຢູ່ລະຫວ່າງໃບລ້ຽງກັບຍອດອ່ອນ 

3.5.4 ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມອາຫານ 
 ເຮັດໜ້າທີື່ເກັບສະສ ມອາຫານ ແລະ ແຮທ່າດຕ່າງໆໄວສ້ າລັບໃຫ້ຕ ັ້ນອ່ອນໃຊໃ້ນໄລຍະ
ທ າອິດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເມ ື່ອເມັດພັນງອກ 
 
3.6 ການຖາ່ຍລະອອງເກສອນ ແລະ ການປະຕສິ ນທ ິ

3.6.1 ການເປດີຂອງດອກເພ ື່ອຮບັລະອອງເກສອນ 
 ອດິຄຣ, (2540) ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: ມຕີ ວຢ່າງນພ ດບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ໃນໂຣສມອສ 
(Rose moss) ນັັ້ນ ດອກຈະເປີດເມ ື່ອຕອນເຊ ັ້າ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ລະອອງເກສອນມໂີອກາດປິວໄປຕ ກເທິງ
ຍອດເກສອນໂຕແມ່ (Stigma) ໄດ ້ ເອີັ້ນໄລຍະນີັ້ວ່າ: ການຖ່າຍລະອອງເກສອນ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນດອກຈະ
ຫ່ຽວໃນຕອນສວາຍ ເຊິື່ງໃຊ້ເວລາ 3.5 ຊມ ແລະ ຫ ັງຈາກດອກຖ ກປະສ ມພັນແລ້ວ ດອກຈ ື່ງອັດແຈບ 
 ຢ່າງໃດກ ຕາມ ຖ້າດອກຖ ກປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປະສ ມ ເຊັື່ນ: ການຖ ກກ າຈັດເກ 
ສອນຕ ວຜູ້ ຫ   ທີື່ເອີັ້ນວ່າ ອແີມສຄິວເລຊັື່ນ (Emasculation) ດອກກ ຈະຍັງຄ ງເປີດຢູ່ຕ ື່ໄປ 
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ຮບູທີ 10  ດອກຕ ວຜູ ້ແລະ ດອກຕ ວແມຂ່ອງໝາກແຕງ 
      
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ສນັທະນາ (2014) 
 

3.6.2 ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍລະອອງເກສອນຜູ ້
 ພວກດອກທີື່ອາໄສແມງເປັນຕ ວຊ່ວຍ    ໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍລະອອງເກສອນຕ ວຜູ້ເອີັ້ນ
ວ່າ: ເອນໂຕມອບຟີລັສ (Entomophilous flower) ສ່ວນດອກທີື່ອາໄສລ ມຊ່ວຍໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍ
ລະອອງເກສອນຜູເ້ອີັ້ນວ່າ: ແອນນີໂມຟີລັສ (Anemophilous flower) 

3.6.3 ຂະບວນການປະຕສິ ນທ ິ
 ເກີດຂ ັ້ນເມ ື່ອລະອອງເກສອນໂຕຜູ້ຕ ກລ ງມາເທິງຍອດເກສອນໂຕແມ່ ເຊິື່ງພາຍໃນລະ 
ອອງເກສອນໂຕຜູນ້ັັ້ນ ຈະມີທິວບ ນິວເຄລຍສ (Tube nucleus) 1 ອັນ ແລະ ເຈນເນ ີເຣທີຟ ນິວເຄລຍສ 
(Generative nucleus) 2 ອັນ ລະອອງເກສອນຕ ວຜູ ້ຈະສ້າງທ ື່ລະອອງເກສອນຕ ວຜູຂ້ ັ້ນ ແລ້ວແທງເຂ ັ້າ
ໄປໃນກ້ານຊູເກສອນໂຕແມ່ ເພ ື່ອສ ື່ງທິວບ ນິວເຄລຍສ (Tube nucleus) ກັບເຈນເນ ີເຣທີຟ ນິວເຄລຍສ 
(Generative nucleus) ເຂ ັ້າໄປໃນຊ່ວງພາຍໃນເອມບຣິໂອ (Embryo sac) ທາງດ້ານຮູໄມໂຄຣໄຟລຸ໌ 
(Micropyle) ແລ້ວ ທິວບ ນິວເຄລຍສ (Tube nucleus) ກ ຈະສະລາຍຕ ວໄປ 
 ຕ ື່ຈາກນັັ້ນ ເຈນເນ ີເຣທີຟ ນິວເຄລຍສ (Generative nucleus) ອັນໜ ື່ງຈະເຂ ັ້າ
ປະສ ມກັບໄຂ່ (Egg) ແລ້ວກາຍເປັນໄຊໂກຕ (Zygote) ເຊິື່ງຈະມຈີ ານວນໂຄຣໂມໂຊມເປັນດິພພລອຍດຸ໌ 
(Diploid) ເຊິື່ງໄຊໂກຕນີັ້ຈະພັດທະນາໄປເປັນ Embryo 
 ໄລຍະເວລາຕັັ້ງແຕ່ການປະສ ມເກສອນ ຈ ນກະທັັ້ງສ າເລັດການປະຕິສ ນທິໃນພ ດສ່ວນ
ໃຫຍແ່ລ້ວຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 24-48 ຊ ື່ວໂມງ ຫ າຍ ຫ   ໜ້ອຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດຂອງພ ດ, 
ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສ າພັດຂອງບັນຍາກາດ ຕ ວຢ່າງ: ເຂ ັ້າ ແລະ ກາເຟ ໃຊ້ເວລາປະມານ 12-24 ຊ ື່ວ
ໂມງ, ຜັກສະຫ ັດໃຊ້ເວລາ 5-6 ຊ ື່ວໂມງ 
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ຮບູທີ 11   ຜກັສະຫ ດັ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:  ມະຫາໄລແມໂ່ຈ ້(2014) 
 
3.7 ການເກດີ ແລະ ການພດັທະນາການຂອງອະໄວຍະວະຂອງດອກໄປເປນັເມດັ 
 ການພັດທະນາຂອງຕ ັ້ນອ່ອນ (Embryo) ຂອງພ ດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ພ ດໃບລ້ຽງຄູ່ ມີລັກສະນະ
ຄ້າຍກັນ  ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທ າອິດຫ ັງການປະສ ມພັນ  ຄ ການຈະເລີນຈາກ (Zygote)  ເຊັື່ນດຽວກັນ 
ແຕ່ເມ ື່ອພັດທະນາຫ າຍຂ ັ້ນ ເມັດພວກພ ດໃບລ້ຽງດ່ຽວຈະມໃີບລ້ຽງພຽງໃບດຽວ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: ສຄິວເທລລັມ
(Scutellum) ສ່ວນເມັດພວກພ ດໃບລ້ຽງຄູ່ ຈະມີໃບລ້ຽງ 2 ໃບ ໃບລ້ຽງຂອງເມັດນັັ້ນເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອທີື່ມີ
ຊີວິດ ແລະ ເປັນອາໄສສ່ວນໜ ື່ງຂອງຕ ັ້ນອ່ອນ 
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ຮບູທີ  12  ການແຕກງອກຂອງພ ດໃບລຽ້ງຄູ ່
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ສນັທະນາ (2014) 
 
 ໃນສ່ວນຂອງເອນໂດສເປ ີມ (Endosperm) ໄລຍະທ າອິດມກີານພັດທະນາ ແລະ ສະສ ມ
ອາຫານຄ້າຍກັນທັງໝ ດຂອງພ ດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ໃບລ້ຽງຄູ,່ ມກີານສະສ ມອາຫານໃນສ່ວນໃບລ້ຽງ ເມ ື່ອ
ຕ ັ້ນອ່ອນພັດທະນາສ ມບູນແລ້ວ ຈະດູດອາຫານຈາກເອນໂດສເປ ີມ (Endosperm) ມາສະສ ມໃນໃບລ້ຽງ 
ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ມີເອນໂດສເປມີ (Endosperm) ເມ ື່ອເມັດສຸກແກ ່
 ສ່ວນໃນເມັດຂອງພ ດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ເມັດຂອງພ ດໃບລ້ຽງຄູບ່າງຊະນິດ ເຊັື່ນ: ຢາງພາຣາ, ມັນ
ຕ ັ້ນ ເອນໂດສເປ ີມ (Endosperm) ຍັງເຮັດໜ້າທີື່ເກັບສະສ ມອາຫານໄວ້ໃນເມັດຕະຫ ອດເວລາ ໃນເມັດ
ພ ດໃບລ້ຽງດ່ຽວພວກຕະກູນຫຍ້າ ເຊັື່ນ: ເຂ ັ້າ, ສາລີ.... 
 ເມັດເມ ື່ອຈະເລນີເຕີບໂຕເຕັມທີື່ແລ້ວ ມີອະໄວຍະວະສ າຄັນ 3 ສ່ວນຄ : 

3.7.1 ແກນຕ ັ້ນອອ່ນ  
 ຄ ສ່ວນຂອງປາຍຍອດແກນລ າຕ ວ ຫ   ລ າຕ ັ້ນ ຈ ນເຖິງປາຍຮາກ ເຊິື່ງຈະເລີນເປັນຕ ັ້ນພ ດ
ຕ ື່ໄປຫ ັງຈາກການງອກ ແກນຕ ັ້ນອ່ອນນີັ້ເປັນສ່ວນສ າຄັນທີື່ສຸດຂອງເມັດ ແຕ່ມຂີະໜາດນ້ອຍທີື່ສຸດ ເມ ື່ອ
ປຽບທຽບກັບສ່ວນອ ື່ນໆ 

3.7.2 ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມອາຫານ  
 ສ າລັບເມັດຂອງພ ດພວກໃບລ້ຽງຄູ່ແລ້ວກ ຄ ໃບລ້ຽງ (Cotyledone) ສ່ວນເມັດຂອງ
ພ ດພວກໃບລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ໃບລ້ຽງຄູບ່າງຊະນິດ ກ ຄ ເອນໂດສເປ ີມ (Endosperm) ເຊິື່ງເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອ
ທີື່ມີຈ ານວນໂຄຣໂມໂຊມ 

3.7.3 ສວ່ນຫ ື່ຫຸມ້ເມດັ  
 ອາດຈະພັດທະນາມາຈາກເປ ອກຂອງໄຂ່ຢ່າງດຽວ ຫ   ມີສ່ວນຂອງຜ ນລວມຢູນ່ າແລ້ວ
ແຕ່ລະຊະນິດຂອງເມັດພ ດ 
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3.8 ການພດັທະນາ ແລະ ການສກຸແກຂ່ອງເມດັພນັ 
 ການພັດທະນາຂອງເມັດພັນ (Seed development) ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງລັກສະນະ 
ແລະ ຄຸນນະພາບຕ່າງໆຂອງເມັດພັນ ຕັັ້ງແຕ່ຫ ັງການປະຕິສ ນທິ ເຊິື່ງໄດ້ແກ່: ຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມງອກ, ຄວາມ
ແຂງແຮງ, ນ ັ້າໜັກ, ຂະໜາດ, ສີ, ຮູບຮ່າງ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ສ່ວນປະກອບທາງຊີວະເຄມີ ຕະຫ ອດຈ ນໜ້າທີື່
ຕ່າງໆໃນຂະບວນການງອກ, ການປູກ, ການຂະຫຍາຍພັນ ລວມທັງການພັກຕ ວຂອງເມັດພັນ 
 ການສຸກແກ່ຂອງເມັດພັນມີການສຸກແກຢູ່່ 2 ຊະນິດຄ : 

3.8.1 ການສກຸແກທ່າງສາລລິະວທິະຍາ 
 ເປັນຊ່ວງການພັດທະນາຂອງເມັດພັນ ທີື່ມີການສະສ ມອາຫານ ແລະ ສານເຄມີຕ່າງໆທີື່
ສ ມບູນທີື່ສຸດ ຈ ື່ງນັບເປັນສ່ວນທີື່ເມັດພັນມຄີຸນນະພາບໃນການປູກທີື່ດີທີື່ສຸດ ຢ່າງໃດກ ຕາມ ປະຈຸບັນມີ
ນັກວິທະຍາສາດບາງທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການສຸກແກ່ທາງສາລິລະວິທະຍານັັ້ນ  ອາດຈະຍັງບ ື່ຖ ກຕ້ອງ 
ເພາະເນ ື່ອງມາຈາກຂະບວນການທາງສາລິລະວິທະຍາບາງຢ່າງຍັງບ ື່ຫຼຸດລ ງ ຍັງບ ື່ສິັ້ນສຸດ ຫ   ບາງຂະບວນການ
ກ ຍັງອາດເລີື່ມຕ ັ້ນ ເຊັື່ນ: ຂະບວນການພັກຕ ວ, ການເຊ ື່ອມຂອງເມັດພັນເປັນຕ ັ້ນ 

3.8.2 ການສກຸແກສ່ າລບັການເກບັກຽ່ວ 
 ເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີື່ເມັດພັນ  ຜ່ານໄລຍະການສຸກແກ່ທາງສາລິລະວິທະຍາມາແລ້ວ 
ໂດຍເມັດພັນມີນ ັ້າໜັກແຫ້ງຫຼຸດລ ງ ຂະນະທີື່ຢູ່ກັບຕ ັ້ນໃນໄຮ່ນາ ຫ   ໜານປູກ ໃນໄລຍະເວລາຕາມສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດ ຖ້າປະໄວ້ກັບຕ ັ້ນ ເມັດກ ຈະເລີື່ມເຂ ັ້າສູ່ໄລຍະການເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບໄປເລ ັ້ອຍໆ ຈ ນໝ ດຄຸນ
ນະພາບ ໃນການນ າໄປປູກ ຫ   ເກັບຮັກສາ ແລະ ເມັດຕາຍໃນທີື່ສຸດ ດັື່ງນັັ້ນ, ຜູ້ປູກຈ ື່ງຈ າເປັນທີື່ຈະຕ້ອງເກບັ
ກ່ຽວເອ າເມັດພັນໃນໄລຍະການສຸກແກ ່
 

 
 
ຮບູທີ 13  ຮບູເມດັຜກັສະຫ ດັເໝາະສ າລບັການເກບັກຽ່ວ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:      ສນັທະນາ (2014) 



28 

ບ ດທ ີ4 
ຄນຸະພາບ, ຄວາມງອກ, ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ການເຊ ື່ອມຄນຸະພາບ 

ຂອງເມດັພນັ 
 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ: 

1. ຄວາມໝາຍຂອງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ  
2. ປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ມີຜ ນຕ ື່ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ 
3. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ທີື່ເປັນປັດໃຈຕ ື່ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
4.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄນຸະພາບຂອງເມດັພນັ (Seed quality) 
 ຄຸນນະພາບຂອງບເມັດ ໝາຍເຖິງພາກສ່ວນລວມທັງໝ ດສະເລ່ຍ ລັກສະນະຕ່າງໆຂອງເມັດພັນ 
ເຊິື່ງແຕ່ລະເມັດສະແດງອອກມາຮ່ວມກັນ ໄດ້ແກ່: ຄວາມສະອາດບ ລິສຸດດ້ານເຊ ັ້ອພັນ, ຄວາມບ ລິສຸດດ້ານຟີ
ຊິກ, ຄວາມງອກ, ຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມຊຸ່ມ, ການເຈ ອປ ນຂອງເມັດວັດຊະພ ດ, ຄວາມແຕກຫັກຂອງເມັດ
ພັນ, ຂະໜາດ, ສີ, ນ ັ້າໜັກເມັດ, ຄວາມສະໝ ື່າສະເໝີ ແລະ ພະຍາດແມງໄມ້ ຫ   ສຸຂະພາບຂອງເມັດພັນທີື່ດີ
ຕ້ອງມີລັກສະນະຕ່າງໆ ທີື່ກ່າວມາແລ້ວ ຫ   ສະຫຼຸບຄ : ເມັດພັນດີໝາຍເຖິງເມັດພັນທີື່ສະອາດ, ປາສະຈາກສິື່ງ
ເຈ ອປ ນ, ເປັນເມັດພັນທີື່ແຫ້ງດີ, ມີຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍ, ມີເປີເຊັນຄວາມງອກສູງ, ແຂງແຮງ ແລະ ທ ນທານຕ ື່
ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ບ ື່ເໝາະສ ມໄດ້ດີ, ເປັນເມັດພັນທີື່ສຸກແກ່ ແລະ ສ ມບູນດີ, ມີຂະໜາດໃຫຍ່ສະເໝີກັນ, 
ມີນ ັ້າໜັກ ແລະ ສີຂອງເມັດພັນສະໝ ື່າສະເໝີດີ, ບ ື່ມີວັດຊະພ ດ, ພະຍາດແມງໄມ້ຕ່າງໆ ຕິດປະປ ນມາ 
 ເມັດພັນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ ຈະຕ້ອງມີຄຸນສ ມບັດຄ : ຕ ງຕາມພັນ, ມີຄວາມງອກສູງ, ປາສະຈາກ
ພະຍາດ ແລະ ແມງສັດຕູພ ດ, ມີອາຍຸການເກັບຮັກສາຍາວນານ 
 ເມັດພັນດີ (Good seed) ໝາຍເຖິງ ເມັດພັນທີື່ສະອາດ, ປາສະຈາກສິື່ງເຈ ອປ ນ, ມີຄວາມ
ບ ລິສຸດ ແລະ ຕ ງຕາມສາຍພັນ ໂດຍບ ື່ມີເມັດພ ດອ ື່ນມາປ ນ, ເປັນເມັດພັນແຫ້ງ, ມີຄວາມຊຸ່ມຕ ື່າ, ມີເປີເຊັນ
ຄວາມງອກສູງ, ງອກໄວ, ໃຫ້ຕ ັ້ນກ້າທີື່ແຂງແຮງ ແລະ ທ ນທານຕ ື່ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ບ ື່ເໝາະສ ມໄດ້ດີ, ເປັນ
ເມັດພັນທີື່ສຸກແກ່ເຕັມທີື່ ສ ມບູນດີມີຂະໜາດ ແລະ ນ ັ້າໜັກສະໝ ື່າສະເໝີ 

 
4.2 ອ ງປະກອບຂອງຄນຸນະພາບເມດັພນັ 
 ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ປະກອບດ້ວຍລັກສະນະຕ່າງໆ ດັື່ງນີັ້: 

4.2.1 ຄວາມບ ລິສດຸຂອງເມດັພນັ (Seed physiology purity)  
 ໝາຍເຖິງລັກສະນະລວມຂອງກອງເມັດພັນວ່າ ມີຄວາມສະອາດ ຫ   ມີເມັດພັນຂອງ
ແນວພັນແທ້ທີື່ຕ້ອງການໃນອັດຕາສ່ວນເທ ື່າໃດ, ມີສິື່ງທີື່ບ ື່ຕ້ອງການຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ເມັດພ ດອ ື່ນໆ, ເມັດວັດຊະ
ພ ດ ແລະ ສິື່ງເຈ ອປ ນໜ້ອຍຫ າຍພຽງໃດ ໂດຍຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນຂອງແຕ່ລະອ ງປະກອບຂອງນ ັ້າໜັກລວມ, 
ການວິເຄາະ ແລະ ກວດກາຄວາມບ ລິສຸດຂອງເມັດພັນ ປະຕິບັດດ້ວຍການຈ າແນກດ້ວຍຕາເປ ື່າ ເຊິື່ງເອີັ້ນການ
ກວດການີັ້ວ່າ:  ການວິເຄາະຄວາມບ ລິສຸດຂອງເມັດພັນ (Seed purity analysis) ໂດຍອ ງປະກອບ 4 
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ພາກສ່ວນ ຄ : ເມັດພັນບ ລິສຸດ (Pure seed), ເມັດພັນອ ື່ນ (Orther crop seed), ເມັດວັດຊະພ ດ 
(Weed seed) ແລະ ສິື່ງເຈ ອປ ນອ ື່ນໆ. ເມັດພັນທີື່ດີຕ້ອງມີຄວາມບ ລິສຸດສູງ ປາສະຈາກສິື່ງທີື່ບ ື່ຕ້ອງການ
ຕ່າງໆ ໂດຍທ ື່ວໄປແລ້ວ ລະບຽບກ່ຽວກັບເມັດພັນພ ດ ໄດ້ກ ານ ດຄວາມບ ລິສຸດຂອງເມັດພັນພ ດຂັັ້ນຕ ື່າສຸດ
ເອ າໄວ້ຄ : ກ ານ ດໃຫ້ເມັດພັນສ່ວນຫ າຍທ ື່ວໄປມີຄວາມງອກ 98 ແຕ່ໃນພ ດບາງຊະນິດອາດຕ ື່າກວ່າເຊັື່ນ: 
ເມັດພນັຜັກບ ັ້ງ ກ ານ ດຄວາມບ ລິສຸດພຽງ 94 ນີັ້ກ ຂ ັ້ນກັບຊະນິດຂອງພ ດ ແລະ ລັກສະນະຂອງເມັດພັນທີື່
ຜະລິດໄດ້ 

4.2.2 ຄວາມບ ລິສດຸດາ້ນສາຍພນັ (Varietal purity) 
 ຄວາມບ ລິສຸດດ້ານສາຍພັນຂອງເມັດພັນ ແມ່ນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ຕາມລັກສະນະປະຈ າ
ຂອງແນວພັນທີື່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ວ່າ ເປັນພັນແທ້ບ ື່ມີສາຍພັນອ ື່ນ ຄວາມບ ລິສຸດຂອງສາຍພັນ ໄດ້ເປັນຄຸນະພາບ
ເມັດພັນທີື່ສ າຄັນອັນໜ ື່ງ ທີື່ເຮັດໃຫ້ການນ າໃຊ້ເມັດພັນ ແລະ ການຜະລິດພ ດເຂ ັ້າສູ່ເປ ັ້າໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ເກີດມີການປັບປຸງພັນພ ດ ແລະ ອຸດສາຫະກ າເມັດພັນ, ການນ າໃຊ້ເມັດພັນທີື່ມີເມັດອ ື່ນປະປ ນມາ ເຮັດໃຫ້
ເກີດບັນຫາຕ ື່ການຜະລິດພັນພ ດຄ  ຈະບ ື່ໄດ້ຜ ນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບທີື່ຕ້ອງການ 

 ຄວາມງອກຂອງເມັດ  
 ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນ 
 ຂະໜາດ ແລະ ນ ັ້າໜັກຂອງເມັດພັນ 
 ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນ 
 ສີ 
 ຄວາມສະໜ ື່າສະເໝີ 
 ສຸຂະພາບເມັດພັນ 
 ເມັດພັນທີື່ເສຍຫາຍ 
 ອາຍຸການເກັບກ່ຽວ 

 
4.3 ປດັໄຈທີື່ມຜີ ນຕ ື່ຄນຸະພາບຂອງເມດັພນັ 
 ເມັດພັນຈະມີຄຸນນະພາບດີ ຫ   ບ ື່ດີ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຫ ັກ 2 ປດັໄຈ ໄດ້ແກ:່ 

4.3.1 ປດັໄຈຕາ່ງໆ ພາຍໃນພ ັ້ນທີື່ຜະລດິເມດັພນັ  
1) ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີື່ໃຊ້ປູກ (Seed planted) 
2) ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດິນ (Soil fertility) 
3) ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດ (Soil moisture) 
4) ການປ້ອງກັນກ າຈັດສັດຕູູພ ດ (Plant protection) 
5) ການເວັັ້ນໄລຍະປູກ (Isolation) 
6) ການຖອນແຍກຕ ັ້ນພ ດທີື່ບ ື່ຕ້ອງການ (Rouguing) 
7) ວິທີ ແລະ ຊ່ວງເວລາໃນການເກັບກ່ຽວ (Method and timeliness of 

harvest) 
8) ສະພາບແວດລ້ອມຂະນະຜະລດິເມັດພັນ (Environment) 
9) ກ າມະພັນ (Genetics) 
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4.3.2 ປດັໄຈຕາ່ງໆ ພາຍຫ ງັການເກບັກຽ່ວເມດັພນັ 
1) ການພັກເມັດພັນ (Bulk storage) 
2) ການຕາກ ຫ   ຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມ (Seed drying)  
3) ການທ າຄວາມສະອາດເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ (Conditioning and preplanning) 
4) ການທ າຄວາມສະອາດ (Cleaning) 
5) ການຄັດແຍກ ແລະ ການຄັດເກຣດ (Seperating and grading) 
6) ການປະສ ມ ຫ   ປະສ ມສານເຄມີ ແລະ ການບັນຈຸຫີບຫ ື່ (Treating and 

Packing 
7) ການຂ ນສ ື່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ (Shipping and Storing) 

 

 
 
ຮບູທີ 14  ການຕາກເມດັພນັ   
  
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:  ສນັທະນາ, (2014) 
 
4.4 ການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບຂອງເມດັພນັ ແລະ ໜວ່ຍງານທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ 

4.4.1 ຂັັ້ນຕອນຄວບຄມຸຄນຸນະພາບຂອງເມດັພນັ (Seed quality control) 
 ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂັັ້ນຕອນ ໄດ້ແກ່: 

1) ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໃນແປງປູກ 
2) ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນຫ ັງເກັບກ່ຽວ 

4.4.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງການກວດສອບຄຸນນະພາບເມດັພນັ (Seed testing analysis) 
1) ເພ ື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າເມັດພັນແຕ່ລະກອງ (Seed lot) ມີຄຸນນະພາບສູງ ຫ   ຕ ື່າພຽງໃດ 

ເພ ື່ອໃຊ້ເປັນຂ ັ້ມູນກ ານ ດອັດຕາການໃຊ້ເມັດພັນ ຕະຫ ອດເຖິງການວາງແຜນຈ າໜ່າຍຈ່າຍແຈກເມັດພັນ 
2) ເພ ື່ອເປັນຂ ັ້ມູນສ າລັບການປັບປຸງສະພາບຂອງເມັດພັນ 
3) ເພ ື່ອເປັນຂ ັ້ມູນສ າລັບການຈັດການຕ່າງໆ ໃນການຄວບຄຸມຄນຸນະພາບເມັດພັນ 
4) ເພ ື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າເມັດພັນມີຄຸນນະພາບກ ງຕາມມາດຕະຖານທີື່ກ ດໝາຍກ ານ ດໄວ້  
5) ເພ ື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການກ ານ ດລາຄາຂອງເມັດພັນ 
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4.4.3 ຊະນດິການກວດສອບຄນຸນະພາບຂອງເມດັພນັ (Types of seed testing) 
1) ການກວດສອບຄວາມບ ລິສຸດຂອງເມັດພັນ (purity test) 
2) ການທ ດສອບຄວາມງອກ (Germination test) 
3) ການທ ດສອບຄວາມມີຊີວິດ ແລະ ຄວາມຂງແຮງ (Seed vigor test) 
4) ການທ ດສອບຄວາມຊຸ່ມ (Seed moisture test) 
5) ການກວດສອບຄວາມມີຊີວິດຂອງເມັດພັນ ໂດຍຊີວະເຄມີ (Biochemical 

test for seed viability) 
6) ການທ ດສອບສຸຂະພາບເມັດພັນ (Seed health test) 
7) ການທ ດສອບພັນແທ້ຂອງເມັດພັນ (Varietal purity test) 
8) ການຫາຄ່ານ ັ້າໜັກຂອງເມັດພັນ (Seed weight determination) 
9) ການກວດສອບຄວາມເສຍຫາຍຂອງເມັດພັນ (Seed damage deter mina 

tion) 
4.4.4 ມາດຕະຖານໃນການກວດສອບຄນຸນະພາບຂອງເມດັພນັ (Seed testing 

standard) 
 ມາດຕະຖານຂອງສະມາຄ ມທ ດສອບເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດ (International 
Seed Testing  Association ຫ   ເອີັ້ນວ່າ ISTA) 

4.4.5 ໜ່ວຍງານທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄວບຄມຸເມດັພນັ 
 ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

1) ກ ມປູກຝັງ: ມີໜ້າທີື່ຄ ັ້ນຄວ້າວິໄຈ ກ່ຽວກັບພັນພ ດ ແລະ ຜະລິດເມັດພັນຄັດ 
(Breed seed) ກັບເມັດພັນຫ ັກ (Foundation seed) 

2) ກ ມສ ື່ງເສີມ 
3) ສະຖາບັນທາງວິຊາການຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່:   ມະຫາວິທະຍາໄລ,  ສະຖາບັນການສ ກ

ສາທາງການກະສິກ າ 
 
4.5 ການງອກຂອງເມດັພນັ (Seed germination) 
 ເມັດພ ດໂດຍທ ື່ວໄປ ເມ ື່ອເຖິງໄລຍະສຸກແກ່ເຕັມທີື່ແລ້ວ ຈະມີການສູນເສຍນ ັ້າອອກຈາກເມັດ ເຊິື່ງ
ເມັດຈະມີຄວາມຊຸ່ມປະມານ 15-25 ຖ້າເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສ່ວນອ ື່ນໆ ຈະບ ື່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າເມັດ
ຍັງຮັກສາຄວາມມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ສ່ວນເມັດທີື່ຈະເກັບຮັກສາໄວ້ນັັ້ນ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມຕ ື່າ 10-14 ເມ ື່ອເມັດ
ມີຄວາມຊຸ່ມຕ ື່າ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຂະບວນການຫາຍໃຈ (Metabolic activity) ແລະ ການປຽ່ນແປງທາງດ້ານ
ຮູບຮ່າງໜ້ອຍທີື່ສຸດ ຫ   ອາດບ ື່ມີການປ່ຽນແປງເລີຍ 
 
4.6 ປດັໄຈທີື່ຈ າເປນັຕ ື່ການງອກຂອງເມດັພ ດ (Germination factors) 
 ໃນການງອກຂອງເມັດນັັ້ນ ຍັງຂ ັ້ນກັບປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊິື່ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປັດໄຈຄ : ປັດໄຈ
ພາຍນອກ ແລະ ປັດໄຈພາຍໃນ 

4.6.1 ປດັໄຈພາຍນອກ (External factors) 
 ປັດໄຈພາຍນອກທີື່ຈ າເປັນຕ ື່ການງອກຂອງເມັດ ປະກອບມີ: ດິນ, ນ ັ້າ, ອຸນຫະພູມ, ອັອກ
ຊີເຈນ (O2) ແລະ ແສງ 
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1) ນ ັ້າ: ເປັນປັດໄຈທີື່ສ າຄັນອນັດັບໜ ື່ງຂອງການງອກຂອງເມັດ ເພາະນ ັ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້
ເປ ອກຫຸ້ມເມັດອ່ອນນຸ້ມ ເຮັດໃຫ້ນ ັ້າຊ ມຜ່ານເຂ ັ້າສູ່ພາຍໃນເມັດໄດ້ ນອກຈາກນີັ້ ນ ັ້າຍັງຊ່ວຍຍ່ອຍສະລາຍ
ໂປຣໂຕປຣາສຊ ມ ໂມເລກູນຂອງຖານທີື່ຢູ່ພາຍໃຍເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອສະສ ມອາຫານ ລວມທັງເປັນພາຫະນະໃນ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍທາດອາຫານໄປຍັງຈຸດຈະເລີນ ດັື່ງນັັ້ນ, ເມັດຈ ື່ງໄດ້ຮັບຄວາມຊຸ່ມທີື່ເໝາະສ ມຕ ື່ການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕ 

2) ອຸນຫະພູມ: ເປັນປັດໄຈທີື່ສ າຄັນຕ ື່ການງອກຂອງເມັດພ ດແຕ່ລະຊະນິດ, ເມັດພ ດ
ມີຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມໃນການງອກທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍປ ກກະຕິ ເມັດພ ດຈະສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ
ໄດ້ດີໃນຊວ່ງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 10-35 oC 

 
ຕາຕະລາງທີ 7  ອນຸນະພມູໃນລະດບັຕາ່ງໆທີື່ສາມາດງອກໄດ ້
 

ຊະນດິເມດັພ ດ 
ອນຸຫະພມູ oC 

ຕ ື່າສດຸ 
(Minimum) 

ເໝາະສ ມ 
(Optimum) 

ສງູສດຸ 
(Maximum) 

ເຂ ັ້າ (Oryza Stiva) 
ເຂ ັ້າບາເລ (Hordeum Vulgaris) 
ສາລ ີ(Zea mays) 
ເຂ ັ້າວີດ (Triticum Spp) 
ຖ ື່ວເຫ  ອງ (Glycine max) 
ໝາກເລັື່ນ (Lycopersicon) 
ຢາສູບ (Nicotianatabacum) 

10-20 
3-5 
8Œ10 
3-5 
8 
20 
10 

20-30 
15Œ20 

25 
15Œ20 
20Œ35 
20Œ30 

 

40-42 
30Œ40 
40Œ44 
30Œ43 

40 
35Œ40 

30 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: 
 

3) ອ ກຊີເຈນ (O2) ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນຕ ື່ຂະບວນການຫາຍໃຈຂອງພ ດ ເຊິື່ງມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ຕ້ອງການພະລັງງານ ດັື່ງນັັ້ນ, ຈ ື່ງຕ້ອງການອັອກຊີເຈນປະມານ 20, 
ຖ້າອັອກຊີເຈນເພີື່ມຂ ັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການງອກຂອງພ ດເພີື່ມຂ ັ້ນ ແຕ່ຖ້າອັອກຊີເຈນຫຼຸດລ ງ ຈະເຮັດໃຫ້ການ
ງອກຂອງພ ດຫຼຸດລ ງ 
 
ຕາຕະລາງທີ 8  ສະແດງອດັຕາສວ່ນຂອງກາສ (CO2) ແລະ O2 ທີື່ມຜີ ນຕ ື່ການງອກຂອງເມດັພ ດ 
 

ກາສປະສ ມ () 
% ຄວາມງອກ 

CO2 O2 
0.0 
16.9 
30.0 
35.0 

20.9 
17.4 
14.7 
13.6 

100 
93 
50 
31 
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36.8 
38.7 

13.2 
12.8 

10 
1 

 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: 
 

4) ແສງ: ເມັດພັນສ່ວນຫ າຍ ສາມາດງອກໄດ້ໂດຍບ ື່ຕ້ອງການແສງ ແຕ່ມີພ ດບາງ
ຊະນິດ ທີື່ຕ້ອງໃຊ້ແສງເປັນໂຕກະຕຸ້ນໃນການງອກຂອງເມດັພ ດ ອິດທິພ ນຂອງແສງທີື່ມີປະຕິກິລິຍາຕ ື່ການ
ແຕກງອກຂອງເມັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ພວກຄ : 
 ກ. Positive ຄ ເມັດທີື່ຕ້ອງການແສງຈ ື່ງງອກໄດ້ດີ ເຊິື່ງຖ້າຫາກວ່າບ ື່ມີແສງ
ຄວາມງອກຂອງເມັດຈະໜ້ອຍ ແລະ ບ ື່ງອກເລີຍ ເມັດພວກນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: Light sensitive ເຊັື່ນ: ເມັດຜັກ
ສະຫ ັດ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂ ອ, ໝາກເລັື່ນ, ຢາສູບ ແລະ ອ ື່ນໆ 
 ຂ.   Negative ຄ ເມັດທີື່ຕ້ອງການແສງໃນການແຕກງອກ    ຖ້າເມັດຕ້ອງການ
ແສງຈະມີຜ ນໃນການຢັບຢັັ້ງການງອກ ໃນສະພາບທີື່ບ ື່ມີແສງ ເມັດພວກນີັ້ຈະງອກໄດ້ດີກວ່າໃນສະພາບທີື່ມີ
ແສງ ເອີັ້ນວ່າ: Non Light insensitive ຕ ວຢ່າງ: ກະລ າປີ, ກະຖິນ, ເຂ ັ້າ, ເຂ ັ້າຝ້າງ ແລະ ອ ື່ນໆ 
 ຄ.   Neutral  ຄ ເມັດທີື່ບ ື່ຕອບສະໜອງຕ ື່ແສງ, ຈະມີແສງ ຫ   ບ ື່ມີແສງ ເມັດພ ດ
ພວກນີັ້ກ ຈະງອກໄດ້ຕາມປ ກະຕິ ຕ ວຢ່າງ: ເມັດສາລີ, ເມັດຖ ື່ວເຫ  ອງ, ຖ ື່ວຂຽວ ແລະ ອ ື່ນໆ 

4.6.2 ປດັໄຈພາຍໃນ (Internal factor) 
 ຄ ສ່ວນຂອງເມັດພັນຈະງອກໄດ້ນັັ້ນ ຈະຕ້ອງເປັນເມັດທີື່ມີຊີວິດ (Viability), ບ ື່ຢູ່ໃນ
ການພັກໂຕ (Dormancy) ແລະ ມີຂະບວນການຕ່າງໆເກີດຂ ັ້ນພາຍໃນເມັດ  (Metabolism) ລະຫວ່າງ
ການງອກ 
 
4.7 ຂະບວນການງອກຂອງເມດັ 
 ເມ ື່ອເມັດພ ດທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ບ ື່ຢູ່ໃນສະພາບການພັກໂຕ ແລະ ໄດ້ຮັບປັດໄຈຕ່າງໆທີື່ເໝາະສ ມຕ ື່
ການຈະເລີນເຕີບໂຕແລ້ວ ອາການທ າອິດທີື່ເກີດຂ ັ້ນພາຍໃນເມັດແມ່ນການດູດນ ັ້າ (Water absorption) 
ໃນລະຫວ່າງທີື່ເມັດຢູ່ໃນສະພາບການດູດນ ັ້ານີັ້ ເມັດຈະມີການຢຸດນິັ້ງ ຖ ກກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຕ ື່ນໂຕຈ ນກວ່າ
ເມັດຈະສະແດງອາການງອກນັັ້ນ ຈະມີຂະບວນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ເກີດຂ ັ້ນຢ່າງຕ ື່ເນ ື່ອງຫ າຍຂະບວນການ
ຕາມລ າດັບຄ : 

 ການດູດນ ັ້າ (Water absorption) 
 ການຍ່ອຍສະລາຍ ແລະ ການຫາຍໄຈ (Digestion and Respiration) 
 ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການລ າລຽງອາຫານ (Food Mobilization and Trans 

portation) 
 ການຈະເລີນເຕີບໂຕ (Resumption of Growth, Germination and morp 

hogenesis) 
 

4.8 ຮບູແບບການງອກຂອງເມດັພນັ 
 ການງອກທີື່ເປັນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮູບຮ່າງຂອງ Embryo ເປັນຕ ັ້ນກ້າທີື່ສ ມບູນນັັ້ນ ສາມາດ
ແບ່ງການງອກອອກເປັນ 2 ແບບຄ : 
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4.8.1 ການງອກແບບຊໃູບລຽ້ງຂ ັ້ນເທງິໜາ້ດນິ (Epigeal germination) 
 ເມັດຈະແທງຮາກຂອງຕ ັ້ນອ່ອນ ສ່ວນທີື່ຈະເລີນອອກມາຈາກເມັດຕ ື່ມາ Hypo 
cotyls ຈະຂະຫຍາຍຄ່ອຍໆໂຄ້ງງ ດັນໜ້າດິນໃຫ້ແຍກອອກ ດ ງໃບລ້ຽງຂ ັ້ນມາເທິງດິນ ເມ ື່ອພ ັ້ນໜ້າດິນແລວ້
ຈະເຮັດໜ້າທີື່ໃນການສັງເຄາະແສງໃຫ້ກັບ Seedling ເມ ື່ອເຖິງໄລຍະເວລາທີື່ໃບແທ້ຖ ກສ້າງຂ ັ້ນມາ ສາ 
ມາດສັງເຄາະແສງໄດ້ ໃບລ້ຽງດັື່ງກ່າວກ ຈະຫ່ຽວແຫ້ງໄປ (ພ ດໃບລ້ຽງຄູ່) 

4.8.2 ການງອກແບບໃບລຽ້ງບ ື່ພ ັ້ນເທງິໜາ້ດນິ (Hypogeal germination) 
 ເປັນການງອກຂອງເມັດເມ ື່ອຈະເລີນເປັນຕ ັ້ນກ້າແລ້ວ ສ່ວນຂອງໃບລ້ຽງ ແລະ Endo 
sperm ບ ື່ພ ັ້ນຂ ັ້ນມາເທິງໜ້າດິນ ຮາກຈະເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຮາກຫ ັກ ຫ   ຮາກແກ້ວຊ ື່ວຄາວ ສ່ວນຍອດອ່ອນຈະ
ມີເປ ອກຫຸ້ມແທງຍອດຂ ັ້ນມາ ໂດຍມີການຢ ດໂຕຂອງ Mesocotyl ເປັນປ້ອງທ າອິດ ເມ ື່ອເປ ອກຫຸ້ມຍອດ
ອ່ອນແທງພ ັ້ນໜ້າດິນ ແລະ ໄດ້ຮັບແສງ ການຢ ດໂຕຂອງ Mesocotyl ຈະຢຸດ ແລະ ຍອດອ່ອນດັື່ງກ່າວຈະ
ກາຍເປັນໃບແທ້ ເພ ື່ອເຮັດໜ້າທີື່ໃນການສັງເຄາະແສງຕ ື່ໄປ 

4.8.3 ວິທກີານທ ດສອບຄວາມງອກ 
 ເພ ື່ອຈະໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄຸນນະພາບຂອງການງອກທີື່ແທ້ຈິງຂອງຕ ວຢ່າງ ເມັດເຮ າຕ້ອງມີການ
ສຸ່ມເອ າຕ ວຢ່າງເມັດພັນ ແລະ ຫ ັກເກນຂອງການສຸ່ມນັັ້ນ ຈະບ ື່ຕ້ອງຄັດເລ ອກເອ າແຕ່ເມັດທີື່ສ ມບູນເທ ື່ານັັ້ນ, 
ເຮ າຄວນສຸ່ມໃຫ້ໄດ້ທັງເມັດພັນທີື່ມີຄວາມຫ າກຫ າຍທີື່ສຸດ ເພ ື່ອຈະໄດ້ຂ ັ້ມູນທີື່ຊັດເຈນທີື່ສຸດ ວິທີການໃນ
ການທ ດສອບຄວາມງອກຂອງເມັດພັນທີື່ນິຍ ມໃຊ້ເມ ື່ອຈ າແນກຕາມວັດສະດຸທີື່ໃຊ້ມີຄ : 

1) ການທ ດສອບຄວາມງອກໂດຍໃຊ້ເຈ້ຍ (Paper) 
 ເຈ້ຍທີື່ຈະໃຊ້ທ ດສອບຄວາມງອກນັັ້ນ ຕ້ອງມີລັກສະນະອ ມນ ັ້າໄດ້ດີ, ສະອາດ, ບ ື່
ເປັນກ ດ-ເປັນດ່າງ, ບ ື່ເປ ື່ອຍງ່າຍ ເມ ື່ອຖ ກນ ັ້າຈ ນກວ່າຮາກຂອງຕ ັ້ນອ່ອນຈະງອກ 

2) TP (Top of paper) ຄ ການກ້າເມັດເທິງເຈ້ຍທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມຊ ື່ນ ເຊິື່ງເລີື່ມຈາກ
ການວາງເຈ້ຍທີື່ພັບຊ້ອນກັນລ ງໃນວັດສະດຸທີື່ມີຝາປິດດີ, ຈັດລຽງເມັດລ ງເທິງເຈ້ຍດັື່ງກ່າວ ແລ້ວປິດຝາໄວ້ 
ເພ ື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ, ວິທີນີັ້ນິຍ ມໃຊ້ກັບເມັດພັນທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັື່ນ: ເມັດຜັກ, ເມັດຫຍ້າ, ເມັດດອກ
ໄມ້ເປັນຕ ັ້ນ 

3) TS (The Top of Soil) 
4) BP (Between paper) ຄ ການກ້າເມັດ ໂດຍວາງເມັດລະຫວ່າງຊັັ້ນຂອງເຈ້ຍ 

ໂດຍນ າເຈ້ຍທີື່ແຊ່ນ ັ້າໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມມາວາງຊ້ອນກັນ 2 ແຜ່ນ ແລ້ວລຽງເມັດຈ ານວນທີື່ເໝາະສ ມລ ງເທິງ
ເຈ້ຍ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ປ ກດ້ວຍເຈ້ຍທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມອີກດ້ວຍໜ ື່ງແຜ່ນ ແລ້ວກ ມ້ວນເຈ້ຍດັື່ງກ່າວໃຫ້ເປັນທ່ອນ
ແລ້ວນ າໄປວາງໃສ່ກ່ອງປລາສະຕິກ ເພ ື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ, ວິທີນີັ້ ນິຍ ມໃຊ້ກັບເມັດພ ດໄຮ່ ເຊັື່ນ: ເຂ ັ້າ, ຖ ື່ວ 
ເຫ  ອງ, ຖ ື່ວຂຽວ, ສາລີ ແລະ ອ ື່ນໆ 
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ຮບູທີ 15       ການທ ດລອງຄວາມງອກຖ ື່ວຂຽວ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ມະຫາວທິະຍາໄລແມໂ່ຈ ້(2014) 

 
4.9 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມແຂງແຮງຂອງເມດັພນັ 
 ເມັດພັນທີື່ໄດ້ທ ດສອບໃນຫ້ອງທ ດລອງນັັ້ນ ສະແດງເຖິງຄວາມມີຊີວິດຂອງເມັດເມ ື່ອໄດ້ຮັບປັດ
ໄຈທີື່ເໝາະສ ມ ແຕ່ເມ ື່ອນ າເມັດພັນເຫ  ື່ານັັ້ນໄປປູກໃນສະພາບພ ັ້ນທີື່ກວ້າງ ທີື່ມີຄວາມແປປວນສູງ, ບ ື່ສາມາດ
ຄວບຄຸມປັດໄຈໄດ້ ຈ ື່ງພ ບໄດ້ວ່າ ເມັດພັນທີື່ງອກໃນພ ັ້ນທີື່ກວ້າງ ຈະມີເປີເຊັນການງອກຕ ື່າກວ່າພ ັ້ນທີື່ໃນຫ້ອງ
ທ ດລອງ 
 ISTA (International Seed Testing Association) ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມ
ແຂງແຮງຂອງເມັດພັນວ່າ: ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງເມັດພັນທີື່ສາມາດປະກ ດຕ ວ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງ
ເມັດ ທີື່ບ ື່ມີການພັກໂຕໃນລະຫວ່າງການງອກ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕ ັ້ນອ່ອນ. ຄວາມແຂງແຮງຂອງ
ເມັດພັນ ແມ່ນຄຸນສ ມບັດລວມຂອງເມັດພັນ ເຊິື່ງມີທ່າແຮງທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຕ ັ້ນກ້າແຂງແຮງສະໝ ື່າສະເໝີ  ພາຍ
ໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມພ ັ້ນທີື່ພາຍນອກ  ແລະ  ບ ື່ວ່າຈະເໝາະສ ມ ຫ   ເໝາະສ ມກ ຕາມ ມັນກ ສາມາດງອກໄດ ້
 ລກັສະນະຂອງຄວາມແຂງແຮງຂອງເມດັພນັມີ 2 ລກັສະນະຄ : 

1) ຄວາມແຂງແຮງອັນເນ ື່ອງມາຈາກລັກສະນະທາງກ າມະພັນ (Genetic vigor) ໂດຍມີຜ ນ
ຈາກຄວາມດີເດັື່ນຂອງແນວພັນ (genetically aspect) ເຊັື່ນ: ຄວາມດີເດັື່ນຂອງແນວພັນລູກປະສ ມ 
(Hybrid vigor) ໃນລູກປະສ ມຮຸນ່ທ າອິດ (F1-hybrid) ເມັດພ ດຕ່າງພັນ ກ ຈະມີຄວາມແຂງແຮງຂອງ
ເມັດພັນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ 

2) ຄວາມແຂງແຮງທາງສາລິລະວິທະຍາ (Physiological vigor) ມີຜ ນມາຈາກສະພາບ
ແວດລ້ອມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເມັດພັນຕັັ້ງແຕ່ປູກໄປຈ ນເຖິງເກັບກ່ຽວ ໂດຍສະເພາະຫ ັງຈາກເມັດມີການພັດທະ 
ນາການ, ການສີ, ການຟາດ, ການຕາກເມັດສ ດ, ການຂ ນຍາ້ຍ, ການປ ນສານເຄມີ, ການບັນຈຸ ແລະ ການ
ເກັບຮັກສາ 
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ຮບູທີ 16      ການຟາດເຂ ັ້າ ແລະ ການເກບັຮກັສາເມດັພັນ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ມະຫາວທິະຍາໄລແມໂ່ຈ,້ (2014) 
 
4.10 ປດັໄຈທີື່ມຜີ ນຕ ື່ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມດັພນັ (Factors influencing seed 

vigor) 
 ISTA ໄດ້ກ ານ ດປັດໄຈຕ່າງໆ ທີມີຜ ນຕ ື່ຄວາມແຂງແຮງດັື່ງນີັ້: 

4.10.1 ລກັສະນະທາງກ າມະພນັ (Genetic constitution) 
 ກ າມະພັນຂອງເມັດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ເປັນໂຕກ ານ ດລະດັບຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນ
ເຫ  ື່ານັັ້ນ ລູກປະສ ມຂອງພ ດພວກ Hybrid ເມັດພ ດຕ່າງພັນ ຫ   ຕ່າງຊະນິດ ຈະມີຄວາມແຂງແຮງຕ່າງກັນ 
ການທີື່ລູກປະສ ມໄດ້ຮັບກ າມະພັນທີື່ດີຈາກແມ່ ຈິື່ງໄດ້ຮັບລັກສະນະທີື່ດີຖ່າຍທອດໃຫ້ 

4.10.2 ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ອາຫານທີື່ໄດຮ້ັບເວລາຢູ່ເທງິຕ ັ້ນແມ ່(Environment and 
Nutrition of the mother plant)  

 ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ລວມທັງທາດອາຫານທີື່ຕ ັ້ນພ ດໄດ້ຮັບເວລາທີື່ເມັດມີການພັດ 
ທະນາ ຈະມີຜ ນຕ ື່ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດ ໂດຍສະເພາະເມ ື່ອເມັດພ້ອມທີື່ຈະເກັບກ່ຽວ. ສະພາບອາກາດທີື່
ປ່ຽນແປງໄດ້ແກ່: ການເກີດຝ ນໜັກໃນລະຫວ່າງເມັດເລີື່ມແຫ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດເພີື່ມຂ ັ້ນ 
ແລະ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫ າຍຂ ັ້ນ ຫາກອຸນຫະພູມສູງຂ ັ້ນຕາມມາ ຫ   ລ ມພະຍຸຮຸນແຮງ ທາດອາຫານທີື່
ເມັດໄດ້ຮັບໃນເວລາຢູ່ເທິງຕ ັ້ນແມ່ ກ ມີຜ ນຕ ື່ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດເຊັື່ນກັນ ເມັດທີື່ໄດ້ຮັບທາດອາຫານຄ ບ
ຖ້ວນ ຈະເປັນເມັດທີື່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ  ເຊິື່ງສະພາບແວດລ້ອມໃນໄລຍະການພັດທະນາຂອງເມັດທີື່
ສ າຄັນໄດ້ແກ່: 
                   ກ.  ອຸນຫະພູມ 
                   ຂ.  ຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ 
                   ຄ.  ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດິນ 
             ງ.  ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເມັດໃນຊ່ວງເກັບກ່ຽວ (Stage of maturity at 
harvest) 
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             ຈ.   ຂະໜາດຂອງເມັດ ຫ   ນ ັ້າໜັກຂອງເມັດ (Seed size, weight or specific 
gravity) 
             ສ.  ຄວາມເສຍຫາຍເນ ື່ອງຈາກເຄ ື່ອງຈັກ (Mechanical  injury) 
             ຊ.   ການເຊ ື່ອມສະພາບຂອງເມັດ (Seed deterioration or ageing)   
             ຍ. ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ (Pest and disease) 

4.10.3 ຄວາມສ າພນັລະຫວາ່ງຄວາມມຊີວີດິ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມດັພນັ 
 ມີຄວາມມີຊີວິດຂອງເມັດພັນ (Seed viability) ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງເມັດ
ພັນທີື່ຈະແຕກງອກ ແລະ ຈະເລີນເປັນຕ ັ້ນກ້າທີື່ມີລັກສະນະເປັນປ ກະຕິ ຄວາມມີຊີວິດຂອງເມັດພັນເລີື່ມຕ ັ້ນ
ຫ ັງການປະສ ມພັນ ແລະ ພ ບວ່າ ສູງສຸດເມ ື່ອເມັດຢູ່ໃນໄລຍະສຸກແກ່ທາງສາລີລະວິທະຍາ ຫ ັງຈາກນີັ້ແລ້ວ
ຄວາມມີຊີວິດກ ຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລ ງ 
 
4.11 ຄວາມໝາຍຂອງການເຊ ື່ອມຄນຸນະພາບຂອງເມດັພນັ 
 ການເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ (Seed Deterioration) ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຄຸນນະ 
ພາບຂອງເມັດພັນໄປໃນທາງລ ບ ຫ ັງຈາກເມັດພັນຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາໄປຈຸດທີື່ມີຄຸນນະບທີື່ສູງ
ສຸດແລ້ວ. ໃນໄລຍະການສຸກແກ່ທາງສາລີລະວິທະຍາ ການເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນຈ ື່ງເລີື່ມຕ ັ້ນ ຫ ັງ
ເມັດພັນຜ່ານໄລຍະສຸກແກ່ທາງສາລິລະວິທະຍາ ທັງທີື່ເມັດຍັງຕິດຢູ່ກັບຕ ັ້ນແມ່ກ່ອນເກັບກ່ຽວ ແລະ ການ
ເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບນີັ້ ເກີດຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ ເນ ື່ອງຈາກເມັດເປັນສິື່ງທີື່ມີຊີວິດເຊັື່ນດຽວກັບສິື່ງທີື່ມີຊີວິດອ ື່ນ 

 
4.12 ລກັສະນະທີື່ສ າຄນັຂອງການເຊ ື່ອມຄນຸນະພາບຂອງເມດັພນັ 
 ການເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນມີລັກສະນະທີື່ສ າຄັນດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 

1. ການເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນເປັນສິື່ງທີື່ບ ື່ສາມາດຫ້າມໃຫ້ເກີດຂ ັ້ນໄດ ້ 
2. ການເຊ ື່ອມຄນຸນະພາບຂອງເມັດພັນ ເປັນສິື່ງທີື່ບ ື່ສາມາດກັບຄ ນມາໄດ້ 
3. ການເຊ ື່ອມຄນຸນະພາບຂອງເມັດພັນນ້ອຍທີື່ສຸດເມ ື່ອສຸກແກ່ທາງສາລລິະວິທະຍາ 
4. ການເຊ ື່ອມຄນຸນະພາບຂອງເມັດພັນຫ າຍທີື່ສຸດເມ ື່ອເມັດຕາຍ 
5. ການເຊ ື່ອມຄນຸນະພາບຂອງເມັດພັນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນເມັດພັນພ ດຕ່າງຊະນິດກັນ, 

ແຕ່ລະແນວພັນ, ແຕ່ລະກອງກນັ ແລະ ຍັງແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະເມັດທີື່ຢູ່ໃນກອງດຽວກັນ 
 

4.13 ການປຽ່ນແປງທີື່ເກດີຂ ັ້ນລະຫວາ່ງການເຊ ື່ອມຄນຸນະພາບຂອງເມດັພນັ 
1. ການເຊ ື່ອມສະພາບຂອງເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອ (Membrane Degradation) ເຊິື່ງ Membrane 

ຈະເສຍຄຸນສ ມບັດໃນການເກັບກັກສານພາຍໃນຈລຸັງ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮ ື່ວໄຫ ອອກມາຍັງຊ່ອງຫວ່າງລະ 
ຫວ່າງຈຸລັງ (Cell) 

2. ກິດຈະກ າຂອງເອນໄຊຫຼຸດລ ງ (Lose of enzymatic activity) ເຊິື່ງກວດສອບໄດ້ຈາກ
ໄລຍະເວລາໃນການເກີດປະຕກິິລິຍາທາງຊີວະເຄມີຕ່າງໆ 

3. ອັດຕາການຫາຍໄຈຫຼຸດລ ງ ຫ   ຖ ກຂັດຂວາງ (Reduction in respiration) ເມ ື່ອເມັດ
ເຊ ື່ອມສະພາບຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມມີຊີວິດຫຼຸດລ ງ, Metabolism ຫຼຸດລ ງ, ເຮັດໃຫ້ມີການຫາຍໃຈ
ຫຼຸດລ ງ, ມີການໃຊ້ອັອກຊີເຈນຫຼຸດລ ງ 
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4. ມີກ ດໄຂມັນອິດສະຫ ະເພີື່ມຂ ັ້ນ (Increasing of free fatty acid) ເມັດເຊ ື່ອມສະພາບ
ຈະມີກ ດໄຂມັນອິດສະຫ ະເພີື່ມຂ ັ້ນ ຈາກການຍ່ອຍສະລາຍໄຂມັນທີື່ສະສ ມໄວ້ໃນເມັດ (Storage lipid) 
ໂດຍເອັນໄຊມ Lypase ຖ້າມີກ ດໄຂມັນອິດສະຫ ະສູງເຖິງ 2 ສະແດງວ່າ ເມັດພັນເຊ ື່ອມຄນຸນະພາບຂ້ອນ
ຂ້າງສູງ 

5. ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຫຼຸດລ ງ (Reduced storability) ຈາກປະກ ດການ
ຕ່າງໆທີື່ເກີດຂ ັ້ນ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຫຼຸດລ ງ ໂດຍການປຽບທຽບໄລຍະເວລາທີື່ເມັດ
ຍັງຄ ງມີຄວາມງອກຄ ງທີື່ເຊັື່ນ: 80 ຈະໃຊ້ເວລາຈັກເດ ອນ 

6. ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕ ັ້ນກ້າຫຼຸດລ ງ (Reduced rate seedling of growth 
and development) ເມັດພັນທີື່ມີການເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບບ ື່ຫ າຍປານໃດ ຈະມີການງອກເປັນຕ ັ້ນທີື່
ສ ມບູນໄດ ້ແຕ່ມີອັດຕາການງອກ ແລະ ການພັດທະນາຈະຊ້າລ ງກວ່າຕ ັ້ນກ້າທີື່ບ ື່ມີການເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບ 

7. ຄວາມສະໝ ື່າສະເໝີຂອງຕ ັ້ນກ້າໃນແປງປູກຫຼຸດລ ງ (Decreased uniformity of seed 

ling) ຕ ັ້ນພ ດທີື່ງອກໃນແປງປູກບ ື່ສະໝ ື່າສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ພ ດອອກດອກຊ້າ ຫ   ອອກດອກບ ື່ພ້ອມກັນ ການ
ສຸກແກ່ບ ື່ພ້ອມກັນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜ ນຜະລິດບ ື່ທັນກັນ ແລະ ເປັນບັນຫາດ້ານຄຸນະພາບຂອງເມັດພັນຕ ື່ໄປ 

8. ບ ື່ມີຄວາມທ ນທານຕ ື່ສະພາບແວດລ້ອມ ເມັດພັນທີື່ເຊ ື່ອມຄນຸນະພາບ ສາມາດງອກໄດ້ ແຕ່
ບ ື່ສາມາດຕ້ານທານຕ ື່ສະພາບແວດລ້ອມດັື່ງກ່າວ 

9. ເມັດພັນປ່ຽນສີ (Color changes) ເມ ື່ອເມັດພັນເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບຫ າຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ສີ
ມີການປ່ຽນແປງໄປ 

10. ຜ ນຜະລິດຫຼຸດລ ງ (Decreased yield) ເມັດພັນທີື່ເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບ ເຖິງວ່າຈະສາມາດ
ປູກໃນພ ັ້ນທີື່ຂະໜາດໃຫຍ່ກ ຕາມ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຈະບ ື່ສະໝ ື່າສະເໝີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດ
ຕ ກຕ ື່າລ ງ 

11. ເປີເຊັນຄວາມງອກໃນແປງປູກຫຼຸດລ ງ (Loss of field emergence) ເມັດພັນທີື່ເຊ ື່ອມ
ຈະເຮັດໃຫ້ເປີເຊັນຄວາມງອກໃນແປງປູກຫຼຸດລ ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 

12. ຕ ັ້ນກ້າຜິດປ ກກະຕິເພີື່ມຂ ັ້ນ (Increased abnormal seedling) ເມັດທີື່ເຊ ື່ອມຄຸນ
ນະພາບຈະເຮັດໃຫ້ເປີເຊັນຄວາມງອກຫຼຸດລ ງ ແລະ ເມັດທີື່ງອກຂ ັ້ນມານັັ້ນກ ຈະເປັນຕ ັ້ນກ້າທີື່ຜິດປ ກກະຕ ິ
ອັນເນ ື່ອງມາຈາກການເຊ ື່ອມສະພາບຂອງເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອ ໃນສ່ວນອະໄວຍະວະທີື່ສ າຄັນຂອງເມັດ ອາດເປັນ
ສ່ວນຂອງຍອດອ່ອນ, ຮາກອ່ອນ ຫ   ສ່ວນຂອງລ າຕ ັ້ນກ ຕາມ  ເຊິື່ງການຜິດປ ກ ກະຕິຂອງຕ ັ້ນກ້ານີັ້ຈະເຮັດໃຫ້
ຈ ານວນຕ ັ້ນກ້າໃນແປງຫຼຸດລ ງ 

13. ເມັດບ ື່ງອກ (ຕາຍ) (Loss of germinability) ເມັດທີື່ເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບຫ າຍ ຈະມີຜ ນ
ເຮັດໃຫ້ເມັດບ ື່ງອກ ເຖິງວ່າຈະໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສ ມແລ້ວກ ຕາມ 
 
4.14 ສາເຫດທີື່ເຮດັໃຫເ້ມດັພັນເຊ ື່ອມຄນຸະພາບ (Causes of seed 

deterioration) 
1. ອາຫານສະສ ມບ ື່ພຽງພ  ແລະ ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອຈະເລີນຂາດອາຫານ (Depletion of food 

reserves and starvation of meristematic tissue) 
2. ການສະສ ມສານພດິໃນເມັດພັນ (Accumulation of toxic compounds) ເມ ື່ອເມັດ

ມີຄວາມຊຸ່ມ ຫາກເກັບໄວ້ດ ນໆຈະເກີດກິດຈະກ າການຫາຍໃນຕ ື່ເນ ື່ອງ ແລະ ມີກິດຈະກ າຂອງເອັນໄຊມ ເຮັດ
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ໃຫ້ເກີດສານພິດ ແລະ ຂອງເສຍສະສ ມພາຍໃນເມັດຈາກ Metabolism ທີື່ມີຂ ັ້ນ ແລະ ເກີດຂະບວນການ 
Metabolism ທີື່ບ ື່ສ ມບູນ 

3. ຂາດກ ນໄກການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກດີຂະບວນການງອກຂອງເມັດ (Breakdown inme 
chains msfor triggering germination) 

4. ໄຣໂບໂຊມ (Ribosome) ບາງສ່ວນບ ື່ເຮັດວຽກ ການສັງເຄາະໂປຣຕີນຈ ື່ງບ ື່ເກີດຂ ັ້ນ 
5. ເອັນຊາຍ ເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບ 
6. ມີການສ້າງ ແລະ ການກະຕຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດກິດຈະກ າຂອງເອັນໄຊມ ຍ່ອຍສະລາຍອາຫານ 

(Formation and activation of hydrolytic enzymes) 
7. ການເຂ ັ້າທ າລາຍຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ (Fungal and pest invasion) ເຊ ັ້ອຣາ 

ແລະ ສັດຕູເມັດພັນອ ື່ນໆ ຈະເຂ ັ້າທ າລາຍເມັດໃນໂຮງເຮ ອນເກັບຮັກສາເມັດພັນ ໂດຍເຂ ັ້າທ າລາຍເມັດໂດຍ
ກ ງ ແລະ ການປ່ອຍ ຫ   ກ ື່ໃຫ້ເກີດສານພິດທ າລາຍຄວາມມີຊີວິດຂອງເມັດ 

8. ໂຄງສ້າງທີື່ສ າຄັນຂອງເມັດເຊ ື່ອມ (Functional structure degradation) ການເຊ ື່ອມ
ສະພາບຂອງເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອ ໂດຍສະເພາະເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອຂອງ Mitochondria ຈະເຮັດໃຫ້ການຫາຍໃຈ ແລະ ສ້າງ
ພະລັງງານຫຼຸດລ ງ ແລະ ເກີດການຮ ື່ວໄຫ ຂອງສານຈາກເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອ 
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ບ ດທ ີ5 
ການພັກຕ ວຂອງເມດັພນັ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ: 

1. ການພັກຕ ວຂອງເມັດພັນພ ດ 
2. ຂ ັ້ດີ ແລະ ຂ ັ້ເສຍຂອງການພັກຕ ວຂອງເມັດພັນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ຄວາມໝາຍການພັກຕ ວຂອງເມດັພນັ 
 ການພັກຕ ວຂອງເມັດພັນ ໝາຍເຖິງເມັດພ ດທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ບ ື່ມີການງອກທັັ້ງທີື່ໄດ້ຮັບປັດ
ໄຈຕ່າງໆທີື່ຈ າເປັນຕ ື່ການງອກ ໃນຂະນະທີື່ເມັດພັນຊະນິດດຽວກັນນັັ້ນ ທີື່ບ ື່ມີການພັກຕ ວເຮ າເອີັ້ນໄດ້ວ່າ
ເປັນເມັດທີື່ມີການພັກຕ ວ 

 ການພັກຕ ວຂອງເມັດພັນ ເປັນກ ນໄກທີື່ຢູ່ລອດຂອງຊີວິດ ໂດຍຈະບ ື່ງອກຖ້າຍັງບ ື່ເຖິງ
ລະດູການທີື່ເໝາະສ ມຕ ື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕ ັ້ນອ່ອນ 

 ເມັດທີື່ພັກຕ ວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເມັດວັດຊະພ ດ ຫ   ເມັດພ ດປ່າ, ການພັກຕ ວຂອງເມັດຈະ
ຕ້ອງມີລັກສະນະດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 

1. ຕ້ອງປ້ອງກັນການງອກ 
2. ມີລະດັບຂອງການພັກຕ ວແຕກຕ່າງກັນໄປ 
3. ເສ ື່ອມສະພາບໄປຕາມການເວລາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນທ າມະຊາດ 
4. ຕ້ອງປ້ອງກັນການເສ ື່ອມສະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ 
 

5.2 ຂ ັ້ດ ີແລະ ຂ ັ້ເສຍຂອງການພກັຕ ວຂອງເມດັພນັ 
5.2.1 ຂ ັ້ດຂີອງການພກັຕ ວຂອງເມັດ 

 ເຮັດໃຫ້ພ ດສາມາດຮັກສາເຜ ື່າພັນຂອງຕ ວເອງໄວ້ໄດ້ 
 ເຮັດໃຫ້ເມັດບ ື່ງອກຢູຕ່ ັ້ນໃນການເກັບກ່ຽວຊ້າ 
 ເມັດທີື່ມີການພັກຕ ວຈະມີຄຸນສ ມບັດໃນການເກັບຮັກສາສູງ 
 ເໝາະສ າລັບໃຊ້ເປັນພ ດປູກທີື່ບ ື່ຕ້ອງຫວ່ານເມັດ (ທ ື່ງຫຍ້າ) 

5.2.2 ຂ ັ້ເສຍຂອງການພກັຕ ວຂອງເມດັ 
 ຕ້ອງເຮັດແກ້ການພັກຕ ວກ່ອນນ າໄປປູກ 
 ເມັດພັນຄ່ອຍໝ ດສະພາບການພັກຕ ວ 
 ເຮັດໃຫ້ຈ ານວນຕ ັ້ນຕ ື່ພ ັ້ນທີື່ປູກບ ື່ສະໝ ື່າສະເໝີ 
 ມີບັນຫາໃນການກ າຈັດວັດຊະພ ດ 
 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ຕ້ອງແກ້ການພັກຕ ວເສຍກ່ອນ 
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5.3 ຊະນດິຂອງການພກັຕ ວຂອງເມດັ 
5.3.1 ການພັກຕ ວ ເກີດຂ ັ້ນເນ ື່ອງຈາກເປ ອກຫຸ້ມເມັດ 

 ພ ດບາງຊະນິດໜາ ຫ   ເປັນມັນເພາະມີເພກຕີນ  (Pectin)  ຫ   (Suberin) ເຄ ອບ
ຢູ່ ເຮັດໃຫ້ນ ັ້າ ຫ   ອ໊ອກຊີເຈນບ ື່ສາມາດຊ ມຜ່ານເຂ ັ້າໄປໄດ້ ເມັດທີື່ມີການພັກຕ ວແບບນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ເມັດແຂງ 
(Hard seed) ພ ບໃນຕະກຸນຖ ື່ວ, ກະລ າປີ, ຝ້າຍ... 

5.3.2 ການພັກຕ ວຂອງເມັດທີື່ເກີດຂ ັ້ນເນ ື່ອງຈາກສ່ວນປະກອບພາຍໃນເມັດ 
 ໜ ື່ອ່ອນຢູໃ່ນໄລຍະພັກຕ ວ 
 ໜ ື່ອ່ອນຍັງຈະເລນີເຕີບໂຕບ ື່ເຕັມທີື່ 

5.3.3 ການພັກຕ ວຂອງເມັດທີື່ເກີດຂ ັ້ນ ເນ ື່ອງຈາກສານຢັບຢັັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ 
 ອາດຈະພ ບສານດັື່ງກ່າວໄດ້ທີື່ເປ ອກຫຸ້ມເມັດ ຫ   ໜ ື່ອ່ອນ 
 ສານເຫ  ື່ານີັ້ໄດ້ແກ່: ໂຄມາຣິນ (Caumarin), ກ ດແອ໊ບຊິສສິດ (Abscisic 

acid), ໄຊຍາໄນດຸ໌ (Cyanide) 
 

5.4 ວທິແີກກ້ານພກັຕ ວຂອງເມດັ 
 ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂ ັ້ນຢູກ່ັບຊະນິດຂອງການພັກຕ ວຂອງເມັດແຕ່ລະຊະນິດດ້ວຍ 

5.4.1 ວິທກີານສ າລບັພວກທີື່ພກັຕ ວເນ ື່ອງຈາກເປ ອກຫຸມ້ເມັດ 
 ກ. ໂດຍການໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ກ ດບາງຢ່າງເຊັື່ນ: 

 ດ້ວຍວິທີຝ ນ ຫ   ຖູ 
 ດ້ວຍການເຈາະຮູ 
 ດ້ວຍການຕັດປາຍເມັດ 
 ດ້ວຍການແກະເອ າເມັດອອກ  

 ຂ. ໂດຍການແຊ່ເມັດໃນນ ັ້າ 
 ການລວກນ ັ້າຮ້ອນ 
 ການເກັບເມັດໄວ້ທີື່ຊຸ່ມ 

 ຄ. ການໃຊ້ສານເຄມີໄດ້ແກ່: 
 ກ ດມາດ 
 ກ ດນ ັ້າສ ັ້ມ 
 Ammonium hydroxide 

5.4.2 ວິທກີານສ າຫ ັບພວກທີື່ພກັຕ ວເນ ື່ອງຈາກສວ່ນປະກອບພາຍໃນເມດັ 
1) ພວກທີື່ພັກຕ ວ ຄວນເກັບເມັດໄວ້ໃນທີື່ຊຸມ່ ແລະ ເຢັນ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: ສະຕຣາຕິຟິ

ເຄຊັນ (Stratification) ເຊັື່ນ: ອຸນຫະພູມ 4-5 oC ເປັນເວລາ 3-4 ເດ ອນ 
2) ສ າຫ ັບພວກທີື່ພັກຍັງຈະເລີນເຕີບໂຕບ ື່ເຕັມທີື່ ຕ້ອງລ ໄລຍະເວລາຈ ນກວ່າເນ ັ້ອ

ເຫຍ ື່ອພາຍໃນໜ ື່ອ່ອນຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີື່ ແລ້ວຈ ື່ງນ າໄປປູກໄດ ້
5.4.3 ວິທກີານສ າຫ ັບພວກທີື່ພກັຕ ວເນ ື່ອງຈາກສານຢບັຢັັ້ງການຈະເລນີເຕບີໂຕ 

1. ນ າເມັດໄປລ້າງນ ັ້າເພ ື່ອໃຫ້ສານດັື່ງກ່າວໝ ດໄປ 
2. ໃຊ້ສານເລັື່ງການງອກເຊັື່ນ: ອ໊ອກຊິນ (Auxin) ແລະ ອີທີແລນ (Ethylene) 
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ຮບູທີ 17  ການລາ້ງແກນ່ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:  ສນັທະນາ (2014) 
 
5.5 ການເລັື່ງຄວາມງອກຂອງເມດັພນັບາງຊະນດິໂດຍການແກສ້ານພກັຕ ວຂອງເມດັ 

5.5.1 ໝາກເຂ ອເລັື່ນ 
 ໝາກສຸກດີແລ້ວນ າເອ າໝາກມາຜ່າເອ າແກ່ນ ໝັກໄວປ້ະມານ 24 ຊ ື່ວໂມງ ນ າໄປລ້າງ
ນ ັ້າ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນນ າໄປຕາກລ ມໃນທີື່ຮ ື່ມໃຫ້ແຫ້ງດີຈ ື່ງນ າໄປກ້າ ຫ   ເກັບຮັກສາໄວ້ປູກຕ ື່ໄປ ການເຮັດແບບນີັ້
ເປັນການລ້າງວຸ້ນທີື່ຫ ື່ຫຸ້ມເມັດອອກ ສິື່ງທີື່ວຸ້ນຫຸ້ມເມັດນັັ້ນມີສານຢັບຢັັ້ງການງອກຂອງເມັດຄ : ພວກກ ດ
ພາຣາ-ແອສຄວຣຸ໌ບິດ (Para ascorbic acid) ແລະ ສານໂຄມາຣິນ (Coumarin) 
 

 
  
ຮບູທີ 18   ການລາ້ງແກນ່ໝາກເຂ ອເລັື່ນ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:  ສນັທະນາ (2014) 
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5.5.2 ເມັດພນັຖ ື່ວດິນ 
 ເມັດພັນຖ ື່ວດິນບາງເມັດແມ່ນຈະໄດຮ້ັບປັດໄຈຕ່າງໆ ທີື່ຈ າເປັນໃນການງອກຢ່າງຄ ບ
ຖ້ວນແລ້ວກ ຕາມ ແຕ່ກ ຍັງມີລັກສະນະຄ ງເດີມ ຄ ບ ື່ມກີານດູດນ ັ້າ 
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ບ ດທ ີ6 
ການຜະລດິເມດັພນັ, ການເກບັກ່ຽວ ແລະ ການປບັສະພາບເມດັພນັ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດອະທິບາຍ 

 ຫ ັກການໃນການເລ ອກສະຖານທີື່ປູກທີື່ສ າຄັນໃນການຜະລິດເມັດພັນ 
 ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນ, ການປັບສະພາບເມັດພັນ ຕະຫ ອດຮອດການເກັບຮັກສາເມັດພັນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
6.1 ຫ ກັການທີື່ສ າຄນັໃນການຜະລດິເມດັພນັ 
 ການຜະລິດເມັດພັນມຫີ ັກການທີື່ສ າຄັນໃນດ້ານຕ່າງໆທີື່ຄວນພິຈາລະນາ ມີດັື່ງນີັ້: 

6.1.1 ເມັດພນັທີື່ນ າໃຊໃ້ນການຜະລດິ 
 ເມັດພັນເປັນຈຸດເລີື່ມຕ ັ້ນທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດໃນຂະບວນການຜະລິດພ ດ ທີື່ຄວນພິຈາລະນາ
ຢ່າງຖະນຸຖະໜອມເປັນພິເສດ ຄວນຄ ານ ງເຖິງໃນການທີື່ຈະເລ ອກເມັດພັນມີຄ : 

1) ແຫ ື່ງທີື່ມາຂອງເມັດພັນ 
 ຄວນມາຈາກສະຖາບັນ ຫ   ອ ງການໜ່ວຍງານບ ລິສັດອ ື່ນໆ ທີື່ມີຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ 
ທັງນີັ້ກ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໝັັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ເປັນເມັດພັນທີື່ຖ ກຕ້ອງຕາມພັນ 

2) ຊັັ້ນຂອງເມັດພັນ 
 ຈະຕ້ອງເປັນຊັັ້ນເມັດພັນຄັດ ຫ   ຊັັ້ນເມັດພັນຫ ັກ ຫ   ອາດຈະເປັນຊັັ້ນເມັດພັນ
ຂະຫຍາຍ ກ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ມີຄວາມບ ລິສຸດທາງສາຍພັນສູງທີື່ສຸດ, ມຄີຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີື່ດີ 

6.1.2 ການເລ ອກພ ດທີື່ຈະໃຊກ້ານຜະລດິເມັດພນັ 
 ຈ າເປັນທີື່ຈະຕ້ອງຮູກ້່ອນວ່າພ ດນັັ້ນເປັນພ ດປະສ ມຕ ວເອງ ຫ   ພ ດປະສ ມຂ້າມ ເພ ື່ອ
ໃຫ້ການກະກຽມພ ັ້ນທີື່ປູກ ແລະ ການຈັດການອ ື່ນໆເປັນໄປໄດຢ້່າງສອດຄ່ອງກັບຊະນິດພ ດ ເປັນຕ ັ້ນວ່າ ການ
ເລ ອກພ ັ້ນທີື່ປູກໃຫ້ຫ່າງຈາກພ ດຊະນິດດຽວກັນກັບພັນອ ື່ນໆ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ມຄີວາມບ ລິສຸດສູງ 

6.1.3 ການເລ ອກພ ັ້ນທີື່ປກູ 
 ຄວນເປັນພ ັ້ນທີື່ໆມີລັກສະນະດັື່ງນີັ້: 

1 ດິນມີສະພາບທີື່ດີ ມີຄວາມອຸດ ມສ ມບູນສູງ 
2 ເປັນແຫ ື່ງທີື່ບ ື່ເຄີຍມພີະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ລະບາດມາກ່ອນ 
3 ເປັນບ່ອນທີື່ບ ື່ເຄີຍປູກພ ດຊະນິດດຽວກັນມາກ່ອນ 
4 ໃກ້ແຫ ື່ງນ ັ້າ ສາມາດໃຫ້ນ ັ້າແກ່ພ ດປູກໄດ້ສະດວກຕະຫ ອດປ ີ
5 ບ ື່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນພັກຈ ນເກີນໄປ ເພ ື່ອຄວາມສະດວກໃນການດູແລ 
6 ສາມາດເວັັ້ນໄລຍະຫ່າງຂອງພ ັ້ນທີື່ປູກຈາກພ ດຊະນິດດຽວກນັ 
7 ຖ້າເປັນພ ັ້ນທີື່ຂະຫຍາຍພັນຕາມໂຄງການຜະລິດເມັດພັນ ຄວນເປັນພ ັ້ນທີື່ໆໃກ້

ຄຽງກັນ ເພ ື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີື່ຜະລິດໄດ້ຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ 
8 ສະດວກຕ ື່ການຄ ມມະນາຄ ມຂ ນສ ື່ງ 
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6.1.4 ການກຽມພ ັ້ນທີື່ປກູ 
 ພ ັ້ນທີື່ປູກເພ ື່ອການຜະລິດເມັດພັນຄວນມລີັກສະນະດັື່ງນີັ້: 

1 ຈັດເວັັ້ນໄລຍະຫ່າງຂອງພ ັ້ນທີື່ປູກຈາກພ ດຊະນິດດຽວກັນ 
2 ການກຽມດິນ 

 ກ າຈັດວັດຊະພ ດອອກໃຫ້ໝ ດ ໂດຍການໄຖຄາດປະໄວ້ປະມານ 7-10 ວັນ 
 ໄຖດິນໃຫ້ລະອຽດ 
 ຫວ່ານປູນຂາວເພ ື່ອປັບຄວາມເປັນກ ດເປັນດ່າງ ໃນອັດຕາ 100-200 Kg/

ໄຣ່ 
 ຄວນນ າໃຊຝຸ້ນ່ດອກ ຫ   ຝຸ່ນໝັກເປັນຝຸ່ນຮອງພ ັ້ນ ກ່ອນໄຖຄາດດິນຄັັ້ງສຸດ

ທ້າຍ 
 

ຕາຕະລາງທີ 9   ມາດຖານການເວັັ້ນໄລຍະຫາ່ງຂອງການປກູພ ດແຕລ່ະຊະນດິ 
 
ລ/ດ ຊະນດິພ ດ ໄລຍະຫາ່ງ (ແມດັ) 
1 ເຂ ັ້າ 3 
2 ສາລີ 200 
3 ເຂ ັ້າຝ້າງ 300 
4 ດອກຕາເວັນ 800 
5 ກະລ າປີ, ກະລ າປີດອກ, ຜັກກາດຂາວປີ, ຜັກກາດຂຽວປີ, ໝາກອ ,    

ໝາກແຕງກວາ 
600 

6 ໝາກໂມ, ໝາກບວບ, ໜ ື່ໄມຝ້ະລັື່ງ, ຜັກບ ື່ວຫ ວໃຫຍ່ 400 
7 ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂ ອເລັື່ນ 30 

  
6.1.5 ການປກູ ແລະ ດແູລຮກັສາໜານປກູ 

 ການປູກ ແມ່ນປູກຕາມຕາຕະລາງທີື່ກ ານ ດວັນປູກ 
 ປູກດ້ວຍໄລຍະປູກທີື່ກ ານ ດໄວ້ຂອງພ ດຊະນດີນັັ້ນ 

6.1.6 ການດແູລຮກັສາ ແລະ ການປອ້ງກນັກ າຈດັ 
 ການດູແລຮັກສາ 
 ຫ ັງຈາກປູກແລ້ວຕ້ອງມີການບ ວລະບັດຮັກສາ ກ າຈັດວັດຊະພ ດທີື່ບ ື່ຕ້ອງການອອກ 
ເພາະພວກມັນຈະມາຍາດແຍ່ງທາດອາຫານຕ່າງໆຈາກພ ດເຊັື່ນ: ນ ັ້າ, ທາດອາຫານ, ແສງແດດ, ເປັນທີື່ຢູ່ອາໄສ
ຂອງແມງໄມ້ສັດຕພູ ດ, ການເກັບກ່ຽວລ າບາກ, ເຮັດໃຫ້ວັດຊະພ ດປະປ ນມາກັບເມັດພັນ ເຮັດໃຫ້ເມັດພັນມີ
ຄວາມບ ລິສຸດຕ ື່າ 
 ການປ້ອງກັນກ າຈັດ 

 ໂດຍການໃຊ້ແຮງງານຄ ນ ຫ   ເຄ ື່ອງຈັກປາບວັດຊະພ ດໃນໜານປູກ 
 ການໃຊ້ສານເຄມີປາບວັດຊະພ ດ ກ ລະນີນີັ້ເຮັດໃນພ ັ້ນທີື່ຈ ານວນຫ າຍ 

6.1.7 ການກ າຈດັພັນປ ນ 
1 ຫ  ກຕ ັ້ນພ ດທີື່ບ ື່ຕ້ອງການອອກ ໃຫ້ເຫ  ອໄວ້ຕ ັ້ນທີື່ຄ ກັນ 
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2 ເຮັດໃຫ້ແລ້ວກ່ອນພ ດທີື່ຈະອອກດອກ 
3 ຖ້າຫ  ກຖິັ້ມບ ື່ໄດໃ້ຫ້ໃຊວ້ິທີທ າລາຍ 
4 ຕ ັ້ນພ ດທີື່ຖອນຖິັ້ມໄດ້ແກ່: 

 ຕ ັ້ນພ ດທີື່ເປັນພັນອ ື່ນ 
 ຕ ັ້ນທີື່ກາຍພັນ 
 ຕ ັ້ນວັດຊະພ ດ 
 ຕ ັ້ນພ ດຊະນິດອ ື່ນ 
 ຕ ັ້ນທີື່ສູງ ຫ   ຕ ື່າກວ່າປ ກກະຕ ິ
 ຕ ັ້ນທີື່ອອກດອກໄວ ຫ   ຊ້າກວາ່ປ ກກະຕ ິ
 ຕ ັ້ນທີື່ມີລັກສະນະອ່ອນແອບ ື່ສ ມບູນ 
 ຕ ັ້ນທີື່ເປັນພະຍາດ ຫ   ແມງໄມທ້ າລາຍ  

6.1.8 ການເກບັກຽ່ວ 
 ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນ (Seed harvesting) ໝາຍເຖິງການຕັດກ່ຽວຕ ັ້ນ, ຮວງ ຫ   
ຝັກອອກຈາກໜານປູກເອ າສະເພາະເມັດພັນອອກມາ 
 ເປ ັ້າໝາຍຫ ັກທີື່ສ າຄັນໃນການເກັບກ່ຽວເມັດພັນ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ມຄີຸນນະພາບດີ 
  

 
 
ຮບູທີ 19      ການເກບັກຽ່ວເມດັພນັ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ສນັທະນາ (2014) 
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6.2 ການຜະລດິເມດັພັນພ ດປະສ ມຕ ວເອງ 
6.2.1 ກ າມະພນັຂອງພ ດປະສ ມຕ ວເອງ 

 ໃນປະຊາກອນຂອງພ ດປະສ ມຕ ວເອງ ລັກສະນະກ າມະພັນຈະເຂ ັ້າສູພ່ັນແທ້ (Homo 
zygous) ເມ ື່ອພ ດຕ ັ້ນໃດເປັນພັນແທ້ແລ້ວ ລັກສະນະກ າມະພັນໃນພ ດຕ ັ້ນນັັ້ນຈະຄ ງທີື່ ແລະ ຈະໃຫ້ລູກ
ຫ ານທີື່ມລີັກສະນະພັນທຸກ າທີື່ເປັນພັນແທ້ຕະຫ ອດໄປຕາມລັກສະນະຂອງພັນທຸກ າຂອງພ ື່ແມຕ່ ັ້ນນັັ້ນ 
 

 
 
ຮບູທີ 20  ຮບູດອກພ ດປະສ ມຕ ວເອງ ແລະ ພ ດປະສ ມຂາ້ມ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:   ສນັທະນາ (2014) 
 

6.2.2 ວິທກີານປບັປງຸພນັພ ດປະສ ມຕ ວເອງ 
 ການປັບປຸງພັນພ ດປະສ ມຕ ວເອງ ສາມາດເຮັດໄດໂ້ດຍການນ າພ ດພັນດີຈາກທ້ອງຖິື່ນ
ອ ື່ນເຂ ັ້າມາປູກທ ດສອບ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າການນ າເຂ ັ້າພ ດພັນໃໝ່ ແລ້ວຄັດເລ ອກສາຍພັນດີໄວ້ ເພ ື່ອປູກຂະຫຍາຍ
ເປັນພັນດີຕ ື່ໄປ ວິທີການນີັ້ເປັນການປະຕິບັດທີື່ໄດ້ຜ ນຢ່າງໄວ ເໝາະສ າລັບພ ດໃໝ່ທີື່ຍັງບ ື່ເຄີຍປູກມາກ່ອນ 

6.2.3 ວິທກີານຜະລດິເມດັພນັພ ດປະສ ມຕ ວເອງ 
 ພັນພ ດປະສ ມຕ ວເອງທີື່ໄດ້ຜ່ານການປັບປຸງພັນມາແລ້ວ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນພັນແທ້  
ເຊິື່ງຈະມີລັກສະນະທາງພັນທຸກ າຄ ງທີື່ ດັື່ງນັັ້ນ, ຈ ື່ງສາມາດນ າເມັດພັນໄປປູກຂະຫຍາຍເປັນເມັດພັນໃໝ່ໄດ້
ຫ າຍໆຄັັ້ງ ໂດຍລັກສະນະທາງກ າມະພັນຈະບ ື່ມກີານປ່ຽນແປງ 
 
6.3 ປດັໄຈທີື່ຕອ້ງຄ ານ ງເຖງິການເກບັກຽ່ວ 
 ເມັດພັນທີື່ເກັບກ່ຽວມາແລ້ວຈະມຄີຸນນະພາບດີ ຫ   ບ ື່ຫ າຍໜ້ອຍພຽງໃດຂ ັ້ນຢູກ່ັບປັດໄຈຕ່າງໆຄ : 

6.3.1 ຄວາມຊຸມ່ຂອງເມດັ 
 ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນນັັ້ນຈະມີຄ່າສູງຫ າຍ ໃນໄລຍະການສຸກແກທ່າງສາລລິະວິທະຍາ 
(Physiological maturity) ເຊິື່ງເປັນອຸປະສັກທີື່ເຮັດໃຫ້ບ ື່ສາມາດເກັບກ່ຽວເມັດພັນໄດ້ ທັັ້ງໆທີື່ໃນ
ໄລຍະນີັ້ເມັດພັນມີຄວາມສ ມບນູສູງສຸດ ທັງໃນດ້ານໂຄງສ້າງອ ງປະກອບທາງເຄມີ, ຄວາມມີຊີວິດ, ຄວາມ
ແຂງແຮງ ຕະຫ ອດຈ ນການສະສ ມນ ັ້າໜັກແຫ້ງ ດັື່ງນັັ້ນ, ໃນການປະຕິບັດຈ ື່ງມັກກຈະຖ້າໃຫ້ເມັດພັນມີ
ຄວາມຊຸ່ມຫຼຸດລ ງເສຍກ່ອນ ໂດຍສະເພາະເມ ື່ອມກີານເກັບກຽ່ວເມັດພັນດ້ວຍເຄ ື່ອງຈັກ ເຊິື່ງເຮ າເອີັ້ນໄລຍະທີື່
ເກັບກ່ຽວເມັດພັນນີັ້ວ່າ ໄລຍະສຸກແກສ່ າລັບເກັບກ່ຽວ 
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6.3.2 ວິທກີານເກບັກຽ່ວ 
 ຖ້າໃຊ້ແຮງງານຄ ນເກັບກ່ຽວຈະໄດເ້ມັດພັນທີື່ມຄີຸນນະພາບດີ ຈະຫຼຸດຄວາມກະ 

ທ ບກະເທ ອນໃຫ້ເມັດບວມຊ ັ້າໜ້ອຍ, ແຕ່ກ ມຂີ ັ້ເສຍໃນດ້ານສິັ້ນເປ ອງແຮງງານ, ເວລາ ແລະ ຕ ັ້ນທ ນການ
ຜະລິດ 

 ຖ້າໃຊ້ເຄ ື່ອງກ ນຈັກ ຈະມີຂ ັ້ເສຍຄ  ເມັດບວມຊ ັ້າເສຍຫາຍຈາກເຄ ື່ອງຈັກຄ ເມັດ
ແຕກຫັກ 
 

 
 
ຮບູທ ີ21  ການເກບັກຽ່ວເມດັພນັດ້ວຍແຮງງານຄ ນ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ສນັທະນາ (2014) 
 

6.3.3 ຊວ່ງເວລາໃນການເກບັກຽ່ວ 
 ມີຜ ນຊັດເຈນໃນການເກັບກ່ຽວດ້ວຍເຄ ື່ອງຈັກ ໂດຍພ ບວ່າ ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນໃນ
ຕອນເຊ ັ້າ ເມັດຈະໄດຮ້ັບຄວາມເສຍຫາຍໜ້ອຍກວ່າການເກັບກ່ຽວໃນຕອນສວາຍ ທັງນີັ້ເພາະໃນຕອນເຊ ັ້າ
ເມັດຍັງມີຄວາມຊຸ່ມສູງ ການບວມຊ ັ້າເສຍຫາຍຂອງເມັດຈ ື່ງຂ້ອຍນຂ້າງຕ ື່າ  
 
6.4 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສ ງຂອງການປບັສະພາບເມດັພນັ 

6.4.1 ການປບັສະພາບເມດັພັນ 
 ໝາຍເຖິງການຈັດການກັບເມັດພັນທີື່ເກັບກ່ຽວມາໄດ້ແລ້ວນັັ້ນ ໃຫ້ໄດເ້ມັດພັນທີື່
ສະອາດຂ ັ້ນ ມີຄວາມບ ລິສຸດປາສະຈາກສິື່ງເຈ ອປ ນມຄີວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນຕ ື່າ ໄດຮ້ັບການບັນຈຫີຸບຫ ື່ ແລະ 
ເກັບຮັກສາໄວເ້ປັນຢ່າງດີ ເພ ື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໄວ້ໃຫ້ດີທີື່ສຸດ 
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ຮບູທີ 22  ການປບັສະພາບເມດັພນັ, ການບນັຈຫຸບີຫ ື່ ແລະ ການເກບັຮກັສາ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ສນັທະນາ (2014) 
 

6.4.2 ວດັຖປຸະສ ງຂອງການປບັສະພາບເມັດພນັ 
 ເພ ື່ອຄັດແຍກສິື່ງເຈ ອປ ນອອກຈາກເມັດພັນ  
 ເພ ື່ອຄັດຂະໜາດຂອງເມັດພັນ 
 ເພ ື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໃຫ້ດີຂ ັ້ນ 
 ເພ ື່ອເຄ ອບສານເຄມີປ້ອງກັນກ າຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມສ້ັດຕູເມັດພັນ 

 
6.5 ຂ ັ້ຄວນພຈິາລະນາໃນການໃຊເ້ຄ ື່ອງກ ນຈກັໃນການປບັສະພາບເມດັພນັ 

1. ໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກທີື່ມີການຄັດແຍກ ແລະ ທ າຄວາມສະອາດໄດ້ເມັດພັນທີື່ດີ ອອກຈາກສິື່ງທີື່ບ ື່
ຕ້ອງການທີື່ຕິດມານ າ 

2.  ມີເມັດພັນທີື່ດີສູນເສຍໄປກັບສິື່ງທີື່ຄັດຖິັ້ມໜ້ອຍທີື່ສຸດ 
3.  ທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ຄັດແຍກເມັດພັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕາມຄວາມສາມາດຂອງ

ເຄ ື່ອງຈັກ 
4.  ໃຊ້ເຊ ັ້ອໄຟ ແລະ ແຮງງານໃນການປະຕິບັດງານໜ້ອຍທີື່ສຸດ 
6.5.1 ຂັັ້ນຕອນໃນການປັບສະພາບເມດັພນັ 

 ການປັບສະພາບເມັດພັນ ມີຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆທີື່ສ າຄັນຄ : 
1. ການພັກເມັດພັນ: ປະຕິບັດກັບເມັດພັນທີື່ເກັບກ່ຽວມາໃໝ່ເປັນຄັັ້ງທ າອິດ ເຊິື່ງ

ເປັນການທີື່ມີການລະບາຍຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ ແລະ ມີຫ ັງຄາກັນຝ ນ 
2. ການຕາກ ຫ   ຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມ: ຂັັ້ນຕອນນີັ້ປະຕິບັດໃນໄຮ່, ນາ 
3. ການທ າຄວາມສະອາດເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ: ໝາຍເຖິງການເອ າສິັ້ນສ່ວນບາງຢ່າງ ທີື່ບ ື່ຕ້ອງ 

ການອອກເຊັື່ນ: ການເກັບຖ ື່ວດິນ ຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດໃນໄຮ່ນາ 
4. ການທ າຄວາມສະອາດ: ເຄ ື່ອງມ ທີື່ນິຍ ມໃຊຄ້  ເຄ ື່ອງທ າຄວາມສະອາດ ໂດຍໃຊ້

ແຮງລ ມ ເຊິື່ງຈະມີຕະແກງທີື່ມີຮູຂະໜາດຕາມທີື່ກ ານ ດໄວ້ ໃຫ້ເໝາະສ ມກັບເມັດພ ດແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ມີ
ລ ມເປ ື່າໄລ່ເສດສິື່ງເຈ ອປ ນຂະໜາດນ້ອຍອອກໄປດ້ວຍ ຂັັ້ນຕອນນີັ້ປະຕິບັດໃນໂຮງງານ 
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5. ການຄັດແຍກ ແລະ ການຈັດເກຣດ 
 ໃນຊ່ວງນີັ້ຈະພ ບວ່າ ສິື່ງເຈ ອປ ນຈະມຮີູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດໃກ້ກັບເມັດພັນຫ າຍ 
ຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄ ື່ອງທີື່ມີປະສິດທິພາບຫ າຍຂ ັ້ນໄດ້ແກ່: 

 ເຄ ື່ອງແຍກເມັດ ໂດຍອາໄສຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານນ ັ້າໜັກ 
 ທາງດ້ານຄວາມຍາວຂອງເມັດເປັນຕ ັ້ນ 

6.5.2 ການປະສ ມສານເຄມີ ແລະ ການບນັຈຫຸີບຫ ື່ 
 ປະຕິບັດຫ ັງຈາກເມັດມຄີວາມບ ລິສຸດທາງກາຍຍະພາບສູງສຸດ ແລ້ວອາດຈະມີການຄຸມ
ສານເຄມີບາງຊະນິດ ເພ ື່ອປ້ອງກັນສັດຕເູມັດພັນໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ ຫ ັງຈາກນັັ້ນຈ ື່ງນ າມາບັນຈຫີຸບ
ຫ ື່ຕ ື່ໄປ ຂັັ້ນຕອນເຫ  ື່ານີັ້ປະຕິບັດໃນໂຮງງານ 

6.5.3 ການຂ ນສ ື່ງ ແລະ ການເກັບຮກັສາ 
 ໃນກ ລະນທີີື່ເມັດພັນຕ້ອງມີການລ ຈ າໜ່າຍ ຫ   ລ ການປູກ ຈ າເປັນຈະຕ້ອງມີການເກັບ
ຮັກສາທີື່ດີເຊັື່ນ: 

 ເກັບໄວ້ທີື່ປອດໄພຈາກສັດຕເູມັດພັນ 
 ມີການຖ່າຍເທໄດ ້
 ອຸນຫະພູມບ ື່ສູງ 
 ຄວາມຊຸ່ມບ ື່ສູງ 
 ບ ື່ຄວນວາງກະສອບເມັດພັນໄວທີ້ື່ພ ັ້ນໂດຍກ ງ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການຖ່າຍເທຄວາມ 

ຊຸ່ມຈາກພ ັ້ນທີື່ເກັບ 
 ຕ້ອງມີຄວາມສະດວກໃນການຂ ນຍ້າຍເມັດພັນ 

 ໃນລະຫວ່າງການດ າເນີນງານ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນຂອງການປັບປຸງສະພາບເມັດພັນນັັ້ນ
ຈະຕ້ອງມີການກວດສອບ, ວິເຄາະ ແລະ ຕິດຕາມຜ ນງານໄປຢ່າງໃກ້ສິດດ້ວຍ ເພ ື່ອເປັນການຄວບຄຸມຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ປ້ອງກັນແກໄ້ຂບັນຫາຕ່າງໆທີື່ອາດຈະເກີດຂ ັ້ນ 
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ຮບູທີ 23      ການຂ ນສ ື່ງຜ ນຜະລດິ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: http://wwwgoogle.com.th 
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ບ ດທ ີ7 
ການເກບັຮກັສາ, ການຮບັຮອງເມດັພນັ, ກ ດໝາຍ ແລະ ການຕະຫ າດ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ: 

1. ຫ ັກການ ແລະ ປັດໄຈໃນການເກັບຮັກສາເມັດພັນ 
2. ສະຖານທີື່ເກັບຮັກສາເມັດພັນ ແລະ ພາຊະນະທີື່ໃຊບ້ັນຈຫຸຸ້ມຫ ື່ເມັດພັນ 
3. ຫ ັກການຄວບຄຸມສັດຕພູ ດໃນເລ ັ້າສາງ, ຕະຫ ອດຮອດການຕະຫ າດເມັດພັນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
7.1 ຫ ກັການໃນການເກບັຮກັສາເມດັພນັ 

1. ການເກັບຮັກສາເມັດພັນບ ື່ສາມາດທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນດີຂ ັ້ນໄດ້ 
2. ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນ ແລະ ອຸນຫະພູມເປັນປັດໄຈທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດ ທີື່ມຜີ ນຕ ື່ການເກັບ

ຮັກສາເມັດພັນ 
3. ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນມີຄວາມສ າພັນກັບຄວາມຊຸ່ມສ າພັດ 
4. ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍກວ່າອຸນຫະພູມ Harrington ໄດ້ຕັັ້ງກ ດໄວວ້່າ

ຖ້າອຸນຫະພູມເປັນອ ງສາຟາເຣັນຮ່າຍ (oF) ໃນການເກັບຮັກສາເມັດພັນ ແລະ ຄ່າຄວາມຊຸ່ມນສ າພັດ ລວມ
ກັນແລ້ວບ ື່ເກີນ 100 ຈະສາມາດເກັບຮັກສາເມັດພັນໄດ້ດີ 

5. ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນຫຼຸດລ ງ 1% ຈະສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ນານຂ ັ້ນອີກ 1 ເທ ື່າຕ ວ 
6. ອຸນຫະພູມໃນການເກັບຮັກສາຫຼຸດລ ງ 10oF ຈະສາມາດເກັບຮັກສາໄດນ້ານຂ ັ້ນອີກ 1 ເທ ື່າ

ຕ ວ 
7. ສະພາບທີື່ແຫ້ງ ແລະ ເຢັນຈະເໝາະສ ມໃນການເກັບຮັກສາຫ າຍທີື່ສຸດ 
8. ເມັດພັນທີື່ເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບ ຈະເກັບຮັກສາໄດ້ບ ື່ດ ນເທ ື່າກັບເມັດພັນທີື່ມຄີຸນນະພາບດີ 
9. ເມັດພັນທີື່ເກັບຮັກສາໄວໃ້ນພາຊະນະທີື່ມຝີາປິດສະນິດ  ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມຕ ື່າກວ່າການເກັບ

ຮັກສາໄວໃ້ນສະພາບພາຍນອກທ ື່ວໄປ 
10. ເມັດພັນຕ່າງຊະນິດກັນຈະມີອາຍຍຸາວນານຂອງຊີວິດຕ່າງກັນ    

 
7.2 ປດັໄຈໃນການເກບັຮກັສາເມດັພນັ 
 ການເກັບຮັກສາເມັດພັນ ເປັນການນ າເມັດໃນໄລຍະຕັັ້ງແຕເ່ມັດເກີດການສຸກແກ່ ທາງສາລລິະວິ
ທະຍາ  ມາເກັບຮັກສາໄວ້ ຈ ນກວ່າຈະເຖິງເວລາໃນການໃຊປູ້ກໃນຄັັ້ງຕ ື່ໄປ 
 ເມັດພັນຈະສາມາດຮັກສາຄຸນຄ່າຕ່າງໆໄວໄ້ດ້ນານພຽງໃດໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສານັັ້ນ ຂ ັ້ນຢູ່
ກັບປັດໄຈຕ່າງໆດັື່ງນີັ້: 
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7.2.1 ປະຫວັດຄວາມເປນັມາຂອງເມດັພນັ 
 ເມັດພັນທີື່ມີປະຫວັດການຜະລິດຢູໃ່ນໄຮ່ນາດີ ເຊັື່ນ: ມີການໃຫ້ຝຸ່ນພຽງພ ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພ ດ ເມ ື່ອນ າມາເກັບຮັກສາ ກ ຈະສາມາດເກັບຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໄວ້ໄດ້ດີ ແລະ 
ເວລານານ 

7.2.2 ຄວາມຊຸມ່ຂອງເມດັ ແລະ ຄວາມຊຸມ່ສ າພດັ 
 ຖ້າຄວາມຊຸ່ມຕ ື່າຈະສາມາດເກັບຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໄວ້ໄດ້ຍາວນານ 

7.2.3 ອນຸຫະພມູ 
 ຖ້າອຸນຫະພູມຕ ື່າ ຈະສາມາດເກັບຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໄວ້ໄດ້ຍາວນານ 
 
7.3 ປະເພດຂອງການເກບັຮກັສາເມດັພນັ 
 ຈ າແນກຕາມການເກັບຮັກສາມີ 2 ປະເພດຄ : 

7.3.1 ເມັດພນັຣຸຸ໌ອອຮຸ໌ໂຣດຸ໌ອກ (Orthodox Seed)  
 ພວກທີື່ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃນສະພາບທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມສ າພັດ ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນ ແລະ 
ອຸນນະພູມຕ ື່າ ໄດ້ແກ່: ເມັດພັນພ ດໄຮ່, ໄມ້ດອກ ແລະ ພ ດຜັກ... 

7.3.2 ເມັດພນັຣຸຸ໌ຣຄີາລຊແີທຣນ (Recalcirant Seed)  
 ເປັນພວກທີື່ຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາໃນສະພາບທີື່ມຄີວາມຊຸ່ມສ າພັດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມເມດັ
ພັນສູງ ແຕ່ອຸນນະພູມຕ ື່າ ໄດ້ແກ່: ເມັດພັນໝາກໄມຕ້່າງໆ... 
 
7.4 ສະຖານທີື່ເກບັຮກັສາເມດັພນັ 
 ສະຖານທີື່ເກັບຮັກສາເມັດພັນ  ຄວນເປັນສະຖານທີື່ຈັດໄວໃ້ຫ້ເໝາະສ ມ   ສ າລັບການເກັບຮັກສາ  
ເມັດພັນ  ເຊິື່ງອາດແບ່ງໄດ້ 2 ປະເພດໃຫຍ່ດັື່ງນີັ້: 

7.4.1 ສະຖານທີື່ເກບັຮກັສາເມດັພັນທີື່ບ ື່ຄວບຄມຸອນຸຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸມ່ຂອງບນັຍາ 
ກາດ 

 ສະຖານທີື່ປະເພດນີັ້ທີື່ສ າຄັນຄ : ຄວນແຫ້ງ, ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ດີ, ຮັກສາຄວາມ
ສະອາດໄດງ້່າຍ, ບ ື່ມີນ ກ, ໜູ, ແມງໄມສ້ັດຕເູມັດພັນທີື່ຈະມາທ າລາຍ ໃນກ ລະນທີີື່ມີປະລິມານເມັດພັນທີື່
ຕ້ອງການເກັບຮັກສາບ ື່ຫ າຍ ອາດຈະສ້າງເປັນຫ້ອງ ຫ   ໂຮງເຮ ອນ ເພ ື່ອເກັບຮັກສາເມັດພັນໂດຍສະເພາະ ແລະ 
ບ ື່ຄວນເກັບເມັດພັນໄວ້ກັບຝຸ່ນ ຫ   ຢາກ າຈັດສັດຕພູ ດ. ລັກສະນະຂອງຫ້ອງ ຫ   ໂຮງເຮ ອນບ ື່ຄວນມີປ່ອງຢ້ຽມ 
ຄວນມີແຕ່ປະຕູອັນດຽວ, ພ ັ້ນທີື່ ແລະ ຝາບ ື່ມຮີອຍແຕກ, ຝາ ແລະ ເພດານຄວນມສີະນວນກັນຄວາມຮ້ອນ 
ແລະ ຫ ັງຄາຄວນກັນຝ ນໄດ້ດີ ເໝາະສ າລັບເກັບຮັກສາເມັດພັນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາອັນສັັ້ນ 
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ຮບູທີ  24   ການເກບັຮກັສາເມດັພນັທີື່ບ ື່ຄວບຄມຸອຸນນະພມູ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: http://wwwgoogle.com.th 

 
7.4.2 ສະຖານທີື່ເກບັເມັດພນັທີື່ຄວບຄມຸອນຸຫະພມູ ແລະ ຄວາມຊຸມ່ 

 ລັກສະນະຂອງຫ້ອງ ຫ   ໂຮງເຮ ອນກ ເຊັື່ນດຽວກັນກັບແບບທີ 1 ແຕຕ່້ອງມີສະນວນກັນ
ຄວາມຮ້ອນ, ປ້ອງກັນການຖ່າຍເທຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ ຕດິຕັັ້ງເຄ ື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ
ສະເພາະພາຍໃນຫ້ອງ ຫ   ໂຮງເຮ ອນໄດ້ 
 

  
 
ຮບູ 25  ຫອ້ງການເກບັຮກັສາເມັດພນັ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:     ສນັທະນາ  (2014) 
 

http://wwwgoogle.com.th/
http://www.brrd.in.th/rkb/postharvest/images/content/image/image_gather/rice_2_07_new_020.jpg
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7.5 ພາຊະນະທີື່ໃຊບ້ນັຈຫຸຸມ້ຫ ື່ເມດັພນັ 
 ໃນການເກັບຮັກສາເມັດພັນ ຄວນບັນຈເຸມັດພັນໃນພາຊະນະ, ໃນປະຈຸບັນນີັ້ພາຊະນະທີື່ໃຊບ້ັນຈຸ
ດັື່ງກ່າວ ໄດ້ມີການພັດທະນາ ມີຫ າກຫ າຍຊະນິດ ເຊັື່ນ: 

7.5.1 ພາຊະນະບນັຈຊຸະນດິອາກາດດດູຊ ມຜາ່ນໄດ ້
 ໃຊ້ບັນຈເຸມັດພັນເພ ື່ອເປັນການແຍກເມັດໃຫ້ເປັນສັດສ່ວນເທ ື່ານັັ້ນ, ພາຊະນະຊະນິດນີັ້
ບ ື່ສາມາດປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຂອງບັນຍາກາດ ຫ   ຮັກສາຄຸນນະພາບເມັດພັນໄວ້ໄດ້ ພາຊະນະຊະນິດນີັ້ມີຄ : 
ຖ ງຜ້າຝ້າຍ, ຖ ງເຈ້ຍຕ່າງໆ... 

7.5.2 ພາຊະນະບນັຈຊຸະນດິຕາ້ນທານຄວາມຊຸມ່ໄດ ້
 ເປັນວັດຖຸທີື່ສາມາດຕ້ານທານບ ື່ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຜ່ານໄດ້ສະດວກ ດັື່ງນັັ້ນ, ຄວາມຊຸ່ມຂອງ
ບັນຍາກາດ ຈ ື່ງຊ ມເຂ ັ້າໄປໄດ້ຊ້າໆເຊັື່ນ: ຖັງຢາງ, ພາຊະນະທີື່ເຮັດຈາກຢາງຕ່າງໆ 
 

 
 
ຮບູທ ີ26   ພາຊະນະບນັຈທຸີື່ໃຊເ້ກບັຮກັສາເມດັພນັ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:  http://wwwgoogle.com.th 
 

7.5.3 ພາຊະນະບນັຈຊຸະນດິນ ັ້າຊ ມຜາ່ນບ ື່ໄດ ້
 ເປັນວັດສະດຸທີື່ນ ັ້າບ ື່ສາມາດຜ່ານເຂ ັ້າໄປໄດ້ ເຊັື່ນ: ແກ້ວ, Aluminum foil 
 
7.6 ການຄວບຄມຸສດັຕໃູນສາງເກບັເມດັພນັ 
 ແມງໄມ້ເປັນບັນຫາສ າຄັນ ເນ ື່ອງຈາກແມງໄມ້ສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຢ່າງໄວ ໂດຍເຂ ັ້າ
ທ າລາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຜ ນຜະລິດ, ຜ ນຜະລິດທີື່ເສຍຫາຍຈາກແມງໄມປ້ະມານ 5-10 

7.6.1 ປະເພດຂອງແມງໄມແ້ບງ່ຕາມລກັສະນະການທ າລາຍ 
1) ກັດກິນ ຫ   ເລັມພາຍນອກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍເຮັດໃຫ້ເກີດຂຸຍທີື່

ເປ ອກຖ ກທ າລາຍ ບາງຊະນິດເກາະຕິດກັນເປັນກ້ອນໄດ້ແກ່: ແມງກະເບ ັ້ອເຂ ັ້າສານ, ມອດແປ້ງ... 
 

http://wwwgoogle.eo.th/
http://www.brrd.in.th/rkb/postharvest/images/content/image/image_gather/rice_2_07_new_019.jpg
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ຮບູທ ີ27   ແມງໄມສ້ດັຕພູ ດໃນເລ ັ້າສາງ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:   http://wwwgoogle.com.th 
 

2) ກັດກິນພາຍໃນເມັດ ກຸ່ມແມງຈະອາໄສ ແລະ ທ າລາຍຢູພ່າຍໃນເມັດ, ໂຕແມຈ່ະ
ວາງໄຂ່ຢູ່ຜິວນອກເມັດ ເມ ື່ອໄຂຟັ່ກອອກເປນັໜອນ ຈະເຈາະເຂ ັ້າສູພ່າຍໃນກັດກິນ ແລະ ຈະເລນີເຕີບໂຕຈ ນ
ຄ ບວ ງຈອນຕ ວເຕັມໄວ ຈະເຈາະເມັດອອກມາເຮດັໃຫ້ເປັນຮູ ແລະ ພາຍໃນເປັນຜ ັ້ງ ແມງປະເພດນີັ້ໄດ້ແກ່:
ດ້ວງງວງເຂ ັ້າ, ມອດເຂ ັ້າເປ ອກ... 
 

 
 
ຮບູທ ີ28     ການເຂ ັ້າທ າລາຍແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ 
 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:    http://wwwgoogle.com.th 
 
 

http://wwwgoogle.eo.th/
http://wwwgoogle.eo.th/
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7.6.2 ປະເພດຂອງແມງໄມສ້ດັຕພູ ດ ແບງ່ຕາມໄລຍະເວລາການເຂ ັ້າທ າລາຍ 
1. ໄລຍະກ່ອນເກັບກ່ຽວ ແມງໄມ້ບາງຊະນິດສາມາດບິນອອກຈາກເຮ ອນເກັບຮັກສາ

ເມັດພັນ ໄປວາງໄຂ່ທີື່ໜານ ເຊັື່ນ: ແມງກະເບ ັ້ອເຂ ັ້າເປ ອກ ສາມາດວາງໄຂ່ກ່ອນການເກັບກ່ຽວປະມານ 1-2 
ອາທິດ 

2. ຂະນະເກັບກ່ຽວ ເມ ື່ອເກັບກ່ຽວແລ້ວ ຄວນຕາກເມັດເພ ື່ອຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມ ຈ ື່ງ
ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແມງໄມ້ເຂ ັ້າມາທ າລາຍ 

3. ຫ ັງການເກັບກ່ຽວ 
 ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບເມັດ 
 ຊ່ວງໄລຍະໃນການປະຕິບັດງານນີັ້ ມັກໃຊ້ສະຖານທີື່ໃກ້ກັບບ່ອນເກັບ

ຮັກສາ ເຮັດໃຫ້ແມງເຂ ັ້າມາທ າລາຍ 
 ຂະນະຂ ນສ ື່ງ: ໃນການຂ ນສ ື່ງຈາກບ່ອນໜ ື່ງໄປອີກບ່ອນໜ ື່ງ ຕ້ອງໃຊ້

ເວລາ ອາດມີແມງຕ ກຄ້າງຢູ່ໃນພາຊະນະຂ ນສ ື່ງ ເຮັດໃຫ້ແມງໄມ້ເຂ ັ້າທ າລາຍໄລຍະນີັ້ໄດ້ 
 ການເກັບຮັກສາເມັດເຂ ັ້າ: ສະພາບແວດລ້ອມເປັນປັດໄຈຕ່າງໆ ມີຜ ນ

ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂ ັ້າເສ ື່ອມຄຸນນະພາບ ໂດຍສະເພາະແມງໄມ້ເມ ື່ອເຂ ັ້າທ າລາຍແລ້ວຈະແພ່ລະບາດ ເຮັດໃຫ້
ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ 

7.6.3 ປະເພດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ 
 ສູນເສຍນ ັ້າໜັກ 
 ສູນເສຍຄຸນຄ່າທາງອາຫານ 
 ສູນເສຍຄວາມງອກ 
 ສູນເສຍຄຸນນະພາບ 
 ສູນເສຍເງິນ 
 ເສຍຊ ື່ສຽງ 

7.6.4 ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານໃນການເກບັຮກັສາຜ ນຜະລິດ 
 ການເກັບຮັກສາເຂ ັ້າຄ : ໃຫ້ມກີານສູນເສຍໜ້ອຍທີື່ສຸດໃນຂະນະເກັບຮັກສາ ທາງດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ມີການສູນເສຍນ ັ້າໜັກເນ ື່ອງຈາກນ ກ, ໜູ ແລະ ແມງໄມ້ໃນບ່ອນເກັບຮັກສາ, 
ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີື່ແຫ້ງ ແລະ ເຢັນ 
 ການເກັບຮັກສາໃນສະພາບປ ກກະຕຄິ  ເກັບໄວບ້່ອນທີື່ບ ື່ມອຸີນະພູມຄວບຄຸມ ເປັນວິທີ
ທີື່ນິຍ ມເປັນສ່ວນຫ າຍ ມີການລ ງທ ນໜ້ອຍ, ແຕ່ມີໂອກາດຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ໃນລະຫວ່າງການເກັບ
ຮັກສາ 
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ແຫ ື່ງທີື່ມາ:  http://wwwgoogle.com.th 
 
7.7 ຄວາມໝາຍຂອງເມດັພັນຮບັຮອງ 
 ການຮັບຮອງເມັດພັນຄ ລະບ ບການ ຫ   ຂະບວນການໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີື່
ຜະລິດຂ ັ້ນມານັັ້ນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີກ ງຕາມສາຍພັນ ແລະ ຍັງເປັນການຮັບຮອງວ່າ ຊາວກະສິກອນຜູທີ້ື່ໃຊ້
ເມັດພັນນັັ້ນຈະໄດເ້ມັດພັນທີື່ດີ 
 ການຮັບຮອງເມັດພັນ ຈະດ າເນີນການໂດຍໜ່ວຍງານທີື່ເຮັດວຽກດ້ານການຮັບຮອງເມັດພັນ, ເມັດ
ພັນທີື່ຜ່ານການຮັບຮອງແລ້ວເອີັ້ນວ່າ: ເມັດພັນຮັບຮອງ (Certified Seed) ຫ   ເມັດພັນຈ າໜ່າຍ 
(Extersion Seed) 
 
7.8 ຂັັ້ນຕອນຕາ່ງໆຂອງເມດັພນັຮບັຮອງພັນ 

7.8.1 ເມັດພນັຄດັ (Breeders seed or Prebasic seed)  
 ເປັນເມັດພັນທີື່ໄດ້ຈາກການປບັປຸງພັນຂອງນັກປັບປຸງພັນ ເມັດພັນທີື່ໄດ້ຈາກນັກປັບປຸງ 
ພັນເອີັ້ນວ່າ: ເມັດພັນຄັດ ເຊິື່ງເມັດພັນດັື່ງກ່າວມີລັກສະນະສະເພາະຄ : 

 ຜະລິດໂດຍນັກປັບປຸງພັນພ ດ 
 ເປັນເມັດທີື່ມີຄວາມບ ລິສຸດສູງ 
 ຜະລິດໃນປະລິມານໜ້ອຍ 
 ໃຊ້ເປັນແມ່ພັນໃນການຂະຫຍາຍຕ ື່ໄປ 
 ນິຍ ມຕິດປ້າຍສີຂາວສະແດງຊັັ້ນຂອງເມັດພັນ 

 
 

http://wwwgoogle.eo.th/
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7.8.2 ເມັດພນັຫ ກັ (Foundation seed or Basic seed)  
 ເປັນເມັດພັນຜ ນຜະລິດຮຸນ່ທ າອິດທີື່ໄດ້ຮັບການຄັດ ພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດ
ໃຫ້ ມີຈ ານວນຫ າຍຂ ັ້ນຄ : 

 ຜະລິດພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລຂອງນັກປັບປຸງພັນພ ດທາງການກະເສດ 
 ມີລັກສະນະກ ງຕາມສາຍພັນມຄີວາມບ ລິສຸດ ແລະ ມີຄຸນສ ມບັດໃກ້ຄຽງກັບເມັດ 

ພັນຄັດທີື່ສຸດ 
 ຜະລິດເປັນຈ ານວນຫ າຍກວ່າເມັດພັນຄັດ 
 ນິຍ ມຕິດປ້າຍສີຂາວສະແດງຊັັ້ນຂອງເມັດພັນ          

7.8.3 ເມັດພນັຂະຫຍາຍ (Registered seed or Stock seed or Multiplication 
seed)  

 ເປັນເມັດພັນຮຸນ່ທ າອິດທີື່ຂະຫຍາຍມາຈາກເມັດພັນຫ ັກ ໄດ້ຈາກຕ ັ້ນທີື່ເກີດຈາກເມັດ
ພັນຫ ກັ ລັກສະນະຂອງເມັດພັນຂະຫຍາຍມີຄ : 

 ຜະລິດຈາກໜ່ວຍງານທີື່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ 
 ຕ້ອງຮັກສາຄຸນລັກສະນະທາງສາຍພັນ ແລະ ຄວາມບ ລິສຸດຕາມມາດຖານທີື່ກ າ 

ນ ດໄວ ້
 ຄວນມີການກວດສອບເບິື່ງຄຸນລັກສະນະທາງສາຍພັນ ແລະ ຄວາມບ ລິສຸດຕາມ 

ມາດຖານທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ 
 ຜະລິດເປັນຈ ານວນຫ າຍກວ່າເມັດພັນຄັດ. 
 ນິຍ ມຕິດປ້າຍສີມ່ວງເພ ື່ອສະແດງຊັັ້ນຂອງເມັດພັນ.  

7.8.4 ເມັດພນັຈ າໜາ່ຍ (Certified seed or Extension seed) 
 ເພ ື່ອຈ າໜ່າຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນຄ : ເມັດພັນທີື່ຜະລິດໄດ້ຈາກເມັດພັນຫ ກັ ຫ   ເມັດພັນ 
ຂະຫຍາຍລັກສະນະເມັດພັນດັື່ງກ່າວມີຄ : 

 ສ່ວນໃຫຍ່ຜະລິດໂດຍຊາວກະສິກອນທີື່ເຂ ັ້າຮ່ວມໂຄງການ 
 ຕ້ອງຮັກສາຄຸນລັກສະນະທາງສາຍພັນ ແລະ ຄວາມບ ລິສຸດ 
 ຄວນມີການກວດເບິື່ງຄຸນລັກສະນະທາງສາຍພັນ ແລະ ຄວາມບ ລິສຸດຕາມມາດ 

ຖານທີື່ກ ານ ດໄວ ້
 ຜະລິດໃນປະລິມານຫ າຍເພ ື່ອແຈກຢາຍ 
 ນິຍ ມຕິດປ້າຍສີຟ້າເພ ື່ອສະແດງຊັັ້ນຂອງເມັດພັນ 

 
7.9 ການຮບັຮອງເມດັພນັ (Seed certification) 
 ເປັນລະບ ບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ມີຈຸດປະສ ງເພ ື່ອຮັກສາເມັດພັນທີື່ມີລັກສະນະ 
ກ ງກັບສາຍພັນ, ມີຄຸນນະພາບດີໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ທີື່ນ າໃຊ້ເມັດພັນໄປປູກຈະໄດ້ເມັດພັນທີື່ມີລັກສະ 
ນະກ ງຕາມສາຍພັນທີື່ຕ້ອງການ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ ການຮັບຮອງເມັດພັນສາມາດດ າເນີນໂດຍໜ່ວຍງານ
ໃດໜ ື່ງທັງລັດ ຫ   ເອກະຊ ນ, ການຮັບຮອງເມັດພັນຄວນປະຕິບັດ 3 ຂັັ້ນຕອນຄ : 
 ຂັັ້ນຕອນທີ 1: ໜ່ວຍງານທີື່ມີໜ້າທີື່ຮັບຮອງເມັດພັນ ຄວນມີເຈ ັ້າໜ້າທີື່ໄປກວດກາ ບ່ອນທີື່ປູກ, 
ເນ ັ້ອທີື່ປູກພ ດຄວນຫ່າງຈາກເນ ັ້ອທີື່ປູກພ ດອ ື່ນໆ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການປະສ ມພັນຂ້າມ, ເນ ັ້ອທີື່ປູກຕ້ອງບ ື່ມີ
ພະຍາດ, ແມງໄມ,້ ດິນເປັນກ ດ, ດ່າງ ແລະ ອ ື່ນໆ 
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 ຂັັ້ນຕອນທີ 2: ດ າເນີນການຫ ັງຈາກໄດ້ເມັດພັນແລ້ວ ໂດຍສຸ່ມເອ າເມັດຈາກແຕ່ລະກອງມາ
ກວດເບິື່ງຄວາມບ ລິສຸດ, ຄວາມງອກ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ສິື່ງເຈ ອປ ນອ ື່ນ ຜ ນຂອງການກວດ ຄວນໄດ້ຕາມ
ມາດຖານທີື່ກ ານ ດໄວ້ 
 ຂັັ້ນຕອນທີ    3: ອອກໃບຮັບຮອງ ແລະ  ຕິດປ້າຍສະແດງຊັັ້ນຂອງເມັດພັນເຊັື່ນ: ເມັດພັນຄັດໃຊ້
ປ້າຍສີຂາວ, ເມັດພັນຈ າໜ່າຍໃຊ້ປ້າຍສີຟ້າ 
 ຕ ວຢາ່ງ: ມາດຖານເມດັພນັຖ ື່ວຂຽວ 

 ມາດຖານການກວດສອບເບິື່ງໃນສະຖານທີື່ປູກ 
 ຖ ື່ວຂຽວພັນໜ ື່ງຈະຕ້ອງປູກໃນສະຖານທີື່ປູກບ່ອນດຽວກັນ 
 ສະຖານທີື່ປູກຖ ື່ວຂຽວຕ້ອງເປັນບ່ອນບ ື່ເຄີຍປູກຖ ື່ວຂຽວມາກ່ອນ 
 ການປູກຖ ື່ວຂຽວແຕ່ລະພັນ ຕອ້ງເວັັ້ນຊ່ວງລະຫວ່າງໜານບ ື່ຕ ື່າກວ່າ 3 ແມັດ 
 ປະຕິບັດການກວດກາເບິື່ງສະຖານທີື່ປູກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັັ້ງ ກ່ອນການເກັບກ່ຽວ ໂດຍສະເພາະ

ຫ ັງຈາກການເກັບກ່ຽວແລ້ວ 
 
ຕາຕະລາງທ ີ10   ມາດຖານການກວດສອບໃນຫອ້ງປະຕບິດັການ 
 

ລາຍການ ພນັຫ ກັ% ພນັຂະຫຍາຍ% ພນັຈ າໜາ່ຍ% 
ເມັດບ ລິສຸດ (ຕ ື່າສຸດ) 
ເມັດພ ດຊະນິດອ ື່ນໆ (ສູງສຸດ) 
ສິື່ງເຈ ອປ ນອ ື່ນໆ (ສູງສຸດ) 
ເມັດວັດສະພ ດ (ສູງສຸດ) 
ຄວາມງອກ (ສູງສຸດ) 
ຄວາມຊຸ່ມ (ສູງສຸດ) 

98 
0 
2 
0 
90 
11 

98 
0 
2 
0 
85 
11 

98 
0 
2 
0 
75 
12 

 

ແຫ ື່ງທີື່ມາ: 
 
7.10 ຕະຫ າດເມດັພນັ 
 ໂດຍທ ື່ວໄປຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸມ່ຕ່າງໆຕ ື່ໄປນີັ້: 

1) ກຸ່ມຜູຜ້ະລິດເມັດພັນ 
2) ກຸ່ມຜູຈ້ າໜ່າຍເມັດພັນ 
3) ກຸ່ມຜູປູ້ກ ຫ   ຜູ້ໃຊ້ເມັດພັນ ເຊິື່ງໝາຍເຖິງຊາວກະສິກອນສ າລັບຜູຜ້ະລິດເມັດພັນນັັ້ນ 
7.10.1 ຊາວກະສກິອນຜູຜ້ະລດິເມດັພນັໄວໃ້ຊເ້ອງ (Farm saved seed)  

 ເປັນການຜະລິດເມັດພັນຈ ານວນໜ້ອຍ ແຕ່ພຽງພ ໃນການໃຊ້ປູກຂອງຕ ນເອງ ໂດຍ
ເລ ອກຕ ັ້ນແມ່ພັນດ້ວຍຕ ນເອງ ບັນຫາທີື່ພ ບຄ : ເມັດພັນມຄີຸນນະພາບຕ ື່າ, ມີສິື່ງເຈ ອປ ນຫ າຍ ແລະ ບ ື່ຄ່ອຍ
ກ ງຕາມສາຍພັນ ທັງນີັ້ອາດຈະເນ ື່ອງມາຈາກຊາວກະສິກອນເອງບ ື່ມີຄວາມຮູ ້ ເລ ື່ອງການຜະລິດເມັດພັນທີື່
ຖ ກຕ້ອງ 
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7.10.2 ໜ່ວຍງານຂອງລດັ 
 ເຮັດໜ້າທີື່ປັບປຸງພັນ ແລ້ວຜະລິດເມັດພັນຈາກພ ດພັນດີເຫ  ື່ານັັ້ນ ໃຫ້ໄດປ້ະລິມານທີື່
ພຽງພ ທີື່ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄປປູກ, ໜ່ວຍງານຫ ັກກ ຄ : ກ ມວິຊາການຜະລິດເມັດພັນຫ ັກ ສ່ວນກ ມສ ື່ງເສີມ
ຜະລິດເມັດພັນຂະຫຍາຍ ແລະ ເມັດພັນຈ າໜ່າຍ ນອກຈາກນີັ້ກ ມສີະຖາບັນການສ ກສາຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ມະຫາ
ວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ ເຮັດໜ້າທີື່ປບປຸງພັນ ແລະ ຜະລິດເມັດພັນຄັດ, ເມັດພັນຫ ັກ ຕະຫ ອດຈ ນເມັດພັນ
ຂະຫຍາຍ ແລະ ເມັດພັນຈ າໜ່າຍ ແຕ່ຍັງຢູໃ່ນປະລິມານທີື່ຈ າກັດຍັງບ ື່ທັນພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຊາວກະສິກອນ 

7.10.3 ພາກເອກະຊ ນ 
 ເປັນການຜະລິດເພ ື່ອໃຊ້ຈ າໜ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ສ ື່ງຕ່າງປະເທດ ຕະຫ ອດຈ ນມກີານ
ນ າເຂ ັ້າຈາກຕ່າງປະເທດດ້ວຍ ໃນດ້ານການຜະລິດເມັດພັນພາກເອກະຊ ນຈະເປັນຜູຜ້ະລິດເອງ ຫ   ເປັນການ
ສ ື່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູພ່າຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລຂອງບ ລິສັດເປັນຜູປູ້ກ ເພ ື່ອການເກັບເມັດພັນໂດຍ
ສະເພາະກ ໄດ້ 
 
ຕາຕະລາງທີ 11  ອນຸຫະພມູໃນການເກບັຮກັສາເມດັພັນ 
 

ຄວາມຊຸມ່ (%) ສະພາບທີື່ເກີດຂ ັ້ນກບັເມດັ 
 40 

18-20 
12 
9-10 
5-8 

ເມັດເລີື່ມງອກ 
ເກີດຄວາມຮ້ອນສະສ ມ 
ເຊ ັ້ອຣາ ແລະ ແມງໄມທ້ າລາຍ 
ແມງໄມ້ຍັງເຂ ັ້າທ າລາຍ 
ປອດໄພໃນບ່ອນທີື່ມີຝາປິດ 
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ເອກະສານອາ້ງອີງ 
 
 
 
 
 


