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ຄານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນລງເທື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິງື່ ຈຸດປະສງຕັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂັ້າກັບລະບບການ
ສື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອບຮມ, ຍກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ື່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສມບັດທີື່ເໝາະສມ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ກລງຂອງລັດຖະມນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສງຂອງຫັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອບຮມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບ
້ ຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
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ບດທີ 1
ຄວາມເປັນມາຂອງການຜະລິດເມັດພັນ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດອະທິບາຍ:
1
ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເມັດພັນ
2
ຄວາມສາຄັນ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງເມັດພັນ
3
ກ່ຽວກັບວິທະຍາການຕ່າງໆ ທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບເມັດພັນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ປະຫວັດຂອງວິຊາວິທະຍາການເມັດພັນ

ມະນຸດຮູ້ຈັກການປູກພດມາເປັນໄລຍະເວລານານແລ້ວ ໂດຍພບວ່າ ໃນຄັັ້ງທາອິດຈະມີການນາເອາ
ໝາກໄມ້ ຫ ເມັດພດປ່າມາກິນ, ເມື່ອກິນບື່ໝດກຖິັ້ມໄປຮອບໆບ້ານ ພວກເມັດພດເຫື່ານີັ້ ເມື່ອໄດ້ຮັບ
ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສມ ກຈະສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕງອກງາມອອກມາເປັນຕັ້ນໃໝ່ຂັ້ນມາ, ມະນຸດ
ໃນສະໄໝນັັ້ນຈື່ງໄດ້ສັງເກດ ແລະ ໄດ້ມີການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເມັດພັນເປັນຄັັ້ງທາອິດ ອັນເປັນຈຸດເລີມ
ື່ ຕັ້ນ
ຂອງການເພາະປູກພດຂອງມະນຸດຕັັ້ງແຕ່ຍຸກນັັ້ນເປັນຕັ້ນມາ ເຊິງື່ ການໃຊ້ເມັດພັນໄດ້ເລີື່ມຂັ້ນມາເມື່ອປະມານ
10,000 ປີມາແລ້ວ (ຈວງຈັນທຣຸ໌, 2529)
ເມື່ອມະນຸດມີການຍ້າຍຖິື່ນຖານຈາກຖິື່ນໜື່ງ ໄປຍັງອີກຖິື່ນໜື່ງ ເຮັດໃຫ້ເມັດພັນມີການແຜ່
ກະຈາຍໄປຕາມທ້ອງຖິື່ນຕ່າງໆ ກນັບວ່າເປັນປັດໄຈໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນໃນການປະກອບອາຊີບກະສິກາ
ໂດຍສະເພາະການປູກພດຄການໃຊ້ເມັດພັນທີື່ດີ, ມີລັກສະນະຖກຕ້ອງຕາມພັນ, ມີຄວາມງອກ, ຄວາມແຂງ
ແຮງ, ປາສະຈາກການທາລາຍຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ອື່ນໆ

1.2

ປະຫວັດການທດສອບເມັດພັນ

ຫ້ອງປະຕິບັດການເມັດພັນໄດ້ຖກຈັດຕັັ້ງຂັ້ນທາອິດໃນປີ 1869 ໂດຍທ່ານ Nobbe ທີື່ເມອງທາ
ແຣນດທຸ໌ (Tharandt) ປະເທດເຢຍລະມັນຕາເວັນອອກ ເວລາດຽວກັນທີທ
ື່ ່ານ Moller-Holst ໄດ້ວາງ
ແຜນຈັດຕັັ້ງຫ້ອງປະຕິບັດການເມັດພັນເອກະຊນ ທີື່ເມອງໂຄເປນຮາເກນ (Copenhagen) ປະເທດເດນ
ມາກ ແລະ ໄດ້ເປີດນາໃຊ້ເມື່ອວັນທີ 27 ກຸມພາ 1871 ເຊິື່ງເປັນຫ້ອງປະຕິບັດການທີື່ເກື່າແກ່ທສ
ີື່ ຸດ ເນື່ອງ
ຈາກຫ້ອງປະຕິບັດການຂອງທ່ານ Nobbe ບປ
ື່ ະສບຜນສາເລັດ
ໃນໄລຍະ 20-30 ປິຕມ
ື່ າ ການທດສອບເມັດພັນໄດ້ຂະຫຍາຍຕວຢ່າງໄວວາໃນຢູໂຣບ ແລະ ອາ
ເມລິກາ, ຫ້ອງປະຕິບັດການເມັດພັນແຫ່ງທາອິດໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຖກຕັັ້ງຂັ້ນທີື່ສະຖານີທດ
ລອງການກະເສດຄອນເນດຕິຄຕ
ັ (Connecticut) ໃນປີ 1876 ໂດຍ ທ່ານ Jenkins ຈນເຖິງປີ 1970
ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ແຄນາດາ ມີຫ້ອງປະຕິບັດການເມັດພັນເຖິງ 70 ແຫ່ງ ທີື່ເປັນສະມາຊິກ
ຂອງສະມາຄມນັກທດສອບເມັດພັນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆອີກຫາຍກວ່າ 50 ປະເທດ ທີື່ມີຫ້ອງປະຕິບັດການ
ເມັດພັນຫາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ ທີື່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄມການທດສອບເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດ, ນັກ
ວິທະຍາການເມັດພັນເຫື່ານີທ
ັ້ ີື່ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງປະຕິບັດການ ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄມຂອງນັກ
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ວິທະຍາການເມັດພັນເພື່ອການຄ້າ ຕ້ອງຜ່ານການທດສອບຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບການທດສອບເມັດພັນຢູຕ
່ ະ
ຫອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບເຕັກນິກວິທີການທດສອບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນຫາຂອງເມັດພັນ ແລະ ເທັກ
ໂນໂລຊີທີື່ປັບປ່ຽນພັດທະນາໄປເລັ້ອຍໆ (ວັລລກ, 2536)
ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ແຄນາດາຍັງມີຫ້ອງປະຕິບັດການຂອງເອກະຊນປະມານ
60 ແຫ່ງ ແລະ ຈານວນ 35 ແຫ່ງ ທີື່ຮັບຈ້າງທດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ນັກວິທະຍາການເມັດພັນທີື່
ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງປະຕິບັດການເຫື່ານີັ້ ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄມນັກວິທະຍາການເມັດພັນເພື່ອການ
ຄ້າ ເຊິງື່ ຕ້ອງຜ່ານການທດສອບຄວາມຮູກ
້ ່ຽວກັບກດ ແລະ ວິທີການທດສອບເມັດພັນຢູ່ຕະຫອດເວລາ ເພື່ອ
ໃຫ້ສາມາດປັບເທັກນິກ ແລະ ວິທີການທດສອບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນຫາຂອງເມັດພັນ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີທີື່
ປັບປ່ຽນ ແລະ ພັດທະນາໄປຕະຫອດເວລາ (ວັລລກ, 2538)

1.3

ການພັດທະນາການທດສອບເມັດພັນ

Nobbe (1876) ເປັນຄນທາອິດ ທີື່ໄດ້ຈັດພິມວິທີການທດສອບເມັດພັນ ແຕ່ວິທີການທີື່ໃຊ້ກັນ
ຢ່າງຫວງຫາຍນັັ້ນ ແມ່ນເລີມ
ື່ ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍທ່ານ JenKins ແລະ ຄະນະ ໃນປີ
1879 ຕມ
ື່ າ ສະມາຄມວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖານີການທດລອງກະສິກາແຫ່ງປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິ
ກາ ໄດ້ທດລອງ ແລະ ວິໄຈເພື່ອຫາວິທີການ ແລະ ອຸປະກອນທີື່ໃຊ້ທດສອບເມັດພັນ ເພື່ອເປັນມາດຖານ
ໃນການທດສອບເມັດພັນ ໃນໄລຍະທາອິດມີພຽງການທດສອບຄວາມງອກ, ການວິເຄາະຄວາມບລິສຸດຂອງ
ເມັດພັນ ແລະ ເມັດພດທີື່ປະປນມາ
ສະມາຄມນັກທດສອບເມັດພັນໄດ້ຖກຕັງັ້ ຂັ້ນເມື່ອປີ 1908 ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ
ແຄນາດາ ແລະ ຕັັ້ງກດສາລັບການທດສອບເມັດພັນຂັ້ນໃນປີ 1917 ກດຕ່າງໆໄດ້ມີການປັບປຸງຢູຕ
່ ະຫອດ
ເວລາ ເພື່ອໃຫ້ການທດສອບເມັດພັນມີການແມ່ນຢາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂັ້ນ
ສາລັບສະມາຄມທດສອບເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ປະຊຸມກັນໃນປີ 1921 ທີເື່ ມອງ ໂຄເປນ
ເຣເກນ ປະເທດເດນມາຣຸ໌ກ ເລີມ
ື່ ດາເນີນການປີ 1924 ແລະ ຕັັ້ງກດສາກນສາລັບການທດສອບເມັດພັນຄັັ້ງ
ທາອິດ ເມື່ອປີ 1931 ແລະ ໄດ້ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂກດ ເພື່ອໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະລິດທິພາບຢູຕ
່ ະຫອດ
ເວລາເຊັື່ນກັນ ໂດຍໄດ້ອາໄສຂມ
ັ້ ູນຕ່າງໆຈາກຜນການທດລອງ ແລະ ວິໄຈຈາກປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ມີ
ການອອກໃບຮັບຮອງການວິເຄາະຫາຄຸນນະພາບເມັດພັນ ລະຫວ່າງປະເທດ (International Seed
Analysis Certificate) ເພື່ອຮັບຮອງຜນການທດສອບເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດ ເຊິງື່ ເຮັດໃຫ້ສາມາດ
ເຮັດການຄ້າ ແລະ ຈາໜ່າຍແຈກເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ກວ້າງຂວາງຍິື່ງຂັ້ນ
ນອກຈາກນີັ້ທັງສອງສະມາຄມຍັງໄດ້ອອກວາລະສານ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜນງານການຄັ້ນຄວ້າວິໄຈທາງ
ດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ກດການທດສອບເມັດພັນອີກດ້ວຍ ໂດຍສະມາຄມທດສອບເມັດພັນ ລະຫວ່າງປະ
ເທດໄດ້ອອກວາລະສານຊື່ Seed Science and Technology ເຖິງ 3 ພາສາດ້ວຍກັນຄ: ພາສາອັງກິດ
ພາສາຝຣັງື່ ເສດ ແລະ ເຢຍລະມັນ ແລະ ມີສານັກງານເລຂາທິການຢູທ
່ ີື່ເມອງ Wageningen
ປະຈຸບັນຫ້ອງປະຕິບັດການເມັດພັນໃນປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ໃຊ້ວິທກ
ີ ານທດສອບເມັດພັນຕາມມາດ
ຖານການທດສອບເມັດພັນຂອງສະມາຄມທດສອບເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສະມາຄມນັກທດສອບ
ເມັດພັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜນການທດສອບເມັດພັນມີມາດຖານດຽວກັນ (ວັລລກ, 2538)
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1.4

ຄວາມໝາຍຂອງຄາວ່າການຜະລິດເມັດພັນ (Seed Technology)

ວິທະຍາການເມັດພັນ ໝາຍເຖິງວິທະຍາການຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເມັດພັນ ເຊິື່ງໄດ້ແກ່: ການປູກ
ການປະຕິບັດໃນໜານ, ການເກັບກ່ຽວ, ການຕາກ, ການທາຄວາມສະອາດ, ການຄັດແຍກ, ການບັນຈຸຫີບຫື່
ການຄຸມສານເຄມີ, ການເກັບຮັກສາ ຕະຫອດເຖິງການຈາໜ່າຍໄປເຖິງຊາວກະສິກອນ (ຈວງຈັນທຣຸ໌,
2529)
ສາລັບນັກວິທະຍາການເມັດພັນທີື່ດີນັັ້ນ ຄວນຈະມີຄວາມຮູພ
້ ັ້ນຖານກ່ຽວກັບດ້ານ
ສາລິລະວິ
ທະຍາພດ, ພດສວນ, ການປັບປຸງພັນ ແລະ ອື່ນໆ...

1.5

ຄວາມສາຄັນ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງເມັດພັນ

ພດໂດຍທື່ວໄປປະກອບດ້ວຍພດໃບລ້ຽງຄູ່ ແລະ ພດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ເມັດຈະມີຄວາມສາຄັນ ແລະ
ມີໜ້າທີື່ 3 ປະການຄ:
1) ເມັດຈະທາໜ້າທີໃື່ ນການສີບພັນ ຫ ຂະຫຍາຍພັນ ເຮັດໃຫ້ວງຈອນຊີວິດຂອງພດຈະເລີນ
ງອກງາມສາມາດແຜ່ພັນໄດ້ໄວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີພດບາງຊະນິດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ດ້ວຍວິທີອື່ນກຕາມ
2) ເປັນສ່ວນຂອງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ທີື່ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ ເນື່ອງຈາກມີຂະ
ໜາດນ້ອຍ, ໃຊ້ພັ້ນທີື່ໃນການເກັບຮັກສາໜ້ອຍ ສາມາດຄວບຄຸມດູແລໄດ້ງ່າຍ
3) ເມັດເປັນຕວນາລັກສະນະທາງກາມະພັນ ທີສ
ື່ າມາດຖ່າຍທອດໄດ້ຂອງພດ ຈາກຊື່ວຊີວິດໜື່ງ
ໄປຍັງອີກຊື່ວຊີວິດໜື່ງ ດ້ວຍຄຸນລັກສະນະນີເັ້ ອງເຮັດໃຫ້ນັກປັບປຸງພັນ ສາມາດລວບລວມເຊັ້ອພັນມາເກັບ
ໄວ້ ເພອ
ື່ ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການປະສມພັນ ແລະ ຄັດເລອກປັບປຸງພັນຕໄື່ ປ

1.6

ວິທະຍາການຕ່າງໆທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບເມັດພັນ

ວິທະຍາການເມັດພັນ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນວິທະຍາການສາຂາຍ່ອຍຕ່າງໆ ປະກອບມີ 10 ຂັັ້ນ
ຕອນ ດັື່ງນີັ້:
1.6.1 ການຜະລິດເມັດພັນ (Seed Production)
ໝາຍເຖິງວິທະຍາການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດເມັດພັນ ອັນປະກອບໄປດ້ວຍກິດ
ຈະກາວິທີໃນການເລອກເມັດພັນ, ສະຖານທີື່ຜະລິດເມັດພັນ, ວິທີການປູກ, ການບວລະບັດຮັກສາ, ການ
ກາຈັດວັດຊະພດ, ການໃສ່ຝຸ່ນ, ການໃຫ້ນັ້າ, ການກາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ທີຈ
ື່ ະມາລບກວນ
ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນຫຼຸດລງ, ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນໃນໄລຍະເວລາທີເື່ ໝາະສມ, ການຕາກ ຫ
ການອບແຫ້ງ ແລະ ການທາຄວາມສະອາດເມັດພັນ, ການຄັດເກຣດ, ການບັນຈຸຫີບຫື່, ການປັບປຸງສະພາບ
ຂອງເມັດພັນ ຕະຫອດຈນການເກັບຮັກສາເວລາທີື່ຈະໃຊ້ເມັດພັນສາລັບການປູກໃນປີຕື່ໄປ
1.6.2 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ (Seed Testing)
ໝາຍເຖິງການກວດສອບ ຫ ການທດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ໂດຍອາໄສຄຸນ
ສມບັດທາງກາຍພາບ ແລະ ຊິວະພາບພາຍໃນເມັດພັນເປັນຫັກ ການກວດສອບປະກອບໄປດ້ວຍການກວດ
ສອບຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນ, ການກວດສອບຄວາມບລິສຸດຂອງເມັດພັນ, ການກວດສອບຄວາມງອກ ຫ
ຄວາມມີຊີວິດ, ການກວດສອບຂະໜາດ ແລະ ນັ້າໜັກຂອງເມັດພັນ, ການກວດສອບຄວາມແຂງແຮງ, ການ
ກວດສອບຄວາມບລິສຸດທາງສາຍພັນ ການກວດສອບຕ່າງໆເຫື່ານີັ້ ເພື່ອຕ້ອງການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງ
ເມັດພັນວ່າດີ ຫ ບື່ດີປານໃດ ຂມ
ັ້ ູນທີໄື່ ດ້ຈາກການກວດສອບຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການນາໄປໃຊ້ປະເມີນ
ຄຸນຄ່າຕ່າງໆ ຫ ເພື່ອການສກສາຕໄື່ ປ
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1.6.3

ການຂະຫຍາຍພັນ (Seed multiplication)
ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍພັ ນອັນເປັນການເພີມ
ື່ ປະລິມານຂອງເມັດພັນ ໃຫ້ໄດ້ປະລິ
ມານທີພ
ື່ ຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຂະຫຍາຍພັນນັັ້ນ ຈາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງຜະລິດໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ມຄ
ີ ຸນ
ນະພາບດີ ແລະ ມີລັກສະນະກງຕາມພັນ ວິທີການຜະລິດກດາເນີນການເຊັື່ນດຽວກັນກັບການຜະລິດເມັດພັນ
ທີໄື່ ດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ
1.6.4 ການຮັບຮອງເມັດພັນ (Seed certification)
ໝາຍເຖິງການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີຜ
ື່ ະລິດໄດ້ ວ່າເປັນເມັດພັນທີື່ຜະລິດ
ພາຍໃຕ້ກດ ແລະ ຫັກການຂອງການຜະລິດເມັດພັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເມັດພັນທີື່ດີກງຕາມພັນ, ມີຄຸນນະພາບ
ດີ, ມີຄວາມງອກສູງ, ມີຄວາມແຂງແຮງດີ, ບື່ມີພັນອື່ນ ຫ ສິື່ງເຈອປນມາກັບເມັດພັນ, ປາສະຈາກພະຍາດ
ແລະ ແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆລບກວນ
ໃນການຮັບຮອງເມັດພັນຈະຕ້ອງເຮັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຫັກການຕ່າງໆທີວ
ື່ າງໄວ້ຢ່າງ
ຖກຕ້ອງ, ມີການສຸ່ມຕວຢ່າງມາກວດສອບເປັນໄລຍະໆ ມີຫັກເກນການຄວບຄຸມທັງໃນຂະນະທາການ
ຜະລິດເມັດພັນ ແລະ ການເກັບຮັກສາໃນຫ້ອງເກັບທີື່ຖກຕ້ອງ
1.6.5 ການວິເຄາະຄຸນນະພາບເມັດພັນ (Seed analysis)
ຄວາມໝາຍໃກ້ຄຽງກັບການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ແຕ່ການວິເຄາະຫາ
ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ຈະມີຄວາມໝາຍໄປເຖິງການກວດສອບ ແລະ ວິເຄາະຫາຄຸນນະພາບຂອງເມັດ
ພັນ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂຂບ
ັ້ ກຜ່ອງທີື່ອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງການເຊອ
ື່ ມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ແລະ ວິທີ
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນຄວບຄູ່ກັນໄປ
1.6.6 ການປັບປຸງສະພາບຂອງເມັດພັນ (Seed conditioning ຫ Seed
processing)
ໝາຍເຖິງວິທີການຈັດການເມັດພັນ ເລີື່ມແຕ່ການເກັບກ່ຽວ, ການຕາກ, ການຫຼຸດ
ຄວາມຊຸ່ມ, ການຟາດ, ການແກະ, ການຄັດຂະໜາດ, ການຄັດເມັດອອກຈາກສິື່ງເຈອປນທີບ
ື່ ຕ
ື່ ້ອງການ ເພື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ສະເພາະເມັດພັນທີື່ດີ, ສະອາດປາສະຈາກເມັດທີື່ລີບ, ເມັດທີື່ແຕກຫັກ, ເມັດທີື່ເປັນພະຍາດ ແລະ
ແມງໄມ້ລບກວນ, ຄວບຄຸມດ້ວຍສານເຄມີ (ໃຊ້ສະເພາະໃນບາງປະເທດ) ການບັນຈຸຫີບຫື່ ຫ ໃຊ້ພາຊະນະ
ບັນຈຸກ່ອນເຂັ້າເຮອນເກັບຮັກສາ, ໃນການປັບສະພາບຂອງເມັດພັນອາດຈະມີການໃຊ້ເຄື່ອງມ ຫ ອຸປະກອນ
ເຂັ້າຊ່ວຍແລ້ວແຕ່ກລະນີທີື່ເໝາະສມ ນອກຈາກນີຍ
ັ້ ັງຂັ້ນຢູກ
່ ັບປະລິມານ ແລະ ລາຄາຂອງເມັດພັນວ່າຄຸມ
້ ຄ່າ
ກັບການລງທນ ຫ ບື່
1.6.7 ການເກັບຮັກສາເມັດພັນ (Seed storage)
ໝາຍເຖິງວິທະຍາການໃນການເກັບຮັກສາເມັດພັນ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ຍັງຄງມີ
ຄວາມງອກ ແລະ ຄວາມມີຊີວິດຫາຍທີສ
ື່ ຸດ, ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໃນດ້ານຕ່າງໆຍັງຄງດີຢູ່ ການເກັບ
ຮັກສາເມັດພັນຈາເປັນຈະຕ້ອງອາໄສວິທກ
ີ ານ ແລະ ຄວາມຮູໃ້ ນຫາຍໆດ້ານມາລວມກັນ ເພື່ອທີຈ
ື່ ະໃຫ້ເມັດ
ພັນເສຍຄວາມງອກໜ້ອຍທີື່ສຸດ, ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ຍາວນານ ຈາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງອາໄສປັດໄຈຕ່າງໆໃນ
ການເກັບຮັກສາໃຫ້ສມບູນຫາຍທີື່ສຸດ
1.6.8 ການປັບປຸງຄຸນນະພາບເມັດພັນ (Seed improvement)
ໝາຍເຖິງວິທະຍາການທາງດ້ານການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ໂດຍອາໄສຫັກ
ວິຊາການໃນດ້ານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທະຍາການເມັດພັນ ນາມາໝູນໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ຜນຜະລິດຂອງເມັດພັນ
ທີມ
ື່ ີຄຸນນະພາບດີຂັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ດີກວ່າເກື່າ ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ຍາວນານ
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1.6.9

ໂຄງການເມັດພັນ (Seed program)
ໝາຍເຖິງໂຄງການ ຫ ແຜນງານໃນການຜະລິດເມັດພັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາ ເຊິງື່ ເມັດພັນທີື່
ດີ, ມີປະລິມານທີື່ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດ ໃນປະເທດທີພ
ື່ ັດທະນາແລ້ວເຊັື່ນ: ໃນຢູໂຣບ, ອາ
ເມລິກາ ແລະ ຍີື່ປຸ່ນ ຈະມີໂຄງການຜະລິດ ແລະ ໃຊ້ເມັດພັນທີື່ແນ່ນອນ ສ່ວນໃນປະເທດທີື່ກາລັງພັດທະນາ
ຈາເປັນຈະຕ້ອງມີແຜນການຜະລິດເມັດພັນ ຄວບຄູໄ່ ປກັບແຜນການພັດທະນາປະເທດ ໂຄງການເມັດພັນມີ
ຫາຍລະດັບ ແລະ ຂະໜາດທີື່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ຢ່າງໃດກຕາມ ໂຄງການຜະລິດເມັດພັນນີັ້ ຈະຕ້ອງສອດ
ຄ່ອງກັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄມແຫ່ງຊາດຕະຫອດຈນຄວາມໝັັ້ນຄງຂອງປະເທດດ້ວຍ
1.6.10 ກດໝາຍເມັດພັນ (Seed laws)
ໝາຍເຖິງກດໝາຍເຊິື່ງເປັນຂັ້ການດກດເກນ ຂບ
ັ້ ັງຄັບຂອງບ້ານເມອງກ່ຽວກັບເມັດພັນ
ບວ
ື່ ່າຈະເປັນທາງດ້ານວິທະຍາການ ຫ ທຸລະກິດຂອງເມັດພັນ ໂດຍມີວັດຖຸປະສງໃນການໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຫ ຜູ້ໃຊ້ເມັດພັນໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ເມັດພັນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີຕງຕາມພັນ ມີການການດບດລງ
ໂທດສາລັບຜູຝ
້ ່າຝນກດໝາຍໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ
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ບດທີ 2
ໂຄງສ້າງ ແລະ ອງປະກອບຂອງເມັດພັນ
(Structural and Components of seed)
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດອະທິບາຍ
1 ໂຄງສ້າງທີສ
ື່ າຄັນຂອງເມັດພັນ
2 ອງປະກອບ ແລະ ຊະນິດອາຫານທີື່ສະສມພາຍໃນເມັດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ໂຄງສ້າງຂອງເມັດພັນ (Structural of seed)

ໂດຍທື່ວໄປແລ້ວເມັດພັນທຸກຊະນິດ ຈະຕ້ອງປະກອບໄປດ້ວຍໂຄງສ້າງທີສ
ື່ າຄັນ ເຊິື່ງຈາແນກຕາມ
ລັກສະນະຂອງການກາເນີດມີ 3 ໂຄງສ້າງໄດ້ແກ່:
 ເປອກ
 ຕັ້ນອ່ອນ
 ເນັ້ອເຫຍື່ອສະສມອາຫານ
2.1.1 ເປອກ (Covering part ຫ Protective Part)
ເປັນສ່ວນຫື່ຫຸ້ມເມັດຢູພ
່ າຍນອກ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ:
ເປອກຂອງໝາກ (Fruit Wall)
ເປັນອະໄວຍະວະທີື່ມີການພັດທະນາມາຈາກພະນັງຮັງໄຂ່ (Ovary Wall) ເມື່ອເປັນ
ເມັດແລ້ວຈະເປັນຊັັ້ນທີື່ຢູ່ນອກສຸດເອີັ້ນວ່າ: ເພອຣິຄາຣຸ໌ບ (Pericarp) ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊັັ້ນຍ່ອຍ
ເຊັື່ນ:
 ເອກໂຊຄາຣຸ໌ບ (Exocarp) ຄ: ເປອກນອກສຸດຂອງໜ່ວຍແຫ້ງເຊັື່ນ: ເມັດໝາກ
ພ້າວ
 ມີໂຊຄາຣຸ໌ບ (Mesocarp) ຕວຢ່າງເຊັື່ນ: ກາບຂອງໝາກພ້າວ
 ເອນໂດຄາຣຸ໌ບ (Endocarp) ຕວຢ່າງເຊັື່ນ: ຍຸງ້ ໝາກພ້າວ
ເມັດທີື່ມີເປອກຂອງໜ່ວຍເປັນເປອກນອກໄດ້ແກ່: ພວກເມັດທີເື່ ປັນໝາກແຫ້ງ ເຊັື່ນ:
ພວກເຂັ້າ ແລະ ເຂັ້າສາລີເປັນຕັ້ນ, ເມັດເຫື່ານີກ
ັ້ ມີເຍື່ອຫຸ້ມເມັດຄກັນແຕ່ເຫຍອ
ື່ ຫຸ້ມເມັດເຫື່ານີັ້ ໄປເຊອ
ື່ ມຕິດ
ກັນກັບເພອຣິຄາຣຸ໌ບ (Pericarb) ຈື່ງເຫັນເປັນພຽງຊັັ້ນດຽວເທື່ານັັ້ນ
ເຫຍອ
ື່ ຫຸ້ມເມັດ (Seed Cort ຫ Test) ເປັນອະໄວຍະວະທີື່ມີການພັດທະນາຈາກ
ເຫຍອ
ື່ ຫຸ້ມໂອວຸລ (Ovule) ເຊິື່ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊັັ້ນຍ່ອຍໄດ້ແກ່:
 ເທສຕາ (Testa) ພັດທະນາມາຈາກເຫຍອ
ື່ ຫຸ້ມ Ovule ຊັັ້ນນອກ ໝັກເປັນຊັັ້ນ
ທີມ
ື່ ີລັກສະນະແຂງ, ໜາ ແລະ ໜຽວ
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 ເທກເມນ (Tegmen) ພັດທະນາມາຈາກເຍັ້ອຫຸ້ມ Ovule ຊັັ້ນໃນ ເປັນຊັັ້ນທີື່ມີ
ລັກສະນະເນັ້ອເຫຍື່ອບາງໆ
ກ. ໜ້າທີື່ຂອງເປອກມີຄ:
 ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍໃຫ້ສ່ວນປະກອບອື່ນໆຂອງເມັດພັນທີື່ຢູ່ພາຍໃນ
 ປ້ອງກັນການດູດຊມນັ້າ ແລະ ອາກາດ
 ປ້ອງກັນບໃື່ ຫ້ເຊັ້ອພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ເຂັ້າທາລາຍເມັດ
ຂ. ເປອກມີສີແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະຊະນິດພດ, ເປອກຂອງເມັດພດບາງຊະນິດ
ຈະໜາ ແລະ ແຂງເຊັື່ນ: ເປອກຖື່ວດິນ ແລະ ຖື່ວລັດເຕາເປັນຕັ້ນ
2.1.2 ຕນ
ັ້ ອ່ອນ (Embryonic axis)
ເປັນສ່ວນສາຄັນທີື່ສຸດຂອງເມັດ ເຊິງື່ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາເປັນພດ
ຕັ້ນໃໝ່ໄດ້ ຕັ້ນອ່ອນນີັ້ຈະເລີນເຕີບໂຕປ່ຽນມາຈາກ Zygote ເຊິງື່ ເກີດລະອອງຈາກໄຂ່ (Egg) ທີື່ປະສມ
ກັບລະອອງເພດຜູ້ (Sperm) ຕັ້ນອ່ອນໃນເມັດຈະຢູ່ໃນສະພາບທີື່ພັກໂຕກ່ອນຈະແຕກງອກ ຕັ້ນອ່ອນ
ປະກອບດ້ວຍ 4 ພາກສ່ວນ ລຸ່ມນີັ້:
1. ຮາກ (Radicle) ເປັນສ່ວນທີື່ຢູ່ຕິດກັບ Microphyle ຈະຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນ
Primary Root
2. ໃບລ້ຽງ (Cotyledon) ໃບລ້ຽງຂອງພດ ແລະ ຊະນິດຂອງໃບລ້ຽງມີລັກສະນະ
ທີື່ສີບື່ຄກັນ ເຊັື່ນ: ພດຈາພວກຖື່ວຈະມີໃບລ້ຽງໜາ, ມີອາຫານສະສມໄວ້ພາຍໃນຫາຍ ສ່ວນໃບລ້ຽງຂອງ
ໝາກຫຸ່ງສາ ຈະມີລັກສະນະບາງແປ, ໃບລ້ຽງຂອງສາລີມັກເອີັ້ນວ່າ: Scutellum ມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນ
ຂາວໆບາງໆ. ໃບລ້ຽງມີໜ້າທີື່ສະສມອາຫານໄວ້ລ້ຽງຕັ້ນອ່ອນ ແລະ ມີໜ້າທີື່ດູດຊມເອາອາຫານຈາກເນັ້ອ
ເຫຍື່ອອື່ນໆ ທີື່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງມາໃຊ້ໃນການງອກຂອງເມັດ. ພດບາງຊະນິດຈະມີໃບລ້ຽງ 2 ໃບ ເອີັ້ນວ່າ: ພດໃບ
ລ້ຽງຄູ່ (Dicotyledon) ຕວຢ່າງ ໄດ້ແກ່: ຖື່ວເຫອງ, ຖື່ວດິນ, ຖື່ວຂຽວ, ຖື່ວຝັກຍາວ, ຜັກບັ້ງ, ໝາກໂມ
ເປັນຕັ້ນ, ພດບາງຊະນິດມີໃບລ້ຽງໃບດຽວເອີັ້ນວ່າ: ພດໃບລ້ຽງດ່ຽວ (Cotyledon) ເຊັື່ນ: ສາລີ, ເຂັ້າ, ເຂັ້າ
Wheat, ໝາກພ້າວເປັນຕັ້ນ.
3. Epicotyls ເປັນສ່ວນຂອງແກນກາງ ຫ ລາຕັ້ນອ່ອນທີື່ຢູ່ເທິງບລິເວນໃບລ້ຽງຕິດ
ຢູ່ ເຊິື່ງຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນຕັ້ນກ້າ. ສາລັບພາຍໃນແກ່ນເຮາມັກຈະເຫັນສ່ວນຍອດຂອງ Epicotyl ທີື່ເຮາ
ເອີັ້ນວ່າ: Plumule ເຊິງື່ Plumule ນີັ້ປະກອບດ້ວຍເນັ້ອເຫຍື່ອ ເຊິງື່ ຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນໃບ ແລະ ສ່ວນ
ຍອດຕື່ໄປ
4. Hypocotyls ເປັນສ່ວນຂອງແກນກາງ ຫ ລາຕັ້ນອ່ອນທີື່ຢູ່ລຸ່ມສຸດທີື່ໃບລ້ຽງຕິດ
ຢູ່ Hypocotyl ນີຈ
ັ້ ະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕັັ້ງແຕ່ຕັ້ນອ່ອນຍັງຢູ່ພາຍໃນແກ່ນ
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ຮູບທີ 1 ຕນ
ັ້ ອ່ອນຂອງພດ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: http://wwwgoogle.com.th
2.1.3 ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ື່ ສະສມອາຫານ (Food Storage or Supporting Tissue Part)
ເປັນສ່ວນເກັບສະສມອາຫານສາຮອງໄວ້ ສາລັບຕັ້ນອ່ອນທີື່ຈະເລີນເຕີບໂຕ ເມື່ອເມັດແຕກ
ງອກ ເນື່ອງຈາກຕັ້ນອ່ອນທີື່ຢູ່ໃນເມັດມີຂະໜາດນ້ອຍ ເມື່ອເມັດເລີື່ມແຕກອອກຕັ້ນອ່ອນ ຈິື່ງຕ້ອງການ
ອາຫານສາລັບການແບ່ງຈຸລັງ. ຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງຈຸລັງ ແລະ ປ່ຽນຮູບຮ່າງຈຸລັງໄປເຮັດໜ້າທີື່ຕ່າງໆກັນ
ໃນໄລຍະທາອິດຂອງການງອກ. ສ່ວນຮາກມີໜ້າທີື່ດູດນັ້າ ແລະ ແຮ່ທາດ, ສ່ວນໃບມີໜ້າທີື່ສັງເຄາະແສງ ຕັ້ນ
ອ່ອນໄດ້ອາຫານຈາກສ່ວນເນື່ອເຫຍື່ອສະສມອາຫານ ເຊິື່ງຖກປ່ຽນຮູບໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບທີື່ຕັ້ນອ່ອນ ສາມາດນາໄປ
ໃຊ້ໄດ້ທັນທີ. ໃນໄລຍະກ້າເມັດໃຫ້ເປັນຕັ້ນກ້ານັັ້ນ ຈິື່ງບື່ຈາເປັນໃຫ້ທາດອາຫານ ແຕ່ເມື່ອຕັ້ນກ້າເຕີບໂຕໄປ
ໃນໄລຍະໜື່ງ ຕັ້ນກ້າຈະພັດທະນາລະບບຮາກຈນສາມາດເຮັດໜ້າທີື່ດູດນັ້າ ແລະ ທາດອາຫານໄດ້ເຕັມທີື່.
ໃບຈະເຮັດໜ້າທີື່ສັງເຄາະແສງ ແລະ ອາຫານສະສມຖກນາໄປໃຊ້ໝດໄປ. ສ່ວນຂອງເນັ້ອເຫຍື່ອສະສມ
ອາຫານກຈະສະລາຍໄປ
ເນັ້ອເຫຍື່ອສະສມອາຫານຄພາກສ່ວນເນັ້ອເຫຍື່ອ ທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການເກັບສະສມອາຫານ
ໃນເມັດພັນ ເພື່ອເອາໄວ້ໃຊ້ໃນການດາລງຊີວິດ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕັ້ນອ່ອນ ຕັັ້ງແຕ່ໄລຍະການງອກ
ຂອງເມັດໄປຈນກວ່າຕັ້ນອ່ອນຈະເລີນເຕີບໂຕໄປເປັນຕັ້ນກ້າ ທີື່ສາມາດສັງເຄາະແສງ ແລະ ສ້າງອາຫານຂັ້ນ
ເອງໄດ້. ອະໄວຍະວະນີັ້ເປັນສ່ວນໂຄງສ້າງທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດປະກອບດ້ວຍ Cell ຕ່າງໆ ທີື່ມີອາຫານສະສມຢູ່ພາຍ
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ໃນເມັດພັນພດບາງຊະນິດ ອາດມີອາຫານສະສມຢູ່ໜ້ອຍດຽວຄເມັດພັນກ້ວຍໄມ້ ຈງື່ ນາມາລ້ຽງໃນສານ
ອາຫານ
ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ື່ ທີື່ເກັບສະສມອາຫານນີັ້ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດ:
1. ໃບລ້ຽງ (Cotyledon) ເປັນອະໄວຍະວະຊຸດທາອິດຂອງຕັ້ນອ່ອນ ເຊິື່ງເຮັດໜ້າທີື່
ສະສມອາຫານໃນພດໃບລ້ຽງຄູ່ ແລະ ປະກອບມີຈຸລັງຕ່າງໆຂອງໃບລ້ຽງ ຈິື່ງມີການແບ່ງໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ໂຕໄດ້ເມື່ອເມັດງອກ
2. Endosperm ເປັນເນັ້ອເຫຍື່ອສະສມອາຫານຂອງພດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ທີື່ຢູ່ພາຍໃນ
ຂອງ Embryo, ໃນໄລຍະທາອິດຂອງການງອກ ພດບາງຊະນິດ Embryo ຈະດູດຊມອາຫານທີື່ສະສມໄວ້
ໃນ Endosperm ມາໃຊ້ຈນໝດກ່ອນທີື່ຈະເມັດສຸກແກ່ ດັື່ງນັັ້ນ, ຈິື່ງບື່ມີສ່ວນຂອງ Endosperm ເຫອ
ໄວ້ໃຫ້ເຫັນເມື່ອເມັດສຸກແກ່ ຕວຢ່າງ: ເມັດຂອງດອກຕາເວັນ, ໝາກອ ເປັນຕັ້ນ ສ່ວນເມັດພດບາງຊະນິດ
ເຊັື່ນ: ເມັດເຂັ້າ, ເມັດສາລີ ແລະ ເມັດພດທັນຍາຫານອື່ນໆ ຈະຍັງຄງມີ Endosperm ເຊິງື່ ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ
ທີື່ນັກວິທະຍາສາດບາງທ່ານສະຫຼຸບວ່າ: Embryo ຂອງພດເຫື່ານີັ້ ຈະດູດຊມອາຫານທີື່ສະສມໄວ້ໃນ
Endosperm ກຕື່ເມື່ອເມັດນັັ້ນຈະງອກ ຈິື່ງເຮັດໃຫ້ເມັດເຫື່ານີັ້ງອກຊ້າກວ່າເມັດທີື່ດູດຊມອາຫານເອາໄວ້
ກ່ອນແລ້ວ ເມັດທີື່ມີ Endosperm ເອີັ້ນວ່າ: Albuminous seed ແລະ ເມັດທີື່ບື່ມີ Endosperm
ເອີັ້ນວ່າ: Exalbuminous Seed ໂດຍທື່ວໄປແລ້ວ ເມັດຈະສຸກແກ່ນັັ້ນ Endosperm ຈະເປັນຈຸລັງທີື່ບື່
ມີຊີວິດ ຍກເວັັ້ນສ່ວນຂອງ Aleurone layer ເທື່ານັັ້ນທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູ່
3. Perisperm
ເປັນເນັ້ອເຫຍື່ອສະສມທີື່ບື່ມີຊີວິດ
ເຊິື່ງຂະຫຍາຍມາຈາກ
Nucellus ທີື່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ Embryo asc. ກຸ່ມຈຸລັງຂອງ Perisperm ຈະສື່ງອາຫານໄປທີື່ Embryo ກ
ຕື່ເມື່ອເມັດພດນັັ້ນງອກ ຕວຢ່າງ: ເມັດພດທີື່ມີ Perisperm ໄດ້ແກ່: ຜັກກາດຫວານ
ຕາຕະລາງທີ 1

ສະແດງພດຊະນິດຕ່າງໆ ເຊິື່ງສະສມອາຫານຕ່າງກັນ
ຊະນິດພດ

ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ື່ ສະສມອາຫານ

ພດຕະກູນຫຍ້າ ພດທັນຍາຫານ ເຊັື່ນ: ເຂັ້າ, ສາລີ, ເຂັ້າໂອດ
ຜັກບັ້ງ, ແຕງໂມ, ກະຖິນ, ຖື່ວຍັດ, ຖື່ວຂຽວ, ຖື່ວເຫອງ, ຖື່ວດິນ
ພດອື່ນໆ ໝາກເລັື່ນ, ຫຸ່ງສາ, ປາມນັ້າມັນ

ເອນໂດສະເປີມ
ໃບລ້ຽງ
ເຟີຣິສເປີມ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: Earle (1956).
ອາຫານສະສມທີື່ມີປະລິມານຫາຍ ໃນເນັ້ອເຫຍື່ອສະສມອາຫານຂອງເມັດພດ ສາມາດ
ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມໃຫຍ່ໄດ້ແກ່: ທາດແປ້ງ, ໄຂມັນ ແລະ ທາດຊີັ້ນ ໂດຍເມັດພດແຕ່ລະຊະນິດມີ
ປະລິມານອາຫານທັງ 3 ກຸ່ມນີັ້ ໜ້ອຍຫາຍຕ່າງກັນ
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ຕາຕະລາງທີ 2 ອາຫານສະສມໃນເມັດພດ
ຊະນິດພດ
ພດທີື່ມີທາດແປ້ງສູງ:
ເຂັ້າ
ສາລີ
ຖື່ວຍັດ
ຖື່ວຂຽວ
ພດທີື່ມີທາດຊີັ້ນສູງ:
ຖື່ວເຫອງ
ພດທີື່ມີໄຂມັນສູງ:
ຝ້າຍ
ແຕງກວາ
ຖື່ວດິນ
ປາມນັ້າມັນ
ດອກຕເວັນ
ໝາກງາ

ອາຫານສະສມ (ນາັ້ ໜັກແຫ້ງ)
ທາດແປ້ງ

ທາດຊີນ
ັ້

ໄຂມັນ

90
75
52
45

7
12
25
24

2
2
6
2

26

37

17

15
5
12
28
25
11

39
38
31
9
20
22

33
48
48
49
46
43

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

2.2

ອງປະກອບທາງເຄມີຂອງເມັດພັນ (Chemical component of seed)

ເມັດພດເປັນອາຫານຂອງມະນຸດ ເນື່ອງຈາກເມັດພດມີສານອາຫານສະສມຢູ່ຫາຍຊະນິດ ເມັດພດ
ທີື່ເປັນອາຫານໂດຍທື່ວໄປທີື່ເຮາສາມາດບລິໂພກແມ່ນ 50 ແລະ ພດຕະກູນຖື່ວ 14, ອາຫານສະສມມີ
ຢູ່ໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງເມັດພັນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢູ່ໃນເນັ້ອເຫຍື່ອສະສມ, ພດໃນວງ Gramineae ເປັນພດທີື່ມີ
ການສກສາທາງດ້ານອງປະກອບທາງເຄມີຫາຍທີື່ສຸດໄດ້ແກ່: ເຂັ້າ, ສາລີ, ເຂັ້າ Wheat, ເຂັ້າ Rye, ເຂັ້າບາເລ
ເຂັ້າໂອດ, ເຂັ້າຝ້າງ, ເຊິື່ງທາດອາຫານທີື່ພບຫາຍທີື່ສຸດແມ່ນມີ 2 ຈາພວກໃຫຍ່ ຄ:
1. ເມັດພັນພດທີື່ມີອງປະກອບສ່ວນຫາຍເປັນແປ້ງ ແລະ ນັ້າຕານ
2. ເມັດພັນພດທີື່ມີອງປະກອບສວ່ນໃຫຍ່ພວກໂປຣຕີນ ແລະ ໄຂມັນ ນອກຈາກທາດແປ້ງ, ນັ້າ
ຕານ ແລະ ໄຂມັນແລ້ວ ຍັງມີສານປະກອບອື່ນໆເຊັື່ນ: ວິຕາມິນ, ເກອແຮ່, ສານເລັື່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ຕັ້ນພດເປັນຕັ້ນ ເຊິື່ງອງປະກອບເຄມີເຫື່ານີັ້ຈະມີຜນຕື່ຄວາມມີຊີວິດ, ການເກັບຮັກສາເມັດພັນ, ການງອກ
ແລະ ການເຊື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດ
2.2.1 ຄາໂບໄຮເດຣດ ຫ ແປ້ງ ແລະ ນາັ້ ຕານ (Carbohydrate and sugar)
ຄາໂບໄຮເດຣດທີື່ພບຫາຍໃນພດຄ: Starch ແລະ Hemicelluloses ເຊິງື່ Starch
ທີື່ພບຫາຍ ປະມານ 64 ຂອງນັ້າໜັກແຫ້ງ ໃນພດທັນຍາຫານ ໄດ້ແກ່: Amylose ແລະ Amylopectin
ເຊິງື່ Amylose ປະກອບດ້ວຍນັ້າຕານ Glucose ປະມານ 300-400 ໂມເລກູນ ຕື່ກັນເປັນສາຍຍາວ
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2.2.2

ນາັ້ ຕານ (Sugar)
ນັ້າຕານຈະບື່ເປັນອາຫານຕັ້ນຕໃນການສະສມເມັດພັນພດ ຍກເວັັ້ນໃນເມັດພັນ Acer
sacharum ມີນັ້າຕານ Sucrose ສະສມຢູ່ໃນເມັດພັນ 6.4 ແລະ ນັ້າຕານອື່ນໆ 5.21 ຈະບື່ມີທາດ
ແປ້ງເລີຍ. ນັ້າຕານໃນເມັດພດສ່ວນຫາຍຢູ່ໃນຕັ້ນອ່ອນ ແລະ ພບໃນເມັດພັນພດທັນຍາຫານບາງຊະນິດທີື່ຍັງ
ບື່ທັນສຸກແກ່ປານໃດ ເຊັື່ນ: ເມັດສາລີຫວານເປັນຕັ້ນ
ຕາຕະລາງທີ 3

ອງປະກອບເຄມີຂອງທາດອາຫານສະສມຂອງເມັດພັນພດບາງຊະນິດ
ອາຫານສະສມ (ນາັ້ ໜັກແຫ້ງ) %

ຊະນິດພດ
ສາລີຫວານ
ເຂັ້າໂອດ
ເຂັ້າບາເລ
ຖື່ວດິນ
ຖື່ວເຫອງ
ຝ້າຍ
ໝາກໂມ
ປາມນັ້າມັນ
ໝາກຫຸ່ງສາ
ຕັ້ນສນ (Pinus
Pinea)

ໂປຣຕີນ

ໄຂມັນ

ຄາໂບໄຮ
ເດຣດ

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

ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ື່ ສະສມ
Endosperm
Endosperm
Endosperm
ໃບລ້ຽງ (Cotyledon)
ໃບລ້ຽງ (Cotyledon)
ໃບລ້ຽງ (Cotyledon)
ໃບລ້ຽງ (Cotyledon)
Endosperm
Endosperm
ເຊັ້ອໂຕແມ່

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: Earle.et al., (1956)
ຕາຕະລາງທີ 4

ສະແດງຊະນິດແປ້ງ ແລະ ນາັ້ ຕານໃນເມັດພດທັນຍາຫານ (Kg/100 Kg ນາັ້ ໜັກແຫ້ງ)

ທັນຍາພດ
Triticum aestivum
Tritium durum
ເຂັ້າບາເລ
ເຂັ້າ Rye
ເຂັ້າຝ້າງ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ນາັ້ ຕານທັງໝດ
1.67
1.14
2.70
2.70
2.00

Glucose Fructose Maltose
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

Sucrose
0.25
0.26
0.1
0.41
1.50
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2.2.3

ໄຂມັນ
ໄຂມັນ ຫ ນັ້າມັນ ລວມຕວກັນເອີັ້ນວ່າ: Lipids ເປັນກຸ່ມສານອິນຊີ ເຄມີທີື່ບື່ລະ
ລາຍນັ້າ ແຕ່ສາມາດລະລາຍໄດ້ໃນສານລະລາຍອິນຊີ (Organic solvents) ເຊັື່ນ: ປີໂຕຣລຽມ, ອີເທີ, ຄລ
ໂຣຟອມ, ເບນຊິນ, ເມຕາໂນນ ເປັນຕັ້ນ. ລີປິດຍັງກວມເຖິງສານຈາພວກສະເຕີລອນ (Sterols) ຟດສະຟ
ລີປິດ ແລະ ກຣີເຊໄລ ອີກດ້ວຍ ແຕ່ທີື່ສະສມໃນເມັດພັນສ່ວນຫາຍຄ: ໄຂມັນ ແລະ ນັ້າມັນ
ຕາຕະລາງທີ 5
ຊະນິດພດ
ໝາກພ້າວ
ປາມນັ້າມັນ
ໝາກກອກ
ຖື່ວດິນ
ຝ້າຍ
ສາລີ
ຖື່ວເຫອງ
ດອກຕາເວັນ
ໝາກອ

ຊະນິດ ແລະ ປະລິມານກດໄຂມັນ ໃນເມັດພັນພດບາງຊະນິດ
% ກດໄຂມັນແຕ່ລະຊະນິດ
ຄລິກ

ມາຍລິສະຕິກ

ປາມີຕກ
ິ

45
45
-

20
12
-

5.0
6.0
14.6
8.5
23.4
6.0
11.0
3.5
13,0

ສະເຕຍລິກ ໂອເລອິກ
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

ລິໂນອິກ

ລິໂນເລອິກ

10
26
45
48
64
57.5
44.0

3.0
-

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: Miller (1931)
2.2.4

ໂປຣຕີນ (Protein)
ຄສານອິນຊີເຄມີທີື່ມີໄນໂຕຣເຈນເປັນອງປະກອບ ມີໂມເລກູນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີ
ໂຄງສ້າງທີື່ສະຫັບສັບຊ້ອນ ໂປຣຕິນໃນເມັດພດ ມີຄວາມສາຄັນທັງໃນສ່ວນຮູບຮ່າງສ່ວນປະກອບຂອງໂຄງ
ສ້າງພດ ສານຊ່ວຍໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາ ເພື່ອການດາລງຊີວິດ ເຊັື່ນ: ເອນໄຊມ ແລະ ກດນີວຄລີອິກ ໃນສ່ວນ
ຂອງຢີນ ຫ ກາມະພັນ ໂປຣຕິນທີື່ເປັນສານສະສມ ເມັດພັນພດທີື່ມີໂປຣຕິນສູງໄດ້ແກ່: ຖື່ວເຫອງ ແລະ
ຖື່ວອື່ນໆ, ຝ້າຍ, ໝາກໂມ, ໝາກອ ແລະ ຕັ້ນສນເປັນຕັ້ນ. ໂປຣຕີນທີື່ສະສມໃນເມັດພັນເປັນເມັດຄ້າຍໆ
ເມັດແປ້ງ ເອີັ້ນວ່າ: ເມັດອາລູໂຣນ (Aleuron grain) ເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 1-20 ໄມຄຣອນ ໂປຣຕິນເມັດພັນ
ແບ່ງຕາມລັກສະນະການລະລາຍ ແລະ ການແຂງຕວເມື່ອຖກຄວາມຮ້ອນເປັນ 4 ກຸ່ມຄ:
1) ແອນບູມີນ (Albumin) ເປັນໂປຣຕິນທີື່ລະລາຍໄດ້ໃນນັ້າ ຫ ໃນກດອ່ອນໆ
ແລະ ຈະກະຈາຍຕວເມື່ອໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມຮ້ອນ ເປັນໂປຣຕີນ ທີື່ເປັນສານເຮັດປະຕິກິລິຍາ ເພື່ອການດາລງຊີວິດ
(Metabolically active protein) ຈາພວກເອນໄຊມ ໄດ້ແກ່: ລູໂກຊີນ (Leucosins) ໃນເມັດພັນ
ພດທັນຍາຫານ, ເລກຸມເມລິນ (Legum-elin) ໃນເມັດພັນຖື່ວ, ໄຣຊິນ (Ricin) ໃນເມັດພັນເຂັ້າ
2) ໂກຣບູລີນ (Globullins) ເປັນໂປຣຕີນທີື່ລະລາຍໃນນັ້າເກອ, ບື່ລະລາຍໃນນັ້າ,
ບື່ຄ່ອຍກ້າມເຂັ້າກັນເມື່ອຖກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ນັບວ່າເປັນໂປຣຕິນຈາພວກສານທີື່ເຮັດປະຕິກິລິຍາ ເພື່ອ
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ດາລງຊີວິດ ເຊິງື່ ໄດ້ແກ່: ເລກຸມເມລິນ (Legumelin), ວິກມິນ (Vigmin), ໄກລຊີນິນ (Glycinin), ວິ
ຊີລິນ (Vicilin) ແລະ ອາຣາຊິນ (Arachin) ທີື່ຢູ່ໃນເມັດພັນຂອງຖື່ວຕ່າງໆ

ຮູບທີ 2

ເມັດພັນຖວ
ື່ ຍາວ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ, (2014)

3) ກຣູເຕອີນ (Glutelin) ເປັນໂປຣຕິນບື່ລະລາຍໃນນັ້າເກອ ຫ ເອທີນແອນກຮ ແຕ່
ສາມາດສະກັດໄດ້ດ້ວຍສານລະລາຍກດ ຫ ດ່າງ ທີື່ເຂັັ້ມຂຸ້ນ ນັບວ່າເປັນໂປຣຕິນຈາພວກອາຫານສະສມ
(Metabolically inactive proteins) ໄດ້ແກ່: ກຣູເຕອິນ (Glutelin) ໃນເມັດເຂັ້າໂອດ, ໂອຣິເຊນີນ
(Oryzenin) ໃນເມັດພັນເຂັ້າ
4) ໂປຣລາມິນ (Prolamins) ເປັນໂປຣຕິນທີື່ລະລາຍໃນສານລະລາຍ ເອທີນແອນ
ກຮ ຫ ເອຕາໂນນ ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນ 70-90 ບື່ລະລາຍໃນນັ້າ ເປັນໂປຣຕິນຈາພວກອາຫານສະສມ ເຊິງື່
ໄດ້ແກ່: ໄກລເອດິນ (Gliadin) ໃນເມັດພັນເຂັ້າໂອດ ແລະ ເຂັ້າໄຣ (Rye), ເຊອິນ (Zein) ໃນເມັດພັນ
ສາລີ, ຮດີອີນ (Hordein) ໃນເມັດພັນເຂັ້າບາເລ
ໂປຣຕິນທັງ 4 ກຸ່ມນີັ້ ມີຢູ່ໃນເມັດພັນພດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມຊະນິດ ແລະ ພັນຂອງ
ພດ ໂປຣຕີນໃນກຸ່ມ ກລູເຕລີນ ແລະ ໂປຣລາມີນເທື່ານັັ້ນ ທີື່ມີຄວາມສາຄັນທາງດ້ານອາຫານສະສມຂອງເມັດ
ພັນ ໂປຣຕິນໃນເມັດພັນເປັນໂປຣຕິນທີື່ມີໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ໂປຣລິນ (Proline) ຢູ່ເປັນຈານວນຫາຍ
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ຮູບທີ 3

ເຂາັ້ ບາເລ

ແຫງ
ຼ່ ທຼ່ ມາ: http://wwwgoogle.com.th
ຕາຕະລາງທີ 6
ຊະນິດພດ
ເຂັ້າໂອດ
ສາລີຫວານ
ສາລີແຂງ
ເຂັ້າທື່ວໄປ
ຖື່ວຍັດ
ໝາກອ

ສ່ວນປະກອບຂອງໂປຣຕີນຊະນິດຕ່າງໆ ໃນເມັດພັນພດບາງຊະນິດ
ຊະນິດໂປຣຕິນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງໂປຣຕິນທັງໝດ
ແອນບູມນ
ີ

ໂກຣບູລີນ

ກຣູເຕອີນ

ໂປຣລາມີນ

ມີໜ້ອຍ
14
25
5
40
ໜ້ອຍ

80
0
0
10
60
90

5
31
39
80
0
ໜ້ອຍ

15
48
24
5
0
ໜ້ອຍ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:
2.2.5

ສານປະກອບອນ
ື່ ໆ
1) ສານຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕ (Growth regulators)
ໄດ້ແກ່: ຮໂມນເລັື່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຢັບຢັັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຊິງື່
ສານເຫື່ານີັ້ ຈະປ່ຽນແປງທັງຊະນິດ ແລະ ປະລິມານໃນເວລາທີື່ເມັດມີການພັດທະນາ ເຊິື່ງບດບາດຂອງຮໂມນ
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) ສານຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພດທີື່ສາຄັນໄດ້ແກ່:
 Auxin (IAA) IAA ຖກສັງເຄາະຂັ້ນໃນເມັດຈາກສານ Trytophan
ເຊິງື່ Auxin ທີື່ພບຈະຢູ່ຮູບຂອງ Free IAA ຫ ສານປະກອບ Arabinoside, Myo-inositol
 Gibberellins (GA) ໃນປະຈຸບັນພບ Gibberellins ຫາຍກວ່າ 60
ຊະນິດຈານວນຫາຍກວ່າເຄິື່ງໜື່ງພບໃນເມັດພດ
 Gytokinins ເປັນຮໂມນຊະນິດທາອິດທີື່ພບໃນພດຊັັ້ນສູງຄ Zeatin
ໃນເມັດສາລີໃນຮູບຂອງ Aden-ine
 Absisic acid (ABB) ພບໃນເມັດທັງ Free form ແລະ ຈັບຕິດກັບ
ສານປະກອບອື່ນໆ ເຊັື່ນ: Glucosyl ester ແລະ Glucoside ພບໃນ Embryo ແລະ Endosperm
ການເພີື່ມຂັ້ນ, ຫຼຸດລງຂອງປະລິມານພາຍໃນເມັດມີແນວໂນ້ມເຊັື່ນດຽວກັບ Cytokinins
 ສານຢັບຢັັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ (Inhibitors) ຈາພວກ Phenolic
Compound ເຊັື່ນ: Coumarin, Chlogenic Acid, Ferulic ແລະ Sinapic

2.3

ການຈາແນກເມັດອອກຕາມຊະນິດຂອງອາຫານທີສ
ື່ ະສມໄວ້ໃນເມັດ

ເຮາສາມາດຈາແນກຊະນິດຂອງເມັດອອກເປັນ 2 ກຸ່ມຄ:
2.3.1 ເມັດທີມ
ື່ ອ
ີ ງປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພວກທາດແປ້ງ ແລະ ນາັ້ ຕານ
ໄດ້ແກ່: ເມັດເຂັ້າ, ເຂັ້າຝ້າງ, ເຂັ້າສາລີ, ຖື່ວຍັດ ແລະ ຖື່ວຂຽວ ເປັນຕັ້ນ. ເມັດພວກນີັ້
ມີອາຍຸການເກັບຮັກສາຍາວ

ຮູບທີ 4

ເມັດພັນສາລີ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ (2014)
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2.3.2

ເມັດທີມ
ື່ ອ
ີ ງປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພວກໄຂມັນ
ໄດ້ແກ່: ຖື່ວດິນ, ຖື່ວເຫອງ, ງາ, ດອກຕາເວັນ, ໝາກແຕງໂມ, ຝ້າຍ ແລະ ປາມ ເມັດ
ພວກນີັ້ມີອາຍຸການເກັບຮັກສາສັັ້ນ

2.4

ຄຸນສມບັດທາງກາຍຍະພາບຂອງເມັດ (Physical properties of seed)

ເມັດພດທຸກໆຊະນິດຈະມີຮູບຮ່າງ, ລັກສະນະ, ສີສັນ ແລະ ຂະໜາດທີື່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ
ລັກສະນະຕ່າງໆເຫື່ານີັ້ ເປັນຄຸນສມບັດທາງກາຍະພາບ ເຊິງື່ ເຮາສາມາດນາມາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການຈາ
ແນກກຸ່ມຂອງເມັດ ການຄັດແຍກຂະໜາດ, ການທາຄວາມສະອາດ. ຄຸນສມບັດທາງກາຍະພາບຂອງເມັດຍັງ
ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນອີກດ້ວຍ ເຊັື່ນ: ຄວາມມີຊີວິດ, ຄວາມງອກ, ຄວາມ
ແຂງແຮງ, ອາຍຸການເກັບຮັກສາຕ່າງໆ ເຫາື່ ນີັ້ເປັນຕັ້ນ. ເມັດທຸກໆຊະນິດຈະຕ້ອງມີຄຸນສມບັດທາງກາຍະພາບ
ດັື່ງນີ:ັ້
2.4.1 ຂະໜາດຂອງເມັດ (Seed size)
ຂັ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງພດ, ອາຫານສະສມ, ປັດໄຈໃນການເພາະປູກ ແລະ ການຜະລິດ
ເມັດພັນ ການສກສາທາງດ້ານຂະໜາດຂອງເມັດພັນ ສາມາດວັດແທກຂະໜາດໄດ້ 3 ຢ່າງຄ: ຄວາມຍາວຂອງ
ເມັດພັນ, ຄວາມກວ້າງ, ຄວາມໜາ, ແຕ່ກມີເມັດສ່ວນຫາຍຊະນິດທີື່ມີຮູບຮ່າງບື່ແນ່ນອນ ດັື່ງນັັ້ນ, ຈງື່ ຕ້ອງ
ເຈາະຈງວ່າ ສ່ວນທີື່ມີຄວາມຍາວຫາຍທີື່ສຸດຄ ຄວາມຍາວ, ສ່ວນທີື່ມີຄວາມຍາວ ຫ ເສັັ້ນສູນກາງທີື່ສັັ້ນທີື່ສຸດ
ຄຄວາມໜາ. ປກກະຕິເມັດຫາຍຊະນິດມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະມີຄວາມງອກດີກວ່າເມັດພັນທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ
ເຊັື່ນ: ເມັດພັນເຂັ້າບາເລ, ຖື່ວເຫອງ, ກະລາປີ ສ່ວນພວກພດຕະກູນຖື່ວທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເມັດຂະໜາດ
ໃຫຍ່ຈະມີຄຸນນະພາບຕື່າກວ່າເມັດຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັື່ນ: ຖື່ວດິນ, ຖື່ວແດງ ດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຄື່ອງ
ຈັກທີື່ໃຊ້ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການເກັບກ່ຽວ

ຮູບທີ 5

ເມັດຖວ
ື່ ແດງ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ (2014)
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2.4.2

ສີຂອງເມັດ (Seed color)
ຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມອາຍຸຂອງເມັດ, ຊະນິດ ແລະ ພັນພດ ໂດຍທື່ວໄປສີຂອງເມັດຈະ
ປ່ຽນແປງໄປຕາມຊ່ວງຂອງການພັດທະນາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນພດຫາຍຊະນິດຍັງສະແດງເຖິງຈຸດສຸກແກ່ຕາມ
ທາມະຊາດ ຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດນາມາໃຊ້ໃນການປະກອບການດ້ານວິທະຍາການເມັດພັນພດ ເຊັື່ນ:
ເຄື່ອງແຍກສີເມັດ
2.4.3 ນາັ້ ໜັກຂອງເມັດ (Seed weight or density)
ລັກສະນະສະເພາະດ້ານນັ້າໜັກ ຫ ຄວາມຖ່ວງຈາເພາະ ມີຄວາມສາພັນໂດຍກງກັບຄຸນ
ນະພາບຂອງເມັດພັນຄ: ເມັດມີນັ້າໜັກຫາຍມັກຈະມີເປີເຊັນຄວາມງອກ ຄວາມມີຊີວິດສູງ ສາມາດງອກໄດ້
ໄວ ແລະ ຍັງເກັບຮັກສາເມັດພັນໄດ້ດນອີກດ້ວຍ. ໃນການຄັດແຍກເມັດພັນທີື່ມີນັ້າໜັກຕ່າງກັນ ນິຍມໃຊ້
ເຄື່ອງເປື່າເມັດ
2.4.4 ຮູບຮ່າງຂອງເມັດ (Seed shape)
ເມັດພັນພດຫາຍຊະນິດທີື່ເປັນຊະນິດດຽວກັນ ແຕ່ຈະມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນ ຊື່ງນາມາ
ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການຄັດແຍກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນະພາບເມັດພັນເຊັື່ນ: ການໃຊ້ເຄື່ອງແຍກເມັດທີື່ມີລັກສະນະ
ຍາວແປອອກຈາກເມັດມນ
2.4.5 ຄວາມຫຍາບລະອຽດຂອງຜີວເມັດ ຫ ລັກສະນະຜີວພາຍນອກຂອງເມັດ (Seed
surface texture)
ເປອກ ຫ ສິື່ງຫື່ຫຸ້ມ ເມັດຈະມີລັກສະນະລຽບ, ຊາ, ບື່ລຽບ ບາງຊະນິດອາດຈະເປັນ
ໜາມ ຫ ປຸ່ມປມຕ່າງໆ
2.4.6 ການຕອບສະໜອງຕກ
ື່ ະແສໄຟຟ້າ (Electrical properties)
ຈະມີຄວາມສາພັນກັບຄວາມມີຊີວິດ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນຫາຍ ໂດຍພບ
ວ່າ ເມັດທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ເປັນເມັດທີື່ມີຄຸນນະພາບດີຈະຕອບສະໜອງຕື່ການນາກະແສໄຟຟ້າຕື່າ
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ບດທີ 3
ການກາເນີດ, ການພັດທະນາ ແລະ ການສຸກແກ່ຂອງພດ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາມາມາດອະທິບາຍ

ກ່ຽວກັບດອກ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງດອກ

ການພັດທະນາຈຸລັງສບພັນ ການຖ່າຍລະອອງເກສອນ ແລະ ການປະຕິສນທິ

ການເກີດ ການພັດທະນາການຂອງອະໄວຍະວະຂອງດອກໄປເປັນເມັດ ແລະ ການສຸກແກ່
ຂອງເມັດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ລັກສະນະທວ
ື່ ໄປຂອງເມັດພັນ

ພດຊັັ້ນສູງໂດຍທື່ວໄປ ເປັນພດທີໃື່ ຫ້ເມັດ ເລີື່ມຕັ້ນຈາກເມັດ ແລະ ສິັ້ນສຸດລງດ້ວຍການສ້າງເມັດ
ເພື່ອໃຊ້ໃນການສບພັນ ແລະ ເປັນການຖ່າຍທອດລັກສະນະຕ່າງທາງກາມະພັນ ຈາກພື່ແມ່ໄປສູຮ
່ ນ
ຸ່ ລູກຫານ
ໄດ້. ເມັດພດມີການກາເນີດ ແລະ ພັດທະນາການຢູທ
່ ີື່ດອກຂອງຕັ້ນແມ່ ໂດຍພັດທະນາຈາກເພດແມ່ ເຊິງື່ ຈະ
ໄດ້ຮັບການປະຕິສນທິຈາກເຊວສບພັນເພດຜູ້ ແລ້ວເລິື່ມພັດທະນາຈາກໄຊໂກຕ (Zygote) ໄປຕາມລາດັບ
ຈນກາຍເປັນເມັດ ປະກດການເຫື່ານີແ
ັ້ ມ່ນເກີດຂັ້ນທີື່ດອກ

3.2

ດອກ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງດອກ

ດອກ (Flower) ເປັນອະໄວຍະວະສບພັນຂອງພດ ອັນເປັນເນັ້ອເຫຍື່ອຈະເລີນທີມ
ື່ ີຢຫ
ູ່ າຍບລິ
ເວນ ເຊັື່ນ: ປາຍຍອດ, ປາຍກິື່ງ, ຕາຂ້າງ ແລະ ທີື່ມູມໃບເປັນຕັ້ນ ໂດຍເລີມ
ື່ ຈາກຈຸລັງດຽວພັດທະນາຈະເລີນ
ເປັນປຸ່ມນ້ອຍໆ ແລ້ວກາຍເປັນຊດ
ື່ ອກ ແລະ ດອກໃນທີື່ສຸດ
ດອກມີລັກຊະນະຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດ, ສີສັນ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ແຕກຕ່າງກັນໄປ
ຕາມຊະນິດ ແລະ ພັນຂອງພດ ຢ່າງໃດກຕາມດອກປະກອບໄປດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆ ສາຄັນ 4 ຢ່າງຄ:
3.2.1 ກີບລ້ຽງ (Sepal)
ເປັນສ່ວນທີື່ປກປ້ອງດອກໃນຂະນະທີື່ຍັງອ່ອນຢູ່ ມັກມີສີ ຂຽວ ແລະ ແຂງ ຕັັ້ງຢູທ
່ ີື່ຖານ
ຮອງດອກ
3.2.2 ກີບດອກ (Petal)
ຢູ່ຖັດເຂັ້າມາຈາກກີບລ້ຽງ ຈະເລີນເຕັມທີື່ເມື່ອດອກບານ, ມີສີສັນທີື່ແຕກຕ່າງກັນອອກ
ໄປ ເພື່ອລັ້ໃຫ້ແມງໄມ້ບາງຊະນິດມາຕອມ ອັນເປັນປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍລະ ອອງເກສອນຕວຜູ້ ມາປະສມ
ກັບຕວເມຍໃນດອກ ອັນເປັນການເພີື່ມປະສິດທິພາບ ໃນການປະສມເກສອນໄດ້ຫາຍຂັ້ນ
3.2.3 ເກສອນໂຕຜູ້ (Stamen)
ປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີສ
ື່ າຄັນ 2 ສ່ວນຄ:
 ກ້ານເກສອນໂຕຜູ້ (Filament)
 ກັບລະອອງເກສອນ (Anther) ພາຍໃນຈະມີລະອອງເກສອນ (Pollen)
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3.2.4

ເກສອນໂຕແມ່ (Pistil)
ປະກອບໄປດ້ວຍສ່ວນທີສ
ື່ າຄັນ 3 ສ່ວນຄ:
 ຍອດເກສອນໂຕແມ່ (Stigma) ເປັນສ່ວນທີື່ຢປ
ູ່ າຍສຸດ ມີໜ້າທີື່ຮັບລະອອງ
ເກສອນທີື່ຕກມາ ເຊິື່ງອາດຈະມີລັກສະນະເປັນສານໜຽວໆເຄອບຢູ່ ຫ ມີຂນໄວ້ສາລັບຈັບຍດ ລະອອງທີື່
ຕກລງມາ
 ກ້ານເກສອນຕວແມ່ (Style) ເຮັດໜ້າທີື່ຊູປາຍເກສອນໂຕແມ່ ແລະ ຍັງເປັນ
ສ່ວນທີື່ໃຫ້ທື່ລະອອງເກສອນງອກຜ່ານເຂັ້າມາ ເພື່ອນາເຊັ້ອໂຕຜູໄ້ ປປະສມກັບໄຂ່
 ຮັງໄຂ່ (Ovary) ເຊິື່ງພາຍໃນຈະມີໄຂ່ອ່ອນ (Ovule) ເຊິື່ງໃນຮັງໄຂ່ໜື່ງ ອາດ
ຈະມີໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ ເຊັື່ນ: ດອກຕາເວັນ, ໝາກພ້າວ... ຫ ມີໄຂ່ຫາຍໜ່ວຍໃນ 1 ຮັງໄຂ່ ເຊັື່ນ: ໝາກແຕງ ໝ
າກເຜັດ, ໝາກເຂອຕ່າງໆ, ຜັກກາດ, ຜັກກະລາປີ ເປັນຕັ້ນ. ຮັງໄຂ່ນັັ້ນປະກອບໄປດ້ວຍເປອກ ຫ ເຫຍື່ອຫຸ້ມ
ໄຂ່ ເອີັ້ນວ່າ: Integument ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີ 2 ຊັັ້ນ (Bitegmic) ມີຂັັ້ວຮຽກວ່າ: Funiculus ຕິດຢູ່
ກັບຮັງໄຂ່, ສ່ວນຂອງເປອກໄຂ່ມີຮູເປັນຊ່ອງເປີດ ເພື່ອໃຫ້ເຊັ້ອໂຕຜູເ້ ຂັ້າໄປປະສມ ຊ່ອງປິດເປີດນີເັ້ ອີັ້ນວ່າ:
Micropyle

ຮູບທີ 7

ສ່ວນປະກອບຂອງດອກ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ (2014)
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ຮູບທີ 6

ດອກຜັກກາດນາ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ (2014)

ຮູບທີ 8

ດອກໝາກເຂອ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ (2014)
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3.3

ຊະນິດຂອງດອກ
3.3.1

ດອກສມບູນ (Complete flower)
ຄດອກທີື່ມີສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງດອກທັງ 4 ສ່ວນ ໄດ້ແກ່: ກີບລ້ຽງ, ກີບດອກ, ເກ
ສອນຜູ້, ເກສອນແມ່ ຢູ່ຄບໃນດອກດຽວກັນ
3.3.2 ດອກບສ
ື່ ມບູນ (lncomplete flower)
ຄດອກທີື່ມີສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງດອກທັງ 4 ສ່ວນນັັ້ນບື່ຄບ ຂາດສ່ວນປະກອບອັນ
ໃດອັນໜື່ງ
3.3.3 ດອກສມບູນເພດ (Perfect flower)
ດອກທີື່ມີສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງດອກທັງ 4 ສ່ວນນັັ້ນມີຢຄ
ູ່ ບທັງໝດ ມີເກສອນ
ໂຕຜູ້ ແລະ ເກສອນໂຕແມ່ຢໃູ່ ນດອກດຽວກັນ
3.3.4 ດອກສມບູນບື່ສມບູນເພດ (lmperfect flower)
ດອກທີື່ມີສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງດອກທັງ 4 ສ່ວນນັັ້ນບື່ຄບທັງໝດ ໂດຍຂາດເກ
ສອນໂຕຜູ້ ຫ ໂຕແມ່ໃນດອກນັັ້ນ ເຊິື່ງມີແຕ່ເກສອນຜູເ້ ອີັ້ນວ່າດອກຜູ້, ສ່ວນດອກທີື່ມແ
ີ ຕ່ເກສອນແມ່ເອີັ້ນວ່າ
ດອກແມ່

3.4

ຊະນິດຊດ
ື່ ອກ Inflorescences

ຊດ
ື່ ອກດ່ຽວ (Solidary) ໝາຍເຖິງກຸ່ມຂອງດອກທີື່ຢູ່ເທິງກ້ານດອກດຽວກັນ ດອກແຕ່ລະດອກ
ທີື່ຢູ່ເທິງກ້ານດອກດຽວກັນນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: ດອກຍ່ອຍ (Floret) ກ້ານຂອງດອກຍ່ອຍ ເອີັ້ນວ່າ: Pedicel,
ສ່ວນກ້ານຂອງຊື່ດອກເອີັ້ນວ່າ: Peduncle, ສ່ວນແກນກາງຍາວທີື່ຕື່ຈາກກ້ານຂອງຊື່ດອກ (Peduncle)
ເຊິງື່ ຈະມີດອກຍ່ອຍແຍກອອກມາເອີັ້ນວ່າ: Rachis, ຢູ່ໂຄນຂອງ Peduncle ກ້ານຊື່ດອກ ແລະ ກ້ານ
ດອກຍ່ອຍ (Pedicel) ຈະມີໃບແຮ (Bract) ຮອງຮັບດອກ, ຊື່ດອກສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ພວກໃຫຍ່
ຄ:
ເປັນຊື່ດອກທີື່ມີດອກຍ່ອຍເກີດຕາມແກນກາງຄ: Rachis ແບ່ງອອກໄດ້ 2 ແບບ ຄ:
1) Raceme: ເປັນຊື່ດອກທີື່ມີດອກຍ່ອຍເກີດເທິງ Rachis ໂດຍດອກແກ່ ຈະຢູ່ລຸ່ມສຸດ,
ດອກອ່ອນຢູ່ດ້ານເທິງ ດອກຈະຄ່ອຍທະຍອຍບານຕັັ້ງແຕ່ດອກລຸ່ມສຸດໄປເຖິງດອກເທິງສຸດ, ກ້ານດອກຍ່ອຍ
(Pedicel) ຂອງດອກຍ່ອຍຈະຍາວເທື່າໆກັນ ໄດ້ແກ່: ດອກຜັກຕບ, ຜັກກາດ, ກະລາປີ
2) Spike: ຄກັບ Raceme, ແຕ່ດອກຍ່ອຍບື່ມີກ້ານດອກຕິດຢູ່ເທິງ Rachis ໄດ້ແກ່: ດອກ
ໝາກພ້າວ, ດອກໝາກນັດ, ກະຖິນນະຣງ
Cath ເປັນຊື່ດອກຄກັບ Spike ແຕ່ປາຍດອກຊື່ຫ້ອຍແກ່ວງໄປມາໄດ້, ພາຍໃນຊື່ດອກຈະເປັນ
ດອກຊະນິດບື່ສມບູນເພດ (Imperfect flower)
 Spadix: ລັກສະນະຄ້າຍກັບ Spike, ແຕ່ Rachis ຈະໜາໃຫຍ່ ແລະ ອ່ອນ, ສ່ວນຫາຍ
ດອກຜູ້ຈະຢູ່ເທິງຊື່ດອກ, ດອກແມ່ຈະຢູ່ລຸ່ມ ຊື່ດອກແບບນີັ້ຈະມີໃບແຮ (Bract) ແຜ່ນໃຫຍ່ພຽງແຜ່ນດຽວ
ທີື່ວາງຮັບຢູ່ໂຄນຊື່ດອກ,ໃບແຮນີັ້ມີສີສວຍງາມ ເຊັື່ນ: ດອກໜ້າງົວ, ບອນ
 Corymb: ລັກສະນະຄ້າຍກັບ Raceme ແຕ່ມີ Rachis ສັັ້ນກວ່າ Raceme, ກ້ານ
ດອກຍ່ອຍ (Pedicel) ອັນລຸ່ມສຸດ ຈະຍາວທີື່ສຸດ ເຊັື່ນ: ດອກຂີັ້ເຫັກ...
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 Umbel ກ້ານດອກຍ່ອຍ (Peduncle) ຂອງດອກຍ່ອຍທຸກດອກຈະອອກຈາກປາຍຂອງ
ກ້ານຊື່ດອກ (Peduncle) ຢູ່ຈຸດດຽວກັນ ແລະ ຍາວເທື່າກັນ ແລະ ຈະມີໃບແຮ (Bract) ຢູ່ນາ ເຊັື່ນ:
ດອກຕັງໂອ, ດອກຫອມຫວໃຫຍ່
 Head: ຊື່ດອກທີື່ມີ Rachis ເປັນແຜ່ນ, ບ່ອນເຄິື່ງກາງສູງຂັ້ນໜ້ອຍໜື່ງ, ດອກຍ່ອຍຈະ
ຕິດຢູ່ເທິງສ່ວນທີື່ສູງຂັ້ນນີັ້ ດອກຍ່ອຍສ່ວນຫາຍບື່ມີກ້ານດອກຍ່ອຍ (Pedicel) ແລະ ມີໃບແຮ (Bract)
ຢູ່ບ່ອນຖານຊື່ດອກ ເຊັື່ນ: ດອກສາມປີ, ດອກດາວເຮອງ, ດອກກັນຖິນ, ດອກຕາເວັນ

ຮູບທີ 9

ດອກຜັກກາດ ແລະ ກະລາປີດອກ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ, (2014)

3.5

ການພັດທະນາຈຸລງັ ສບພັນ

ການພັດທະນາຈຸລັງສີບພັນ (Gamete) ຂອງພດສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ພັດທະນາການ ຄ:
1. ການພັດທະນາຈຸລັງສບພັນເພດຜູ້
2. ການພັດທະນາຈຸລັງສບພັນເພດແມ່
3.5.1 ການພັດທະນາຈຸລັງສີບພັນເພດຜູ້
ຈຸລງັ ສບພັນເພດຜູ້ (Male gamete) ຈະພັດທະນາຈາກຂະບວນການສ້າງລະອອງເກ
ສອນ ໂດຍມີຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆຄ: ຈຸລັງໄມໂຄຣສປໂຣໄຊທຸ໌ (Microsporocyte) ແບ່ງຈຸລັງແບບໄມໂອຊີສ
(Meiosis) ໄດ້ຈລ
ຸ ັງໃໝ່ 4 ຈຸລັງ ແຕ່ລະຈຸລັງນີັ້ ຈະມີຈານວນໂຄຣໂມໂຊມເປັນ Haploid ຮຽກຈຸລງັ ເຫື່າ
ນີວ
ັ້ ່າ: Microspore ຈາກນັັ້ນນິວເຄລຍສຂອງແຕ່ລະ Microspore ຈະແບ່ງຕວແບບ Mitosis ເຮັດໃຫ້
ໄດ້ 2 ນິວເຄລຍສ, ສ່ວນຂອງໄມໂຕພລາສຊມບື່ມີການແບ່ງຕວ
ນິວເຄລຍສຕວທາອິດຈະກາຍເປັນ Tubenucleus, ນິວເຄລຍສຕວທີ 2 ມີການແບ່ງ
ຕວອີກຄັັ້ງໜື່ງແບບໄມໂຕຊີສ (Mitosis) ເຮັດໄດ້ 2 ນິວເຄລຍສໃໝ່ອີກຄັັ້ງໜື່ງ ເຮາເອີັ້ນນິວເຄລຍສໃໝ່ທີື່
ໄດ້ແຕ່ລະອັນນີັ້ວ່າ: ເຈນເນວຣຸ໌ເຣທີຟ ນິວເຄລຍສ (Generative nucleus)
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3.5.2

ການພັດທະນາຈຸລັງສບພັນເພດແມ່
ຈຸລງັ ສບພັນເພດແມ່ (Female gamete) ຈະພັດທະນາມາຈາກຂະບວນການສ້າງ
ໄຂ່ (Megasporogenesis) ໂດຍມີຂນ
ັັ້ ຕອນຕ່າງໆເຫື່ານີຄ
ັ້ : ຈຸລັງຊື່ ເມກາສປໂຣໄຊທຸ໌ (Megasporo
cyte) ແບ່ງຈຸລງັ ແບບໄມໂອຊີສ ( Mitosis) ໄດ້ຈຸລັງໃໝ່ 4 ຈຸລງັ ແຕ່ລະຈຸລັງນີຈ
ັ້ ະມີຈານວນໂຄຣໂມໂຊມ
ເປັນແຮປພລອຍ (Haploid) ເອີັ້ນຈຸລງັ ເຫື່ານີວ
ັ້ ່າ: ເມກາສປອຣຸ໌ (Megaspore)
3.5.3 ຕນ
ັ້ ອ່ອນ
ພັດທະນາຈາກການລວມຕວກັນຂອງນິວເຄລຍສຂອງໄຂ່ (Egg nucleus) ກັບເຈນ
ເນອຣຸ໌ເຣທີຟ ນິວເຄລຍສ (Generative nucleus) ໃນຂະບວນການປະຕິສນທິ ໂດຍທື່ວໄປແລ້ວຕັ້ນ
ອ່ອນຈະປະກອບໄປດ້ວຍສ່ວນສາຄັນຢູ່ 5 ສ່ວນໄດ້ແກ່:
1. ຍອດອ່ອນ
2. ຮາກອ່ອນ
3. ໃບລ້ຽງ 1 ຫ 2 ໃບ
4. ໄຮໂປຄອທທິລ (Hypocotyl) ເປັນສ່ວນທີື່ຢລ
ູ່ ະຫວ່າງໃບລ້ຽງກັບຮາກ
5. ອີພິຄອທທິລ (Epicotyl ) ເປັນສ່ວນທີື່ຢູ່ລະຫວ່າງໃບລ້ຽງກັບຍອດອ່ອນ
3.5.4 ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ື່ ສະສມອາຫານ
ເຮັດໜ້າທີື່ເກັບສະສມອາຫານ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆໄວ້ສາລັບໃຫ້ຕັ້ນອ່ອນໃຊ້ໃນໄລຍະ
ທາອິດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເມື່ອເມັດພັນງອກ

3.6

ການຖ່າຍລະອອງເກສອນ ແລະ ການປະຕິສນທິ
3.6.1

ການເປີດຂອງດອກເພື່ອຮັບລະອອງເກສອນ
ອດິຄຣ, (2540) ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: ມີຕວຢ່າງນພດບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ໃນໂຣສມອສ
(Rose moss) ນັັ້ນ ດອກຈະເປີດເມື່ອຕອນເຊັ້າ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ລະອອງເກສອນມີໂອກາດປິວໄປຕກເທິງ
ຍອດເກສອນໂຕແມ່ (Stigma) ໄດ້ ເອີັ້ນໄລຍະນີັ້ວ່າ: ການຖ່າຍລະອອງເກສອນ, ຫັງຈາກນັັ້ນດອກຈະ
ຫ່ຽວໃນຕອນສວາຍ ເຊິື່ງໃຊ້ເວລາ 3.5 ຊມ ແລະ ຫັງຈາກດອກຖກປະສມພັນແລ້ວ ດອກຈງື່ ອັດແຈບ
ຢ່າງໃດກຕາມ ຖ້າດອກຖກປ້ອງກັນບໃື່ ຫ້ໄດ້ຮັບການປະສມ ເຊັື່ນ: ການຖກກາຈັດເກ
ສອນຕວຜູ້ ຫ ທີື່ເອີັ້ນວ່າ ອີແມສຄິວເລຊັື່ນ (Emasculation) ດອກກຈະຍັງຄງເປີດຢູ່ຕໄື່ ປ

24

ຮູບທີ 10 ດອກຕວຜູ້ ແລະ ດອກຕວແມ່ຂອງໝາກແຕງ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ (2014)

3.6.2

ການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍລະອອງເກສອນຜູ້
ພວກດອກທີື່ອາໄສແມງເປັນຕວຊ່ວຍ ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍລະອອງເກສອນຕວຜູ້ເອີັ້ນ
ວ່າ: ເອນໂຕມອບຟີລັສ (Entomophilous flower) ສ່ວນດອກທີອ
ື່ າໄສລມຊ່ວຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ
ລະອອງເກສອນຜູເ້ ອີັ້ນວ່າ: ແອນນີໂມຟີລັສ (Anemophilous flower)
3.6.3 ຂະບວນການປະຕິສນທິ
ເກີດຂັ້ນເມື່ອລະອອງເກສອນໂຕຜູ້ຕກລງມາເທິງຍອດເກສອນໂຕແມ່ ເຊິື່ງພາຍໃນລະ
ອອງເກສອນໂຕຜູນ
້ ັັ້ນ ຈະມີທິວບ ນິວເຄລຍສ (Tube nucleus) 1 ອັນ ແລະ ເຈນເນີເຣທີຟ ນິວເຄລຍສ
(Generative nucleus) 2 ອັນ ລະອອງເກສອນຕວຜູ້ ຈະສ້າງທື່ລະອອງເກສອນຕວຜູຂ
້ ັ້ນ ແລ້ວແທງເຂັ້າ
ໄປໃນກ້ານຊູເກສອນໂຕແມ່ ເພື່ອສື່ງທິວບ ນິວເຄລຍສ (Tube nucleus) ກັບເຈນເນີເຣທີຟ ນິວເຄລຍສ
(Generative nucleus) ເຂັ້າໄປໃນຊ່ວງພາຍໃນເອມບຣິໂອ (Embryo sac) ທາງດ້ານຮູໄມໂຄຣໄຟລຸ໌
(Micropyle) ແລ້ວ ທິວບ ນິວເຄລຍສ (Tube nucleus) ກຈະສະລາຍຕວໄປ
ຕື່ຈາກນັັ້ນ ເຈນເນີເຣທີຟ ນິວເຄລຍສ (Generative nucleus) ອັນໜື່ງຈະເຂັ້າ
ປະສມກັບໄຂ່ (Egg) ແລ້ວກາຍເປັນໄຊໂກຕ (Zygote) ເຊິື່ງຈະມີຈານວນໂຄຣໂມໂຊມເປັນດິພພລອຍດຸ໌
(Diploid) ເຊິື່ງໄຊໂກຕນີຈ
ັ້ ະພັດທະນາໄປເປັນ Embryo
ໄລຍະເວລາຕັັ້ງແຕ່ການປະສມເກສອນ ຈນກະທັັ້ງສາເລັດການປະຕິສນທິໃນພດສ່ວນ
ໃຫຍ່ແລ້ວຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 24-48 ຊື່ວໂມງ ຫາຍ ຫ ໜ້ອຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດຂອງພດ,
ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສາພັດຂອງບັນຍາກາດ ຕວຢ່າງ: ເຂັ້າ ແລະ ກາເຟ ໃຊ້ເວລາປະມານ 12-24 ຊື່ວ
ໂມງ, ຜັກສະຫັດໃຊ້ເວລາ 5-6 ຊື່ວໂມງ
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ຮູບທີ 11 ຜັກສະຫດ
ັ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: ມະຫາໄລແມ່ໂຈ້ (2014)

3.7

ການເກີດ ແລະ ການພັດທະນາການຂອງອະໄວຍະວະຂອງດອກໄປເປັນເມັດ

ການພັດທະນາຂອງຕັ້ນອ່ອນ (Embryo) ຂອງພດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ພດໃບລ້ຽງຄູ່ ມີລັກສະນະ
ຄ້າຍກັນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທາອິດຫັງການປະສມພັນ ຄການຈະເລີນຈາກ (Zygote) ເຊັື່ນດຽວກັນ
ແຕ່ເມື່ອພັດທະນາຫາຍຂັ້ນ ເມັດພວກພດໃບລ້ຽງດ່ຽວຈະມີໃບລ້ຽງພຽງໃບດຽວ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: ສຄິວເທລລັມ
(Scutellum) ສ່ວນເມັດພວກພດໃບລ້ຽງຄູ່ ຈະມີໃບລ້ຽງ 2 ໃບ ໃບລ້ຽງຂອງເມັດນັັ້ນເປັນເນັ້ອເຫຍື່ອທີື່ມີ
ຊີວິດ ແລະ ເປັນອາໄສສ່ວນໜື່ງຂອງຕັ້ນອ່ອນ
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ຮູບທີ 12 ການແຕກງອກຂອງພດໃບລ້ຽງຄູ່
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ (2014)

ໃນສ່ວນຂອງເອນໂດສເປີມ (Endosperm) ໄລຍະທາອິດມີການພັດທະນາ ແລະ ສະສມ
ອາຫານຄ້າຍກັນທັງໝດຂອງພດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ໃບລ້ຽງຄູ,່ ມີການສະສມອາຫານໃນສ່ວນໃບລ້ຽງ ເມື່ອ
ຕັ້ນອ່ອນພັດທະນາສມບູນແລ້ວ ຈະດູດອາຫານຈາກເອນໂດສເປີມ (Endosperm) ມາສະສມໃນໃບລ້ຽງ
ຈື່ງເຮັດໃຫ້ມີເອນໂດສເປີມ (Endosperm) ເມື່ອເມັດສຸກແກ່
ສ່ວນໃນເມັດຂອງພດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ເມັດຂອງພດໃບລ້ຽງຄູບ
່ າງຊະນິດ ເຊັື່ນ: ຢາງພາຣາ, ມັນ
ຕັ້ນ ເອນໂດສເປີມ (Endosperm) ຍັງເຮັດໜ້າທີື່ເກັບສະສມອາຫານໄວ້ໃນເມັດຕະຫອດເວລາ ໃນເມັດ
ພດໃບລ້ຽງດ່ຽວພວກຕະກູນຫຍ້າ ເຊັື່ນ: ເຂັ້າ, ສາລີ....
ເມັດເມື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີແ
ື່ ລ້ວ ມີອະໄວຍະວະສາຄັນ 3 ສ່ວນຄ:
3.7.1 ແກນຕນ
ັ້ ອ່ອນ
ຄສ່ວນຂອງປາຍຍອດແກນລາຕວ ຫ ລາຕັ້ນ ຈນເຖິງປາຍຮາກ ເຊິື່ງຈະເລີນເປັນຕັ້ນພດ
ຕໄື່ ປຫັງຈາກການງອກ ແກນຕັ້ນອ່ອນນີເັ້ ປັນສ່ວນສາຄັນທີື່ສຸດຂອງເມັດ ແຕ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີື່ສຸດ ເມື່ອ
ປຽບທຽບກັບສ່ວນອື່ນໆ
3.7.2 ເນອ
ັ້ ເຫຍອ
ື່ ສະສມອາຫານ
ສາລັບເມັດຂອງພດພວກໃບລ້ຽງຄູ່ແລ້ວກຄໃບລ້ຽງ (Cotyledone) ສ່ວນເມັດຂອງ
ພດພວກໃບລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ໃບລ້ຽງຄູບ
່ າງຊະນິດ ກຄເອນໂດສເປີມ (Endosperm) ເຊິື່ງເປັນເນັ້ອເຫຍື່ອ
ທີມ
ື່ ີຈານວນໂຄຣໂມໂຊມ
3.7.3 ສ່ວນຫື່ຫມ
ຸ້ ເມັດ
ອາດຈະພັດທະນາມາຈາກເປອກຂອງໄຂ່ຢ່າງດຽວ ຫ ມີສ່ວນຂອງຜນລວມຢູນ
່ າແລ້ວ
ແຕ່ລະຊະນິດຂອງເມັດພດ
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3.8

ການພັດທະນາ ແລະ ການສຸກແກ່ຂອງເມັດພັນ

ການພັດທະນາຂອງເມັດພັນ (Seed development) ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງລັກສະນະ
ແລະ ຄຸນນະພາບຕ່າງໆຂອງເມັດພັນ ຕັັ້ງແຕ່ຫັງການປະຕິສນທິ ເຊິື່ງໄດ້ແກ່: ຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມງອກ, ຄວາມ
ແຂງແຮງ, ນັ້າໜັກ, ຂະໜາດ, ສີ, ຮູບຮ່າງ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ສ່ວນປະກອບທາງຊີວະເຄມີ ຕະຫອດຈນໜ້າທີື່
ຕ່າງໆໃນຂະບວນການງອກ, ການປູກ, ການຂະຫຍາຍພັນ ລວມທັງການພັກຕວຂອງເມັດພັນ
ການສຸກແກ່ຂອງເມັດພັນມີການສຸກແກ່ຢູ່ 2 ຊະນິດຄ:
3.8.1 ການສຸກແກ່ທາງສາລິລະວິທະຍາ
ເປັນຊ່ວງການພັດທະນາຂອງເມັດພັນ ທີື່ມກ
ີ ານສະສມອາຫານ ແລະ ສານເຄມີຕ່າງໆທີື່
ສມບູນທີື່ສຸດ ຈື່ງນັບເປັນສ່ວນທີື່ເມັດພັນມີຄຸນນະພາບໃນການປູກທີື່ດີທສ
ີື່ ຸດ ຢ່າງໃດກຕາມ ປະຈຸບັນມີ
ນັກວິທະຍາສາດບາງທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການສຸກແກ່ທາງສາລິລະວິທະຍານັັ້ນ ອາດຈະຍັງບື່ຖກຕ້ອງ
ເພາະເນື່ອງມາຈາກຂະບວນການທາງສາລິລະວິທະຍາບາງຢ່າງຍັງບື່ຫຼຸດລງ ຍັງບື່ສິັ້ນສຸດ ຫ ບາງຂະບວນການ
ກຍັງອາດເລີມ
ື່ ຕັ້ນ ເຊັື່ນ: ຂະບວນການພັກຕວ, ການເຊື່ອມຂອງເມັດພັນເປັນຕັ້ນ
3.8.2 ການສຸກແກ່ສາລັບການເກັບກ່ຽວ
ເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີເື່ ມັດພັນ ຜ່ານໄລຍະການສຸກແກ່ທາງສາລິລະວິທະຍາມາແລ້ວ
ໂດຍເມັດພັນມີນັ້າໜັກແຫ້ງຫຼຸດລງ ຂະນະທີື່ຢູ່ກັບຕັ້ນໃນໄຮ່ນາ ຫ ໜານປູກ ໃນໄລຍະເວລາຕາມສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດ ຖ້າປະໄວ້ກັບຕັ້ນ ເມັດກຈະເລີມ
ື່ ເຂັ້າສູ່ໄລຍະການເຊອ
ື່ ມຄຸນນະພາບໄປເລັ້ອຍໆ ຈນໝດຄຸນ
ນະພາບ ໃນການນາໄປປູກ ຫ ເກັບຮັກສາ ແລະ ເມັດຕາຍໃນທີສ
ື່ ຸດ ດັື່ງນັັ້ນ, ຜູ້ປູກຈື່ງຈາເປັນທີຈ
ື່ ະຕ້ອງເກັບ
ກ່ຽວເອາເມັດພັນໃນໄລຍະການສຸກແກ່

ຮູບທີ 13 ຮູບເມັດຜັກສະຫດ
ັ ເໝາະສາລັບການເກັບກ່ຽວ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ (2014)
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ບດທີ 4
ຄຸນະພາບ, ຄວາມງອກ, ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ການເຊື່ອມຄຸນະພາບ
ຂອງເມັດພັນ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ:
1. ຄວາມໝາຍຂອງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ
2. ປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ມີຜນຕຄ
ື່ ຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ
3. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ທີເື່ ປັນປັດໃຈຕຄ
ື່ ວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
4.1

ຄວາມໝາຍຂອງຄຸນະພາບຂອງເມັດພັນ (Seed quality)

ຄຸນນະພາບຂອງບເມັດ ໝາຍເຖິງພາກສ່ວນລວມທັງໝດສະເລ່ຍ ລັກສະນະຕ່າງໆຂອງເມັດພັນ
ເຊິື່ງແຕ່ລະເມັດສະແດງອອກມາຮ່ວມກັນ ໄດ້ແກ່: ຄວາມສະອາດບລິສຸດດ້ານເຊັ້ອພັນ, ຄວາມບລິສຸດດ້ານຟີ
ຊິກ, ຄວາມງອກ, ຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມຊຸ່ມ, ການເຈອປນຂອງເມັດວັດຊະພດ, ຄວາມແຕກຫັກຂອງເມັດ
ພັນ, ຂະໜາດ, ສີ, ນັ້າໜັກເມັດ, ຄວາມສະໝື່າສະເໝີ ແລະ ພະຍາດແມງໄມ້ ຫ ສຸຂະພາບຂອງເມັດພັນທີື່ດີ
ຕ້ອງມີລັກສະນະຕ່າງໆ ທີື່ກ່າວມາແລ້ວ ຫ ສະຫຼຸບຄ: ເມັດພັນດີໝາຍເຖິງເມັດພັນທີື່ສະອາດ, ປາສະຈາກສິື່ງ
ເຈອປນ, ເປັນເມັດພັນທີື່ແຫ້ງດີ, ມີຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍ, ມີເປີເຊັນຄວາມງອກສູງ, ແຂງແຮງ ແລະ ທນທານຕື່
ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ບື່ເໝາະສມໄດ້ດີ, ເປັນເມັດພັນທີື່ສຸກແກ່ ແລະ ສມບູນດີ, ມີຂະໜາດໃຫຍ່ສະເໝີກັນ,
ມີນັ້າໜັກ ແລະ ສີຂອງເມັດພັນສະໝື່າສະເໝີດີ, ບື່ມີວັດຊະພດ, ພະຍາດແມງໄມ້ຕ່າງໆ ຕິດປະປນມາ
ເມັດພັນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ ຈະຕ້ອງມີຄຸນສມບັດຄ: ຕງຕາມພັນ, ມີຄວາມງອກສູງ, ປາສະຈາກ
ພະຍາດ ແລະ ແມງສັດຕູພດ, ມີອາຍຸການເກັບຮັກສາຍາວນານ
ເມັດພັນດີ (Good seed) ໝາຍເຖິງ ເມັດພັນທີື່ສະອາດ, ປາສະຈາກສິື່ງເຈອປນ, ມີຄວາມ
ບລິສຸດ ແລະ ຕງຕາມສາຍພັນ ໂດຍບື່ມີເມັດພດອື່ນມາປນ, ເປັນເມັດພັນແຫ້ງ, ມີຄວາມຊຸ່ມຕື່າ, ມີເປີເຊັນ
ຄວາມງອກສູງ, ງອກໄວ, ໃຫ້ຕັ້ນກ້າທີື່ແຂງແຮງ ແລະ ທນທານຕື່ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ບື່ເໝາະສມໄດ້ດີ, ເປັນ
ເມັດພັນທີື່ສຸກແກ່ເຕັມທີື່ ສມບູນດີມີຂະໜາດ ແລະ ນັ້າໜັກສະໝື່າສະເໝີ

4.2

ອງປະກອບຂອງຄຸນນະພາບເມັດພັນ

ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ປະກອບດ້ວຍລັກສະນະຕ່າງໆ ດັື່ງນີັ້:
4.2.1 ຄວາມບລິສດ
ຸ ຂອງເມັດພັນ (Seed physiology purity)
ໝາຍເຖິງລັກສະນະລວມຂອງກອງເມັດພັນວ່າ ມີຄວາມສະອາດ ຫ ມີເມັດພັນຂອງ
ແນວພັນແທ້ທີື່ຕ້ອງການໃນອັດຕາສ່ວນເທື່າໃດ, ມີສິື່ງທີື່ບື່ຕ້ອງການຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ເມັດພດອື່ນໆ, ເມັດວັດຊະ
ພດ ແລະ ສິື່ງເຈອປນໜ້ອຍຫາຍພຽງໃດ ໂດຍຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນຂອງແຕ່ລະອງປະກອບຂອງນັ້າໜັກລວມ,
ການວິເຄາະ ແລະ ກວດກາຄວາມບລິສຸດຂອງເມັດພັນ ປະຕິບັດດ້ວຍການຈາແນກດ້ວຍຕາເປື່າ ເຊິງື່ ເອີັ້ນການ
ກວດການີັ້ວ່າ: ການວິເຄາະຄວາມບລິສຸດຂອງເມັດພັນ (Seed purity analysis) ໂດຍອງປະກອບ 4
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ພາກສ່ວນ ຄ: ເມັດພັນບລິສຸດ (Pure seed), ເມັດພັນອື່ນ (Orther crop seed), ເມັດວັດຊະພດ
(Weed seed) ແລະ ສິື່ງເຈອປນອື່ນໆ. ເມັດພັນທີື່ດີຕ້ອງມີຄວາມບລິສຸດສູງ ປາສະຈາກສິື່ງທີື່ບື່ຕ້ອງການ
ຕ່າງໆ ໂດຍທື່ວໄປແລ້ວ ລະບຽບກ່ຽວກັບເມັດພັນພດ ໄດ້ການດຄວາມບລິສຸດຂອງເມັດພັນພດຂັັ້ນຕື່າສຸດ
ເອາໄວ້ຄ: ການດໃຫ້ເມັດພັນສ່ວນຫາຍທື່ວໄປມີຄວາມງອກ 98 ແຕ່ໃນພດບາງຊະນິດອາດຕື່າກວ່າເຊັື່ນ:
ເມັດພັນຜັກບັ້ງ ການດຄວາມບລິສຸດພຽງ 94 ນີັ້ກຂັ້ນກັບຊະນິດຂອງພດ ແລະ ລັກສະນະຂອງເມັດພັນທີື່
ຜະລິດໄດ້
4.2.2 ຄວາມບລິສດ
ຸ ດ້ານສາຍພັນ (Varietal purity)
ຄວາມບລິສຸດດ້ານສາຍພັນຂອງເມັດພັນ ແມ່ນຄວາມຖກຕ້ອງ ຕາມລັກສະນະປະຈາ
ຂອງແນວພັນທີື່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ວ່າ ເປັນພັນແທ້ບມ
ື່ ີສາຍພັນອື່ນ ຄວາມບລິສຸດຂອງສາຍພັນ ໄດ້ເປັນຄຸນະພາບ
ເມັດພັນທີື່ສາຄັນອັນໜື່ງ ທີື່ເຮັດໃຫ້ການນາໃຊ້ເມັດພັນ ແລະ ການຜະລິດພດເຂັ້າສູ່ເປັ້າໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ເກີດມີການປັບປຸງພັນພດ ແລະ ອຸດສາຫະກາເມັດພັນ, ການນາໃຊ້ເມັດພັນທີື່ມີເມັດອື່ນປະປນມາ ເຮັດໃຫ້
ເກີດບັນຫາຕື່ການຜະລິດພັນພດຄ ຈະບື່ໄດ້ຜນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບທີື່ຕ້ອງການ
 ຄວາມງອກຂອງເມັດ
 ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນ
 ຂະໜາດ ແລະ ນັ້າໜັກຂອງເມັດພັນ
 ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນ
 ສີ
 ຄວາມສະໜື່າສະເໝີ
 ສຸຂະພາບເມັດພັນ
 ເມັດພັນທີື່ເສຍຫາຍ
 ອາຍຸການເກັບກ່ຽວ

4.3

ປັດໄຈທີມ
ື່ ຜ
ີ ນຕຄ
ື່ ນ
ຸ ະພາບຂອງເມັດພັນ

ເມັດພັນຈະມີຄຸນນະພາບດີ ຫ ບື່ດີ ຂັ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຫັກ 2 ປັດໄຈ ໄດ້ແກ່:
4.3.1 ປັດໄຈຕ່າງໆ ພາຍໃນພນ
ັ້ ທີຜ
ື່ ະລິດເມັດພັນ
1) ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີື່ໃຊ້ປູກ (Seed planted)
2) ຄວາມອຸດມສມບູນຂອງດິນ (Soil fertility)
3) ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດ (Soil moisture)
4) ການປ້ອງກັນກາຈັດສັດຕູູພດ (Plant protection)
5) ການເວັັ້ນໄລຍະປູກ (Isolation)
6) ການຖອນແຍກຕັ້ນພດທີື່ບຕ
ື່ ້ອງການ (Rouguing)
7) ວິທີ ແລະ ຊ່ວງເວລາໃນການເກັບກ່ຽວ (Method and timeliness of
harvest)
8) ສະພາບແວດລ້ອມຂະນະຜະລິດເມັດພັນ (Environment)
9) ກາມະພັນ (Genetics)
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4.3.2

ປັດໄຈຕ່າງໆ ພາຍຫງັ ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນ
1) ການພັກເມັດພັນ (Bulk storage)
2) ການຕາກ ຫ ຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມ (Seed drying)
3) ການທາຄວາມສະອາດເບັ້ອງຕັ້ນ (Conditioning and preplanning)
4) ການທາຄວາມສະອາດ (Cleaning)
5) ການຄັດແຍກ ແລະ ການຄັດເກຣດ (Seperating and grading)
6) ການປະສມ ຫ ປະສມສານເຄມີ ແລະ ການບັນຈຸຫີບຫື່ (Treating and

Packing
7) ການຂນສື່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ (Shipping and Storing)

ຮູບທີ 14 ການຕາກເມັດພັນ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: ສັນທະນາ, (2014)

4.4

ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ແລະ ໜ່ວຍງານທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
4.4.1

ຂັນ
ັ້ ຕອນຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ (Seed quality control)
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂັັ້ນຕອນ ໄດ້ແກ່:
1) ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໃນແປງປູກ
2) ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນຫັງເກັບກ່ຽວ
4.4.2 ຄວາມສາຄັນຂອງການກວດສອບຄຸນນະພາບເມັດພັນ (Seed testing analysis)
1) ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າເມັດພັນແຕ່ລະກອງ (Seed lot) ມີຄຸນນະພາບສູງ ຫ ຕື່າພຽງໃດ
ເພື່ອໃຊ້ເປັນຂັ້ມູນການດອັດຕາການໃຊ້ເມັດພັນ ຕະຫອດເຖິງການວາງແຜນຈາໜ່າຍຈ່າຍແຈກເມັດພັນ
2) ເພື່ອເປັນຂັ້ມູນສາລັບການປັບປຸງສະພາບຂອງເມັດພັນ
3) ເພື່ອເປັນຂັ້ມູນສາລັບການຈັດການຕ່າງໆ ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບເມັດພັນ
4) ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າເມັດພັນມີຄຸນນະພາບກງຕາມມາດຕະຖານທີື່ກດໝາຍການດໄວ້
5) ເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການການດລາຄາຂອງເມັດພັນ
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4.4.3

ຊະນິດການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ (Types of seed testing)
1) ການກວດສອບຄວາມບລິສຸດຂອງເມັດພັນ (purity test)
2) ການທດສອບຄວາມງອກ (Germination test)
3) ການທດສອບຄວາມມີຊີວິດ ແລະ ຄວາມຂງແຮງ (Seed vigor test)
4) ການທດສອບຄວາມຊຸ່ມ (Seed moisture test)
5) ການກວດສອບຄວາມມີຊີວິດຂອງເມັດພັນ ໂດຍຊີວະເຄມີ (Biochemical
test for seed viability)
6) ການທດສອບສຸຂະພາບເມັດພັນ (Seed health test)
7) ການທດສອບພັນແທ້ຂອງເມັດພັນ (Varietal purity test)
8) ການຫາຄ່ານັ້າໜັກຂອງເມັດພັນ (Seed weight determination)
9) ການກວດສອບຄວາມເສຍຫາຍຂອງເມັດພັນ (Seed damage deter mina
tion)
4.4.4 ມາດຕະຖານໃນການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ
(Seed
testing
standard)
ມາດຕະຖານຂອງສະມາຄມທດສອບເມັດພັນລະຫວ່າງປະເທດ
(International
Seed Testing Association ຫ ເອີັ້ນວ່າ ISTA)
4.4.5 ໜ່ວຍງານທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມເມັດພັນ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
1) ກມປູກຝັງ: ມີໜ້າທີື່ຄັ້ນຄວ້າວິໄຈ ກ່ຽວກັບພັນພດ ແລະ ຜະລິດເມັດພັນຄັດ
(Breed seed) ກັບເມັດພັນຫັກ (Foundation seed)
2) ກມສື່ງເສີມ
3) ສະຖາບັນທາງວິຊາການຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່: ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການສກ
ສາທາງການກະສິກາ

4.5

ການງອກຂອງເມັດພັນ (Seed germination)

ເມັດພດໂດຍທື່ວໄປ ເມື່ອເຖິງໄລຍະສຸກແກ່ເຕັມທີື່ແລ້ວ ຈະມີການສູນເສຍນັ້າອອກຈາກເມັດ ເຊິງື່
ເມັດຈະມີຄວາມຊຸ່ມປະມານ 15-25 ຖ້າເປັນເນັ້ອເຫຍື່ອສ່ວນອື່ນໆ ຈະບື່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າເມັດ
ຍັງຮັກສາຄວາມມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ສ່ວນເມັດທີື່ຈະເກັບຮັກສາໄວ້ນັັ້ນ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມຕື່າ 10-14 ເມື່ອເມັດ
ມີຄວາມຊຸ່ມຕື່າ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຂະບວນການຫາຍໃຈ (Metabolic activity) ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ
ຮູບຮ່າງໜ້ອຍທີື່ສຸດ ຫ ອາດບື່ມີການປ່ຽນແປງເລີຍ

4.6

ປັດໄຈທີຈ
ື່ າເປັນຕກ
ື່ ານງອກຂອງເມັດພດ (Germination factors)

ໃນການງອກຂອງເມັດນັັ້ນ ຍັງຂັ້ນກັບປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊິື່ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປັດໄຈຄ: ປັດໄຈ
ພາຍນອກ ແລະ ປັດໄຈພາຍໃນ
4.6.1 ປັດໄຈພາຍນອກ (External factors)
ປັດໄຈພາຍນອກທີື່ຈາເປັນຕື່ການງອກຂອງເມັດ ປະກອບມີ: ດິນ, ນັ້າ, ອຸນຫະພູມ, ອັອກ
ຊີເຈນ (O2) ແລະ ແສງ
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1) ນັ້າ: ເປັນປັດໄຈທີື່ສາຄັນອັນດັບໜື່ງຂອງການງອກຂອງເມັດ ເພາະນັ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້
ເປອກຫຸ້ມເມັດອ່ອນນຸ້ມ ເຮັດໃຫ້ນັ້າຊມຜ່ານເຂັ້າສູ່ພາຍໃນເມັດໄດ້ ນອກຈາກນີັ້ ນັ້າຍັງຊ່ວຍຍ່ອຍສະລາຍ
ໂປຣໂຕປຣາສຊມ ໂມເລກູນຂອງຖານທີື່ຢູ່ພາຍໃຍເນັ້ອເຫຍື່ອສະສມອາຫານ ລວມທັງເປັນພາຫະນະໃນ
ການເຄື່ອນຍ້າຍທາດອາຫານໄປຍັງຈຸດຈະເລີນ ດັື່ງນັັ້ນ, ເມັດຈງື່ ໄດ້ຮັບຄວາມຊຸ່ມທີື່ເໝາະສມຕື່ການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕ
2) ອຸນຫະພູມ: ເປັນປັດໄຈທີື່ສາຄັນຕື່ການງອກຂອງເມັດພດແຕ່ລະຊະນິດ, ເມັດພດ
ມີຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມໃນການງອກທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍປກກະຕິ ເມັດພດຈະສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ
ໄດ້ດີໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 10-35 oC
ຕາຕະລາງທີ 7 ອຸນນະພູມໃນລະດັບຕ່າງໆທີສ
ື່ າມາດງອກໄດ້
ອຸນຫະພູມ oC
ຊະນິດເມັດພດ
ເຂັ້າ (Oryza Stiva)
ເຂັ້າບາເລ (Hordeum Vulgaris)
ສາລີ (Zea mays)
ເຂັ້າວີດ (Triticum Spp)
ຖື່ວເຫອງ (Glycine max)
ໝາກເລັື່ນ (Lycopersicon)
ຢາສູບ (Nicotianatabacum)

ຕາື່ ສຸດ
(Minimum)

ເໝາະສມ
(Optimum)

ສູງສຸດ
(Maximum)

10-20
3-5

20-30

40-42

15Œ20

30Œ40

8Œ10

25

3-5
8
20
10

40Œ44

15Œ20

30Œ43

20Œ35

40

20Œ30

35Œ40
30

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:
3) ອກຊີເຈນ (O2) ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນຕື່ຂະບວນການຫາຍໃຈຂອງພດ ເຊິງື່ ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ຕ້ອງການພະລັງງານ ດັື່ງນັັ້ນ, ຈງື່ ຕ້ອງການອັອກຊີເຈນປະມານ 20,
ຖ້າອັອກຊີເຈນເພີມ
ື່ ຂັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການງອກຂອງພດເພີື່ມຂັ້ນ ແຕ່ຖ້າອັອກຊີເຈນຫຼຸດລງ ຈະເຮັດໃຫ້ການ
ງອກຂອງພດຫຼຸດລງ
ຕາຕະລາງທີ 8 ສະແດງອັດຕາສ່ວນຂອງກາສ (CO2) ແລະ O2 ທີື່ມຜ
ີ ນຕກ
ື່ ານງອກຂອງເມັດພດ
ກາສປະສມ ()
CO2

O2

0.0
16.9
30.0
35.0

20.9
17.4
14.7
13.6

% ຄວາມງອກ
100
93
50
31

33

36.8
38.7

13.2
12.8

10
1

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:
4) ແສງ: ເມັດພັນສ່ວນຫາຍ ສາມາດງອກໄດ້ໂດຍບື່ຕ້ອງການແສງ ແຕ່ມີພດບາງ
ຊະນິດ ທີື່ຕ້ອງໃຊ້ແສງເປັນໂຕກະຕຸ້ນໃນການງອກຂອງເມັດພດ ອິດທິພນຂອງແສງທີື່ມີປະຕິກິລິຍາຕື່ການ
ແຕກງອກຂອງເມັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ພວກຄ:
ກ. Positive ຄເມັດທີື່ຕ້ອງການແສງຈື່ງງອກໄດ້ດີ ເຊິື່ງຖ້າຫາກວ່າບື່ມີແສງ
ຄວາມງອກຂອງເມັດຈະໜ້ອຍ ແລະ ບື່ງອກເລີຍ ເມັດພວກນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: Light sensitive ເຊັື່ນ: ເມັດຜັກ
ສະຫັດ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂອ, ໝາກເລັື່ນ, ຢາສູບ ແລະ ອື່ນໆ
ຂ. Negative ຄເມັດທີື່ຕ້ອງການແສງໃນການແຕກງອກ
ຖ້າເມັດຕ້ອງການ
ແສງຈະມີຜນໃນການຢັບຢັັ້ງການງອກ ໃນສະພາບທີື່ບື່ມີແສງ ເມັດພວກນີັ້ຈະງອກໄດ້ດີກວ່າໃນສະພາບທີື່ມີ
ແສງ ເອີັ້ນວ່າ: Non Light insensitive ຕວຢ່າງ: ກະລາປີ, ກະຖິນ, ເຂັ້າ, ເຂັ້າຝ້າງ ແລະ ອື່ນໆ
ຄ. Neutral ຄເມັດທີື່ບື່ຕອບສະໜອງຕື່ແສງ, ຈະມີແສງ ຫ ບື່ມີແສງ ເມັດພດ
ພວກນີັ້ກຈະງອກໄດ້ຕາມປກະຕິ ຕວຢ່າງ: ເມັດສາລີ, ເມັດຖື່ວເຫອງ, ຖື່ວຂຽວ ແລະ ອື່ນໆ
4.6.2 ປັດໄຈພາຍໃນ (Internal factor)
ຄສ່ວນຂອງເມັດພັນຈະງອກໄດ້ນັັ້ນ ຈະຕ້ອງເປັນເມັດທີື່ມີຊີວິດ (Viability), ບື່ຢູ່ໃນ
ການພັກໂຕ (Dormancy) ແລະ ມີຂະບວນການຕ່າງໆເກີດຂັ້ນພາຍໃນເມັດ (Metabolism) ລະຫວ່າງ
ການງອກ

4.7

ຂະບວນການງອກຂອງເມັດ

ເມື່ອເມັດພດທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ບື່ຢູ່ໃນສະພາບການພັກໂຕ ແລະ ໄດ້ຮັບປັດໄຈຕ່າງໆທີື່ເໝາະສມຕື່
ການຈະເລີນເຕີບໂຕແລ້ວ ອາການທາອິດທີື່ເກີດຂັ້ນພາຍໃນເມັດແມ່ນການດູດນັ້າ (Water absorption)
ໃນລະຫວ່າງທີື່ເມັດຢູ່ໃນສະພາບການດູດນັ້ານີັ້ ເມັດຈະມີການຢຸດນິັ້ງ ຖກກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຕື່ນໂຕຈນກວ່າ
ເມັດຈະສະແດງອາການງອກນັນ
ັ້ ຈະມີຂະບວນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ເກີດຂນ
ັ້ ຢ່າງຕື່ເນື່ອງຫາຍຂະບວນການ
ຕາມລາດັບຄ:
 ການດູດນັ້າ (Water absorption)
 ການຍ່ອຍສະລາຍ ແລະ ການຫາຍໄຈ (Digestion and Respiration)
 ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການລາລຽງອາຫານ (Food Mobilization and Trans
portation)
 ການຈະເລີນເຕີບໂຕ (Resumption of Growth, Germination and morp
hogenesis)

4.8

ຮູບແບບການງອກຂອງເມັດພັນ

ການງອກທີື່ເປັນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮູບຮ່າງຂອງ Embryo ເປັນຕັ້ນກ້າທີື່ສມບູນນັັ້ນ ສາມາດ
ແບ່ງການງອກອອກເປັນ 2 ແບບຄ:
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4.8.1

ການງອກແບບຊູໃບລ້ຽງຂັ້ນເທິງໜ້າດິນ (Epigeal germination)
ເມັດຈະແທງຮາກຂອງຕັ້ນອ່ອນ
ສ່ວນທີື່ຈະເລີນອອກມາຈາກເມັດຕື່ມາ
Hypo
cotyls ຈະຂະຫຍາຍຄ່ອຍໆໂຄ້ງງດັນໜ້າດິນໃຫ້ແຍກອອກ ດງໃບລ້ຽງຂັ້ນມາເທິງດິນ ເມື່ອພັ້ນໜ້າດິນແລ້ວ
ຈະເຮັດໜ້າທີື່ໃນການສັງເຄາະແສງໃຫ້ກັບ Seedling ເມື່ອເຖິງໄລຍະເວລາທີື່ໃບແທ້ຖກສ້າງຂັ້ນມາ ສາ
ມາດສັງເຄາະແສງໄດ້ ໃບລ້ຽງດັື່ງກ່າວກຈະຫ່ຽວແຫ້ງໄປ (ພດໃບລ້ຽງຄູ່)
4.8.2 ການງອກແບບໃບລ້ຽງບພ
ື່ ັ້ນເທິງໜ້າດິນ (Hypogeal germination)
ເປັນການງອກຂອງເມັດເມື່ອຈະເລີນເປັນຕັ້ນກ້າແລ້ວ ສ່ວນຂອງໃບລ້ຽງ ແລະ Endo
sperm ບື່ພັ້ນຂັ້ນມາເທິງໜ້າດິນ ຮາກຈະເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຮາກຫັກ ຫ ຮາກແກ້ວຊື່ວຄາວ ສ່ວນຍອດອ່ອນຈະ
ມີເປອກຫຸ້ມແທງຍອດຂັ້ນມາ ໂດຍມີການຢດໂຕຂອງ Mesocotyl ເປັນປ້ອງທາອິດ ເມື່ອເປອກຫຸ້ມຍອດ
ອ່ອນແທງພັ້ນໜ້າດິນ ແລະ ໄດ້ຮັບແສງ ການຢດໂຕຂອງ Mesocotyl ຈະຢຸດ ແລະ ຍອດອ່ອນດັື່ງກ່າວຈະ
ກາຍເປັນໃບແທ້ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີື່ໃນການສັງເຄາະແສງຕື່ໄປ
4.8.3 ວິທກ
ີ ານທດສອບຄວາມງອກ
ເພື່ອຈະໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄຸນນະພາບຂອງການງອກທີື່ແທ້ຈິງຂອງຕວຢ່າງ ເມັດເຮາຕ້ອງມີການ
ສຸ່ມເອາຕວຢ່າງເມັດພັນ ແລະ ຫັກເກນຂອງການສຸ່ມນັັ້ນ ຈະບື່ຕ້ອງຄັດເລອກເອາແຕ່ເມັດທີື່ສມບູນເທື່ານັັ້ນ,
ເຮາຄວນສຸ່ມໃຫ້ໄດ້ທັງເມັດພັນທີື່ມີຄວາມຫາກຫາຍທີື່ສຸດ ເພື່ອຈະໄດ້ຂັ້ມູນທີື່ຊັດເຈນທີື່ສຸດ ວິທີການໃນ
ການທດສອບຄວາມງອກຂອງເມັດພັນທີື່ນິຍມໃຊ້ເມື່ອຈາແນກຕາມວັດສະດຸທີື່ໃຊ້ມີຄ:
1) ການທດສອບຄວາມງອກໂດຍໃຊ້ເຈ້ຍ (Paper)
ເຈ້ຍທີື່ຈະໃຊ້ທດສອບຄວາມງອກນັັ້ນ ຕ້ອງມີລັກສະນະອມນາັ້ ໄດ້ດີ, ສະອາດ, ບື່
ເປັນກດ-ເປັນດ່າງ, ບື່ເປື່ອຍງ່າຍ ເມື່ອຖກນັ້າຈນກວ່າຮາກຂອງຕັ້ນອ່ອນຈະງອກ
2) TP (Top of paper) ຄການກ້າເມັດເທິງເຈ້ຍທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ເຊິງື່ ເລີື່ມຈາກ
ການວາງເຈ້ຍທີື່ພັບຊ້ອນກັນລງໃນວັດສະດຸທີື່ມີຝາປິດດີ, ຈັດລຽງເມັດລງເທິງເຈ້ຍດັື່ງກ່າວ ແລ້ວປິດຝາໄວ້
ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ, ວິທີນີັ້ນິຍມໃຊ້ກັບເມັດພັນທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັື່ນ: ເມັດຜັກ, ເມັດຫຍ້າ, ເມັດດອກ
ໄມ້ເປັນຕນ
ັ້
3) TS (The Top of Soil)
4) BP (Between paper) ຄການກ້າເມັດ ໂດຍວາງເມັດລະຫວ່າງຊັັ້ນຂອງເຈ້ຍ
ໂດຍນາເຈ້ຍທີື່ແຊ່ນັ້າໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມມາວາງຊ້ອນກັນ 2 ແຜ່ນ ແລ້ວລຽງເມັດຈານວນທີື່ເໝາະສມລງເທິງ
ເຈ້ຍ ຫັງຈາກນັັ້ນ ກປກດ້ວຍເຈ້ຍທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມອີກດ້ວຍໜື່ງແຜ່ນ ແລ້ວກມ້ວນເຈ້ຍດັື່ງກ່າວໃຫ້ເປັນທ່ອນ
ແລ້ວນາໄປວາງໃສ່ກ່ອງປລາສະຕິກ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ, ວິທີນີັ້ ນິຍມໃຊ້ກັບເມັດພດໄຮ່ ເຊັື່ນ: ເຂັ້າ, ຖື່ວ
ເຫອງ, ຖື່ວຂຽວ, ສາລີ ແລະ ອື່ນໆ
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ການທດລອງຄວາມງອກຖື່ວຂຽວ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ້ (2014)

4.9

ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນ

ເມັດພັນທີື່ໄດ້ທດສອບໃນຫ້ອງທດລອງນັັ້ນ ສະແດງເຖິງຄວາມມີຊີວິດຂອງເມັດເມື່ອໄດ້ຮັບປັດ
ໄຈທີື່ເໝາະສມ ແຕ່ເມື່ອນາເມັດພັນເຫື່ານັັ້ນໄປປູກໃນສະພາບພັ້ນທີື່ກວ້າງ ທີື່ມີຄວາມແປປວນສູງ, ບື່ສາມາດ
ຄວບຄຸມປັດໄຈໄດ້ ຈື່ງພບໄດ້ວ່າ ເມັດພັນທີື່ງອກໃນພັ້ນທີື່ກວ້າງ ຈະມີເປີເຊັນການງອກຕື່າກວ່າພັ້ນທີື່ໃນຫ້ອງ
ທດລອງ
ISTA (International Seed Testing Association) ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມ
ແຂງແຮງຂອງເມັດພັນວ່າ: ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງເມັດພັນທີື່ສາມາດປະກດຕວ ແລະ ກິດຈະກາຕ່າງໆຂອງ
ເມັດ ທີື່ບື່ມີການພັກໂຕໃນລະຫວ່າງການງອກ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕັ້ນອ່ອນ. ຄວາມແຂງແຮງຂອງ
ເມັດພັນ ແມ່ນຄຸນສມບັດລວມຂອງເມັດພັນ ເຊິື່ງມີທ່າແຮງທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຕັ້ນກ້າແຂງແຮງສະໝື່າສະເໝີ ພາຍ
ໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມພັ້ນທີື່ພາຍນອກ ແລະ ບື່ວ່າຈະເໝາະສມ ຫ ເໝາະສມກຕາມ ມັນກສາມາດງອກໄດ້
ລັກສະນະຂອງຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນມີ 2 ລັກສະນະຄ:
1) ຄວາມແຂງແຮງອັນເນື່ອງມາຈາກລັກສະນະທາງກາມະພັນ (Genetic vigor) ໂດຍມີຜນ
ຈາກຄວາມດີເດັື່ນຂອງແນວພັນ (genetically aspect) ເຊັື່ນ: ຄວາມດີເດັື່ນຂອງແນວພັນລູກປະສມ
(Hybrid vigor) ໃນລູກປະສມຮຸນ
່ ທາອິດ (F1-hybrid) ເມັດພດຕ່າງພັນ ກຈະມີຄວາມແຂງແຮງຂອງ
ເມັດພັນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ
2) ຄວາມແຂງແຮງທາງສາລິລະວິທະຍາ (Physiological vigor) ມີຜນມາຈາກສະພາບ

ແວດລ້ອມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເມັດພັນຕັັ້ງແຕ່ປູກໄປຈນເຖິງເກັບກ່ຽວ ໂດຍສະເພາະຫັງຈາກເມັດມີການພັດທະ
ນາການ, ການສີ, ການຟາດ, ການຕາກເມັດສດ, ການຂນຍ້າຍ, ການປນສານເຄມີ, ການບັນຈຸ ແລະ ການ
ເກັບຮັກສາ
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ການຟາດເຂາັ້ ແລະ ການເກັບຮັກສາເມັດພັນ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ້, (2014)

4.10

ປັດໄຈທີມ
ື່ ຜ
ີ ນຕຄ
ື່ ວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນ (Factors influencing seed
vigor)

ISTA ໄດ້ການດປັດໄຈຕ່າງໆ ທີມີຜນຕື່ຄວາມແຂງແຮງດັື່ງນີັ້:
4.10.1 ລັກສະນະທາງກາມະພັນ (Genetic constitution)
ກາມະພັນຂອງເມັດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ເປັນໂຕການດລະດັບຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນ
ເຫື່ານັັ້ນ ລູກປະສມຂອງພດພວກ Hybrid ເມັດພດຕ່າງພັນ ຫ ຕ່າງຊະນິດ ຈະມີຄວາມແຂງແຮງຕ່າງກັນ
ການທີື່ລູກປະສມໄດ້ຮັບກາມະພັນທີື່ດີຈາກແມ່ ຈິື່ງໄດ້ຮັບລັກສະນະທີື່ດີຖ່າຍທອດໃຫ້
4.10.2 ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອາຫານທີໄື່ ດ້ຮັບເວລາຢູ່ເທິງຕັ້ນແມ່ (Environment and
Nutrition of the mother plant)
ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ລວມທັງທາດອາຫານທີື່ຕັ້ນພດໄດ້ຮັບເວລາທີື່ເມັດມີການພັດ
ທະນາ ຈະມີຜນຕື່ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເມັດພ້ອມທີຈ
ື່ ະເກັບກ່ຽວ. ສະພາບອາກາດທີື່
ປ່ຽນແປງໄດ້ແກ່: ການເກີດຝນໜັກໃນລະຫວ່າງເມັດເລີື່ມແຫ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດເພີື່ມຂັ້ນ
ແລະ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫາຍຂັ້ນ ຫາກອຸນຫະພູມສູງຂັ້ນຕາມມາ ຫ ລມພະຍຸຮຸນແຮງ ທາດອາຫານທີື່
ເມັດໄດ້ຮັບໃນເວລາຢູ່ເທິງຕັ້ນແມ່ ກມີຜນຕື່ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດເຊັື່ນກັນ ເມັດທີື່ໄດ້ຮັບທາດອາຫານຄບ
ຖ້ວນ ຈະເປັນເມັດທີື່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ
ເຊິງື່ ສະພາບແວດລ້ອມໃນໄລຍະການພັດທະນາຂອງເມັດທີື່
ສາຄັນໄດ້ແກ່:
ກ. ອຸນຫະພູມ
ຂ. ຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ
ຄ. ຄວາມອຸດມສມບູນຂອງດິນ
ງ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເມັດໃນຊ່ວງເກັບກ່ຽວ (Stage of maturity at
harvest)
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ຈ. ຂະໜາດຂອງເມັດ ຫ ນັ້າໜັກຂອງເມັດ (Seed size, weight or specific
gravity)
ສ. ຄວາມເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກເຄື່ອງຈັກ (Mechanical injury)
ຊ. ການເຊື່ອມສະພາບຂອງເມັດ (Seed deterioration or ageing)
ຍ. ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ (Pest and disease)
4.10.3 ຄວາມສາພັນລະຫວ່າງຄວາມມີຊວ
ີ ດ
ິ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງເມັດພັນ
ມີຄວາມມີຊີວິດຂອງເມັດພັນ (Seed viability) ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງເມັດ
ພັນທີຈ
ື່ ະແຕກງອກ ແລະ ຈະເລີນເປັນຕັ້ນກ້າທີື່ມີລັກສະນະເປັນປກະຕິ ຄວາມມີຊີວິດຂອງເມັດພັນເລີື່ມຕັ້ນ
ຫັງການປະສມພັນ ແລະ ພບວ່າ ສູງສຸດເມື່ອເມັດຢູ່ໃນໄລຍະສຸກແກ່ທາງສາລີລະວິທະຍາ ຫັງຈາກນີັ້ແລ້ວ
ຄວາມມີຊີວິດກຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລງ

4.11

ຄວາມໝາຍຂອງການເຊອ
ື່ ມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ

ການເຊອ
ື່ ມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ (Seed Deterioration) ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຄຸນນະ
ພາບຂອງເມັດພັນໄປໃນທາງລບ ຫັງຈາກເມັດພັນຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາໄປຈຸດທີື່ມີຄຸນນະບທີື່ສູງ
ສຸດແລ້ວ. ໃນໄລຍະການສຸກແກ່ທາງສາລີລະວິທະຍາ ການເຊື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນຈື່ງເລີື່ມຕັ້ນ ຫັງ
ເມັດພັນຜ່ານໄລຍະສຸກແກ່ທາງສາລິລະວິທະຍາ ທັງທີື່ເມັດຍັງຕິດຢູ່ກັບຕັ້ນແມ່ກ່ອນເກັບກ່ຽວ ແລະ ການ
ເຊື່ອມຄຸນນະພາບນີັ້ ເກີດຂັ້ນເລັ້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກເມັດເປັນສິື່ງທີື່ມີຊີວິດເຊັື່ນດຽວກັບສິື່ງທີື່ມີຊີວິດອື່ນ

4.12

ລັກສະນະທີສ
ື່ າຄັນຂອງການເຊອ
ື່ ມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ

ການເຊອ
ື່ ມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນມີລັກສະນະທີື່ສາຄັນດັື່ງຕື່ໄປນີັ້:
1. ການເຊື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນເປັນສິື່ງທີື່ບສ
ື່ າມາດຫ້າມໃຫ້ເກີດຂັ້ນໄດ້
2. ການເຊື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ເປັນສິື່ງທີື່ບື່ສາມາດກັບຄນມາໄດ້
3. ການເຊື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນນ້ອຍທີື່ສຸດເມື່ອສຸກແກ່ທາງສາລິລະວິທະຍາ
4. ການເຊື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນຫາຍທີື່ສຸດເມື່ອເມັດຕາຍ
5. ການເຊື່ອມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນເມັດພັນພດຕ່າງຊະນິດກັນ,
ແຕ່ລະແນວພັນ, ແຕ່ລະກອງກັນ ແລະ ຍັງແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະເມັດທີື່ຢູ່ໃນກອງດຽວກັນ

4.13

ການປ່ຽນແປງທີເື່ ກີດຂນ
ັ້ ລະຫວ່າງການເຊອ
ື່ ມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ

1. ການເຊື່ອມສະພາບຂອງເນັ້ອເຫຍື່ອ (Membrane Degradation) ເຊິງື່ Membrane
ຈະເສຍຄຸນສມບັດໃນການເກັບກັກສານພາຍໃນຈຸລັງ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮື່ວໄຫອອກມາຍັງຊ່ອງຫວ່າງລະ
ຫວ່າງຈຸລັງ (Cell)
2. ກິດຈະກາຂອງເອນໄຊຫຼຸດລງ (Lose of enzymatic activity) ເຊິື່ງກວດສອບໄດ້ຈາກ
ໄລຍະເວລາໃນການເກີດປະຕິກິລິຍາທາງຊີວະເຄມີຕ່າງໆ
3. ອັດຕາການຫາຍໄຈຫຼຸດລງ ຫ ຖກຂັດຂວາງ (Reduction in respiration) ເມື່ອເມັດ
ເຊອ
ື່ ມສະພາບຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມມີຊີວິດຫຼຸດລງ, Metabolism ຫຼຸດລງ, ເຮັດໃຫ້ມີການຫາຍໃຈ
ຫຼຸດລງ, ມີການໃຊ້ອັອກຊີເຈນຫຼຸດລງ
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4. ມີກດໄຂມັນອິດສະຫະເພີື່ມຂັ້ນ (Increasing of free fatty acid) ເມັດເຊອ
ື່ ມສະພາບ
ຈະມີກດໄຂມັນອິດສະຫະເພີື່ມຂັ້ນ ຈາກການຍ່ອຍສະລາຍໄຂມັນທີື່ສະສມໄວ້ໃນເມັດ (Storage lipid)
ໂດຍເອັນໄຊມ Lypase ຖ້າມີກດໄຂມັນອິດສະຫະສູງເຖິງ 2 ສະແດງວ່າ ເມັດພັນເຊື່ອມຄຸນນະພາບຂ້ອນ
ຂ້າງສູງ
5. ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຫຼຸດລງ (Reduced storability) ຈາກປະກດການ
ຕ່າງໆທີື່ເກີດຂັ້ນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຫຼຸດລງ ໂດຍການປຽບທຽບໄລຍະເວລາທີື່ເມັດ
ຍັງຄງມີຄວາມງອກຄງທີື່ເຊັື່ນ: 80 ຈະໃຊ້ເວລາຈັກເດອນ
6. ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕັ້ນກ້າຫຼຸດລງ (Reduced rate seedling of growth
and development) ເມັດພັນທີື່ມີການເຊື່ອມຄຸນນະພາບບື່ຫາຍປານໃດ ຈະມີການງອກເປັນຕັ້ນທີື່
ສມບູນໄດ້ ແຕ່ມີອັດຕາການງອກ ແລະ ການພັດທະນາຈະຊ້າລງກວ່າຕັ້ນກ້າທີື່ບື່ມີການເຊື່ອມຄຸນນະພາບ
7. ຄວາມສະໝື່າສະເໝີຂອງຕັ້ນກ້າໃນແປງປູກຫຼຸດລງ (Decreased uniformity of seed
ling) ຕັ້ນພດທີື່ງອກໃນແປງປູກບື່ສະໝື່າສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ພດອອກດອກຊ້າ ຫ ອອກດອກບື່ພ້ອມກັນ ການ
ສຸກແກ່ບື່ພ້ອມກັນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜນຜະລິດບື່ທັນກັນ ແລະ ເປັນບັນຫາດ້ານຄຸນະພາບຂອງເມັດພັນຕື່ໄປ
8. ບື່ມີຄວາມທນທານຕື່ສະພາບແວດລ້ອມ ເມັດພັນທີື່ເຊື່ອມຄຸນນະພາບ ສາມາດງອກໄດ້ ແຕ່
ບື່ສາມາດຕ້ານທານຕື່ສະພາບແວດລ້ອມດັື່ງກ່າວ
9. ເມັດພັນປ່ຽນສີ (Color changes) ເມື່ອເມັດພັນເຊອ
ື່ ມຄຸນນະພາບຫາຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ສີ
ມີການປ່ຽນແປງໄປ
10. ຜນຜະລິດຫຼຸດລງ (Decreased yield) ເມັດພັນທີື່ເຊອ
ື່ ມຄຸນນະພາບ ເຖິງວ່າຈະສາມາດ
ປູກໃນພັ້ນທີື່ຂະໜາດໃຫຍ່ກຕາມ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຈະບື່ສະໝາື່ ສະເໝີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜນຜະລິດ
ຕກຕື່າລງ
11. ເປີເຊັນຄວາມງອກໃນແປງປູກຫຼຸດລງ (Loss of field emergence) ເມັດພັນທີື່ເຊອ
ື່ ມ
ຈະເຮັດໃຫ້ເປີເຊັນຄວາມງອກໃນແປງປູກຫຼຸດລງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ
12. ຕັ້ນກ້າຜິດປກກະຕິເພີື່ມຂັ້ນ (Increased abnormal seedling) ເມັດທີື່ເຊອ
ື່ ມຄຸນ
ນະພາບຈະເຮັດໃຫ້ເປີເຊັນຄວາມງອກຫຼຸດລງ ແລະ ເມັດທີື່ງອກຂັ້ນມານັັ້ນກຈະເປັນຕັ້ນກ້າທີື່ຜິດປກກະຕິ
ອັນເນອ
ື່ ງມາຈາກການເຊື່ອມສະພາບຂອງເນັ້ອເຫຍື່ອ ໃນສ່ວນອະໄວຍະວະທີື່ສາຄັນຂອງເມັດ ອາດເປັນ
ສ່ວນຂອງຍອດອ່ອນ, ຮາກອ່ອນ ຫ ສ່ວນຂອງລາຕັ້ນກຕາມ ເຊິງື່ ການຜິດປກ ກະຕິຂອງຕັ້ນກ້ານີັ້ຈະເຮັດໃຫ້
ຈານວນຕັ້ນກ້າໃນແປງຫຼຸດລງ
13. ເມັດບື່ງອກ (ຕາຍ) (Loss of germinability) ເມັດທີື່ເຊື່ອມຄຸນນະພາບຫາຍ ຈະມີຜນ
ເຮັດໃຫ້ເມັດບື່ງອກ ເຖິງວ່າຈະໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສມແລ້ວກຕາມ

4.14

ສາເຫດທີເື່ ຮັດໃຫ້ເມັດພັນເຊອ
ື່ ມຄຸນະພາບ (Causes of seed
deterioration)

1. ອາຫານສະສມບື່ພຽງພ ແລະ ເນັ້ອເຫຍື່ອຈະເລີນຂາດອາຫານ (Depletion of food
reserves and starvation of meristematic tissue)
2. ການສະສມສານພິດໃນເມັດພັນ (Accumulation of toxic compounds) ເມື່ອເມັດ
ມີຄວາມຊຸ່ມ ຫາກເກັບໄວ້ດນໆຈະເກີດກິດຈະກາການຫາຍໃນຕື່ເນື່ອງ ແລະ ມີກິດຈະກາຂອງເອັນໄຊມ ເຮັດ
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ໃຫ້ເກີດສານພິດ ແລະ ຂອງເສຍສະສມພາຍໃນເມັດຈາກ Metabolism ທີື່ມີຂນ
ັ້ ແລະ ເກີດຂະບວນການ
Metabolism ທີື່ບື່ສມບູນ
3. ຂາດກນໄກການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຂະບວນການງອກຂອງເມັດ
(Breakdown
inme
chains msfor triggering germination)
4. ໄຣໂບໂຊມ (Ribosome) ບາງສ່ວນບື່ເຮັດວຽກ ການສັງເຄາະໂປຣຕີນຈື່ງບື່ເກີດຂັ້ນ
5. ເອັນຊາຍ ເຊື່ອມຄຸນນະພາບ
6. ມີການສ້າງ ແລະ ການກະຕຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດກິດຈະກາຂອງເອັນໄຊມ ຍ່ອຍສະລາຍອາຫານ
(Formation and activation of hydrolytic enzymes)
7. ການເຂັ້າທາລາຍຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ (Fungal and pest invasion) ເຊັ້ອຣາ
ແລະ ສັດຕູເມັດພັນອື່ນໆ ຈະເຂັ້າທາລາຍເມັດໃນໂຮງເຮອນເກັບຮັກສາເມັດພັນ ໂດຍເຂັ້າທາລາຍເມັດໂດຍ
ກງ ແລະ ການປ່ອຍ ຫ ກື່ໃຫ້ເກີດສານພິດທາລາຍຄວາມມີຊີວິດຂອງເມັດ
8. ໂຄງສ້າງທີື່ສາຄັນຂອງເມັດເຊື່ອມ (Functional structure degradation) ການເຊື່ອມ
ສະພາບຂອງເນັ້ອເຫຍື່ອ ໂດຍສະເພາະເນັ້ອເຫຍື່ອຂອງ Mitochondria ຈະເຮັດໃຫ້ການຫາຍໃຈ ແລະ ສ້າງ
ພະລັງງານຫຼຸດລງ ແລະ ເກີດການຮື່ວໄຫຂອງສານຈາກເນັ້ອເຫຍື່ອ
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ບດທີ 5
ການພັກຕວຂອງເມັດພັນ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ:
1. ການພັກຕວຂອງເມັດພັນພດ
2. ຂດ
ັ້ ີ ແລະ ຂັ້ເສຍຂອງການພັກຕວຂອງເມັດພັນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ຄວາມໝາຍການພັກຕວຂອງເມັດພັນ

ການພັກຕວຂອງເມັດ ພັນ ໝາຍເຖິງເມັດພດທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ບື່ມີການງອກທັັ້ງທີື່ໄດ້ ຮັບປັດ
ໄຈຕ່າງໆທີື່ຈາເປັນຕື່ການງອກ ໃນຂະນະທີື່ເມັດພັນຊະນິດດຽວກັນນັັ້ນ ທີື່ບື່ມີການພັກຕວເຮາເອີັ້ນໄດ້ວ່າ
ເປັນເມັ ດທີື່ມີການພັກຕວ

ການພັກຕວຂອງເມັດ ພັນ ເປັນກນໄກທີື່ຢູ່ລອດຂອງຊີວິດ ໂດຍຈະບື່ງອກຖ້າຍັງບື່ເຖິງ
ລະດູການທີື່ເໝາະສມຕື່ການຈະເລີ ນເຕີບ ໂຕຂອງຕັ້ນອ່ອນ

ເມັດ ທີື່ພັກຕວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ ເມັດ ວັດຊະພດ ຫ ເມັດ ພດປ່າ, ການພັກຕວຂອງເມັດ ຈະ
ຕ້ອງມີລັກສະນະດັື່ງຕື່ໄປນີັ້:
1. ຕ້ອງປ້ອງກັນການງອກ
2. ມີລະດັບຂອງການພັກຕວແຕກຕ່າງກັນໄປ
3. ເສື່ອ ມສະພາບໄປຕາມການເວລາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນທາມະຊາດ
4. ຕ້ອງປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບ ແລະ ຄຸນ ນະພາບຂອງເມັດພັນ

5.2

ຂດ
ັ້ ີ ແລະ ຂເັ້ ສຍຂອງການພັກຕວຂອງເມັດພັນ
5.2.1

5.2.2

ຂດ
ັ້ ຂ
ີ ອງການພັກຕວຂອງເມັດ
 ເຮັດໃຫ້ພດສາມາດຮັກສາເຜື່າພັນຂອງຕວເອງໄວ້ໄດ້
 ເຮັດໃຫ້ເມັດບງື່ ອກຢູຕ
່ ັ້ນໃນການເກັບກ່ຽວຊ້າ
 ເມັດທີື່ມີການພັກຕວຈະມີຄຸນສມບັດໃນການເກັບຮັກສາສູງ
 ເໝາະສາລັບໃຊ້ເປັນພດປູກທີື່ບື່ຕ້ອງຫວ່ານເມັດ (ທື່ງຫຍ້າ)
ຂັ້ເສຍຂອງການພັກຕວຂອງເມັດ
 ຕ້ອງເຮັດແກ້ການພັກຕວກ່ອນນາໄປປູກ
 ເມັດພັນຄ່ອຍໝດສະພາບການພັກຕວ
 ເຮັດໃຫ້ຈານວນຕັ້ນຕື່ພັ້ນທີື່ປູກບື່ສະໝື່າສະເໝີ
 ມີບັນຫາໃນການກາຈັດວັດຊະພດ
 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ຕ້ອງແກ້ການພັກຕວເສຍກ່ອນ
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5.3

ຊະນິດຂອງການພັກຕວຂອງເມັດ
5.3.1

ການພັກຕວ ເກີດຂັ້ ນເນື່ອງຈາກເປອກຫຸ້ມ ເມັດ
ພດບາງຊະນິດໜາ ຫ ເປັນມັ ນເພາະມີເພກຕີນ (Pectin) ຫ (Suberin) ເຄອບ
ຢູ່ ເຮັດ ໃຫ້ ນັ້າ ຫ ອ໊ອກຊີ ເຈນບື່ສາມາດຊມຜ່ານເຂັ້າໄປໄດ້ ເມັດທີື່ມີ ການພັກຕວແບບນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ເມັດ ແຂງ
(Hard seed) ພບໃນຕະກຸນຖື່ວ, ກະລາປີ, ຝ້າຍ...
5.3.2 ການພັກຕວຂອງເມັດທີື່ເກີດຂັ້ນເນື່ອງຈາກສ່ວນປະກອບພາຍໃນເມັດ
 ໜື່ອ່ອນຢູໃ່ ນໄລຍະພັກຕວ
 ໜື່ອ່ອນຍັງຈະເລີນເຕີບໂຕບື່ເຕັມທີື່
5.3.3 ການພັກຕວຂອງເມັດທີື່ເກີດຂັ້ນ ເນື່ອງຈາກສານຢັບຢັັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ
 ອາດຈະພບສານດັື່ງກ່າວໄດ້ທີື່ເປອກຫຸ້ມເມັດ ຫ ໜື່ອ່ອນ
 ສານເຫື່ານີັ້ໄດ້ແກ່: ໂຄມາຣິນ (Caumarin), ກດແອ໊ບຊິສສິດ (Abscisic
acid), ໄຊຍາໄນດຸ໌ (Cyanide)

5.4

ວິທແ
ີ ກ້ການພັກຕວຂອງເມັດ

ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂນ
ັ້ ຢູກ
່ ັບຊະນິດຂອງການພັກຕວຂອງເມັດແຕ່ລະຊະນິດດ້ວຍ
5.4.1 ວິທກ
ີ ານສາລັບພວກທີື່ພກ
ັ ຕວເນອ
ື່ ງຈາກເປອກຫຸມ
້ ເມັດ
ກ. ໂດຍການໃຊ້ ເຄື່ອງມ ກດບາງຢ່າງເຊັື່ນ:
 ດ້ວຍວິທີຝນ ຫ ຖູ
 ດ້ວຍການເຈາະຮູ
 ດ້ວຍການຕັດ ປາຍເມັດ
 ດ້ວຍການແກະເອາເມັດ ອອກ
ຂ. ໂດຍການແຊ່ເມັດໃນນັ້າ
 ການລວກນັ້າຮ້ອນ
 ການເກັບເມັດ ໄວ້ທີື່ຊຸ່ມ
ຄ. ການໃຊ້ສານເຄມີ ໄດ້ແກ່:
 ກດມາດ
 ກດນັ້າສັ້ມ
 Ammonium hydroxide
5.4.2 ວິທກ
ີ ານສາຫັບພວກທີພ
ື່ ກ
ັ ຕວເນອ
ື່ ງຈາກສ່ວນປະກອບພາຍໃນເມັດ
1) ພວກທີພ
ື່ ັກຕວ ຄວນເກັບເມັດໄວ້ໃນທີື່ຊມ
ຸ່ ແລະ ເຢັນ ເຊິງື່ ເອີັ້ນວ່າ: ສະຕຣາຕິຟິ
ເຄຊັນ (Stratification) ເຊັື່ນ: ອຸນຫະພູມ 4-5 oC ເປັນເວລາ 3-4 ເດອນ
2) ສາຫັບພວກທີື່ພັກຍັງຈະເລີນເຕີບໂຕບເື່ ຕັມທີື່ ຕ້ອງລໄລຍະເວລາຈນກວ່າເນັ້ອ
ເຫຍື່ອພາຍໃນໜື່ອ່ອນຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີື່ ແລ້ວຈື່ງນາໄປປູກໄດ້
5.4.3 ວິທກ
ີ ານສາຫັບພວກທີພ
ື່ ກ
ັ ຕວເນອ
ື່ ງຈາກສານຢັບຢັງັ້ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ
1. ນາເມັດໄປລ້າງນັ້າເພື່ອໃຫ້ສານດັື່ງກ່າວໝດໄປ
2. ໃຊ້ສານເລັື່ງການງອກເຊັື່ນ: ອ໊ອກຊິນ (Auxin) ແລະ ອີທີແລນ (Ethylene)
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ຮູບທີ 17 ການລ້າງແກ່ນ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: ສັນທະນາ (2014)

5.5

ການເລັງື່ ຄວາມງອກຂອງເມັດພັນບາງຊະນິດໂດຍການແກ້ສານພັກຕວຂອງເມັດ
5.5.1

ໝາກເຂອເລັື່ນ
ໝາກສຸກດີແລ້ວນາເອາໝາກມາຜ່າເອາແກ່ນ ໝັກໄວ້ປະມານ 24 ຊື່ວໂມງ ນາໄປລ້າງ
ນັ້າ, ຫັງຈາກນັັ້ນນາໄປຕາກລມໃນທີື່ຮື່ມໃຫ້ແຫ້ງດີຈື່ງນາໄປກ້າ ຫ ເກັບຮັກສາໄວ້ປູກຕື່ໄປ ການເຮັດແບບນີັ້
ເປັນການລ້າງວຸ້ນທີື່ຫື່ຫຸ້ມເມັດອອກ ສິງື່ ທີື່ວຸ້ນຫຸ້ມເມັດນັັ້ນມີສານຢັບຢັັ້ງການງອກຂອງເມັດຄ: ພວກກດ
ພາຣາ-ແອສຄວຣຸ໌ບິດ (Para ascorbic acid) ແລະ ສານໂຄມາຣິນ (Coumarin)

ຮູບທີ 18 ການລ້າງແກ່ນໝາກເຂອເລັນ
ື່
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: ສັນທະນາ (2014)
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5.5.2

ເມັດພັນຖວ
ື່ ດິນ
ເມັດພັນຖື່ວດິນບາງເມັດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບປັດໄຈຕ່າງໆ
ຖ້ວນແລ້ວກຕາມ ແຕ່ກຍັງມີລັກສະນະຄງເດີມ ຄບມ
ື່ ີການດູດນັ້າ

ທີຈ
ື່ າເປັນໃນການງອກຢ່າງຄບ

44

ບດທີ 6
ການຜະລິດເມັດພັນ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການປັບສະພາບເມັດພັນ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດອະທິບາຍ
 ຫັກການໃນການເລອກສະຖານທີື່ປູກທີື່ສາຄັນໃນການຜະລິດເມັດພັນ
 ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນ, ການປັບສະພາບເມັດພັນ ຕະຫອດຮອດການເກັບຮັກສາເມັດພັນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
6.1

ຫກ
ັ ການທີສ
ື່ າຄັນໃນການຜະລິດເມັດພັນ

ການຜະລິດເມັດພັນມີຫັກການທີສ
ື່ າຄັນໃນດ້ານຕ່າງໆທີື່ຄວນພິຈາລະນາ ມີດັື່ງນີັ້:
6.1.1 ເມັດພັນທີນ
ື່ າໃຊ້ໃນການຜະລິດ
ເມັດພັນເປັນຈຸດເລີື່ມຕັ້ນທີສ
ື່ າຄັນທີື່ສຸດໃນຂະບວນການຜະລິດພດ ທີື່ຄວນພິຈາລະນາ
ຢ່າງຖະນຸຖະໜອມເປັນພິເສດ ຄວນຄານງເຖິງໃນການທີື່ຈະເລອກເມັດພັນມີຄ:
1) ແຫື່ງທີື່ມາຂອງເມັດພັນ
ຄວນມາຈາກສະຖາບັນ ຫ ອງການໜ່ວຍງານບລິສັດອື່ນໆ ທີື່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ
ທັງນີັ້ກເພອ
ື່ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໝັັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ເປັນເມັດພັນທີື່ຖກຕ້ອງຕາມພັນ
2) ຊັັ້ນຂອງເມັດພັນ
ຈະຕ້ອງເປັນຊັັ້ນເມັດພັນຄັດ ຫ ຊັັ້ນເມັດພັນຫັກ ຫ ອາດຈະເປັນຊັັ້ນເມັດພັນ
ຂະຫຍາຍ ກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ມີຄວາມບລິສຸດທາງສາຍພັນສູງທີື່ສຸດ, ມີຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີື່ດີ
6.1.2 ການເລອກພດທີື່ຈະໃຊ້ການຜະລິດເມັດພັນ
ຈາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງຮູກ
້ ່ອນວ່າພດນັັ້ນເປັນພດປະສມຕວເອງ ຫ ພດປະສມຂ້າມ ເພອ
ື່
ໃຫ້ການກະກຽມພັ້ນທີື່ປູກ ແລະ ການຈັດການອື່ນໆເປັນໄປໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງກັບຊະນິດພດ ເປັນຕັ້ນວ່າ ການ
ເລອກພັ້ນທີື່ປູກໃຫ້ຫ່າງຈາກພດຊະນິດດຽວກັນກັບພັນອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ມຄ
ີ ວາມບລິສຸດສູງ
6.1.3 ການເລອກພນ
ັ້ ທີື່ປກ
ູ
ຄວນເປັນພັ້ນທີື່ໆມີລັກສະນະດັື່ງນີັ້:
1 ດິນມີສະພາບທີດ
ື່ ີ ມີຄວາມອຸດມສມບູນສູງ
2 ເປັນແຫື່ງທີື່ບື່ເຄີຍມີພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ລະບາດມາກ່ອນ
3 ເປັນບ່ອນທີື່ບເື່ ຄີຍປູກພດຊະນິດດຽວກັນມາກ່ອນ
4 ໃກ້ແຫື່ງນັ້າ ສາມາດໃຫ້ນັ້າແກ່ພດປູກໄດ້ສະດວກຕະຫອດປີ
5 ບື່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນພັກຈນເກີນໄປ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການດູແລ
6 ສາມາດເວັັ້ນໄລຍະຫ່າງຂອງພັ້ນທີື່ປູກຈາກພດຊະນິດດຽວກັນ
7 ຖ້າເປັນພັ້ນທີື່ຂະຫຍາຍພັນຕາມໂຄງການຜະລິດເມັດພັນ ຄວນເປັນພັ້ນທີື່ໆໃກ້
ຄຽງກັນ ເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີື່ຜະລິດໄດ້ຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ
8 ສະດວກຕື່ການຄມມະນາຄມຂນສື່ງ
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6.1.4

ການກຽມພນ
ັ້ ທີື່ປກ
ູ
ພັ້ນທີື່ປູກເພື່ອການຜະລິດເມັດພັນຄວນມີລັກສະນະດັື່ງນີັ້:
1 ຈັດເວັັ້ນໄລຍະຫ່າງຂອງພັ້ນທີື່ປູກຈາກພດຊະນິດດຽວກັນ
2 ການກຽມດິນ
 ກາຈັດວັດຊະພດອອກໃຫ້ໝດ ໂດຍການໄຖຄາດປະໄວ້ປະມານ 7-10 ວັນ
 ໄຖດິນໃຫ້ລະອຽດ
 ຫວ່ານປູນຂາວເພື່ອປັບຄວາມເປັນກດເປັນດ່າງ ໃນອັດຕາ 100-200 Kg/

ໄຣ່


ຄວນນາໃຊ້ຝນ
ຸ່ ດອກ ຫ ຝຸ່ນໝັກເປັນຝຸ່ນຮອງພັ້ນ ກ່ອນໄຖຄາດດິນຄັັ້ງສຸດ

ທ້າຍ
ຕາຕະລາງທີ 9 ມາດຖານການເວັນ
ັ້ ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກພດແຕ່ລະຊະນິດ
ລ/ດ

ຊະນິດພດ

ໄລຍະຫ່າງ (ແມັດ)

1
2
3
4
5

ເຂັ້າ
ສາລີ
ເຂັ້າຝ້າງ
ດອກຕາເວັນ
ກະລາປີ, ກະລາປີດອກ, ຜັກກາດຂາວປີ, ຜັກກາດຂຽວປີ, ໝາກອ,
ໝາກແຕງກວາ
ໝາກໂມ, ໝາກບວບ, ໜື່ໄມ້ຝະລັື່ງ, ຜັກບື່ວຫວໃຫຍ່
ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂອເລັື່ນ

3
200
300
800
600

6
7

6.1.5

400
30

ການປູກ ແລະ ດູແລຮັກສາໜານປູກ
 ການປູກ ແມ່ນປູກຕາມຕາຕະລາງທີື່ການດວັນປູກ
 ປູກດ້ວຍໄລຍະປູກທີກ
ື່ ານດໄວ້ຂອງພດຊະນີດນັັ້ນ
6.1.6 ການດູແລຮັກສາ ແລະ ການປ້ອງກັນກາຈັດ
ການດູແລຮັກສາ
ຫັງຈາກປູກແລ້ວຕ້ອງມີການບວລະບັດຮັກສາ ກາຈັດວັດຊະພດທີື່ບຕ
ື່ ້ອງການອອກ
ເພາະພວກມັນຈະມາຍາດແຍ່ງທາດອາຫານຕ່າງໆຈາກພດເຊັື່ນ: ນັ້າ, ທາດອາຫານ, ແສງແດດ, ເປັນທີື່ຢູ່ອາໄສ
ຂອງແມງໄມ້ສັດຕູພດ, ການເກັບກ່ຽວລາບາກ, ເຮັດໃຫ້ວັດຊະພດປະປນມາກັບເມັດພັນ ເຮັດໃຫ້ເມັດພັນມີ
ຄວາມບລິສຸດຕື່າ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ
 ໂດຍການໃຊ້ແຮງງານຄນ ຫ ເຄື່ອງຈັກປາບວັດຊະພດໃນໜານປູກ
 ການໃຊ້ສານເຄມີປາບວັດຊະພດ ກລະນີນເີັ້ ຮັດໃນພັ້ນທີື່ຈານວນຫາຍ
6.1.7 ການກາຈັດພັນປນ
1 ຫກຕັ້ນພດທີື່ບຕ
ື່ ້ອງການອອກ ໃຫ້ເຫອໄວ້ຕັ້ນທີຄ
ື່ ກັນ
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2
3
4

ເຮັດໃຫ້ແລ້ວກ່ອນພດທີຈ
ື່ ະອອກດອກ
ຖ້າຫກຖິັ້ມບື່ໄດ້ໃຫ້ໃຊ້ວິທີທາລາຍ
ຕັ້ນພດທີື່ຖອນຖິັ້ມໄດ້ແກ່:
 ຕັ້ນພດທີື່ເປັນພັນອື່ນ
 ຕັ້ນທີື່ກາຍພັນ
 ຕັ້ນວັດຊະພດ
 ຕັ້ນພດຊະນິດອື່ນ
 ຕັ້ນທີື່ສູງ ຫ ຕື່າກວ່າປກກະຕິ
 ຕັ້ນທີື່ອອກດອກໄວ ຫ ຊ້າກວ່າປກກະຕິ
 ຕັ້ນທີື່ມີລັກສະນະອ່ອນແອບສ
ື່ ມບູນ
 ຕັ້ນທີື່ເປັນພະຍາດ ຫ ແມງໄມ້ທາລາຍ
6.1.8 ການເກັບກ່ຽວ
ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນ (Seed harvesting) ໝາຍເຖິງການຕັດກ່ຽວຕັ້ນ, ຮວງ ຫ
ຝັກອອກຈາກໜານປູກເອາສະເພາະເມັດພັນອອກມາ
ເປັ້າໝາຍຫັກທີື່ສາຄັນໃນການເກັບກ່ຽວເມັດພັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່ມຄ
ີ ຸນນະພາບດີ

ຮູບທີ 19

ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ (2014)
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6.2

ການຜະລິດເມັດພັນພດປະສມຕວເອງ
6.2.1

ກາມະພັນຂອງພດປະສມຕວເອງ
ໃນປະຊາກອນຂອງພດປະສມຕວເອງ ລັກສະນະກາມະພັນຈະເຂັ້າສູພ
່ ັນແທ້ (Homo
zygous) ເມື່ອພດຕັ້ນໃດເປັນພັນແທ້ແລ້ວ ລັກສະນະກາມະພັນໃນພດຕັ້ນນັັ້ນຈະຄງທີື່ ແລະ ຈະໃຫ້ລູກ
ຫານທີື່ມີລັກສະນະພັນທຸກາທີເື່ ປັນພັນແທ້ຕະຫອດໄປຕາມລັກສະນະຂອງພັນທຸກາຂອງພແ
ື່ ມ່ຕັ້ນນັັ້ນ

ຮູບທີ 20 ຮູບດອກພດປະສມຕວເອງ ແລະ ພດປະສມຂ້າມ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: ສັນທະນາ (2014)
6.2.2

ວິທກ
ີ ານປັບປຸງພັນພດປະສມຕວເອງ
ການປັບປຸງພັນພດປະສມຕວເອງ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການນາພດພັນດີຈາກທ້ອງຖິື່ນ
ອື່ນເຂັ້າມາປູກທດສອບ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າການນາເຂັ້າພດພັນໃໝ່ ແລ້ວຄັດເລອກສາຍພັນດີໄວ້ ເພື່ອປູກຂະຫຍາຍ
ເປັນພັນດີຕໄື່ ປ ວິທກ
ີ ານນີເັ້ ປັນການປະຕິບັດທີື່ໄດ້ຜນຢ່າງໄວ ເໝາະສາລັບພດໃໝ່ທີື່ຍັງບເື່ ຄີຍປູກມາກ່ອນ
6.2.3 ວິທກ
ີ ານຜະລິດເມັດພັນພດປະສມຕວເອງ
ພັນພດປະສມຕວເອງທີື່ໄດ້ຜ່ານການປັບປຸງພັນມາແລ້ວ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນພັນແທ້
ເຊິື່ງຈະມີລັກສະນະທາງພັນທຸກາຄງທີື່ ດັື່ງນັັ້ນ, ຈື່ງສາມາດນາເມັດພັນໄປປູກຂະຫຍາຍເປັນເມັດພັນໃໝ່ໄດ້
ຫາຍໆຄັັ້ງ ໂດຍລັກສະນະທາງກາມະພັນຈະບມ
ື່ ີການປ່ຽນແປງ

6.3

ປັດໄຈທີຕ
ື່ ອ
້ ງຄານງເຖິງການເກັບກ່ຽວ

ເມັດພັນທີື່ເກັບກ່ຽວມາແລ້ວຈະມີຄຸນນະພາບດີ ຫ ບຫ
ື່ າຍໜ້ອຍພຽງໃດຂັ້ນຢູກ
່ ັບປັດໄຈຕ່າງໆຄ:
6.3.1 ຄວາມຊຸມ
່ ຂອງເມັດ
ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນນັັ້ນຈະມີຄ່າສູງຫາຍ ໃນໄລຍະການສຸກແກ່ທາງສາລິລະວິທະຍາ
(Physiological maturity) ເຊິື່ງເປັນອຸປະສັກທີື່ເຮັດໃຫ້ບສ
ື່ າມາດເກັບກ່ຽວເມັດພັນໄດ້ ທັັ້ງໆທີື່ໃນ
ໄລຍະນີັ້ເມັດພັນມີຄວາມສມບູນສູງສຸດ ທັງໃນດ້ານໂຄງສ້າງອງປະກອບທາງເຄມີ, ຄວາມມີຊີວິດ, ຄວາມ
ແຂງແຮງ ຕະຫອດຈນການສະສມນັ້າໜັກແຫ້ງ ດັງື່ ນັັ້ນ, ໃນການປະຕິບັດຈື່ງມັກກຈະຖ້າໃຫ້ເມັດພັນມີ
ຄວາມຊຸ່ມຫຼຸດລງເສຍກ່ອນ ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີການເກັບກ່ຽວເມັດພັນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ເຊິື່ງເຮາເອີັ້ນໄລຍະທີື່
ເກັບກ່ຽວເມັດພັນນີັ້ວ່າ ໄລຍະສຸກແກ່ສາລັບເກັບກ່ຽວ
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6.3.2

ວິທກ
ີ ານເກັບກ່ຽວ
 ຖ້າໃຊ້ແຮງງານຄນເກັບກ່ຽວຈະໄດ້ເມັດພັນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ ຈະຫຼຸດຄວາມກະ
ທບກະເທອນໃຫ້ເມັດບວມຊັ້າໜ້ອຍ, ແຕ່ກມີຂັ້ເສຍໃນດ້ານສິັ້ນເປອງແຮງງານ, ເວລາ ແລະ ຕັ້ນທນການ
ຜະລິດ
 ຖ້າໃຊ້ເຄື່ອງກນຈັກ ຈະມີຂັ້ເສຍຄ ເມັດບວມຊັ້າເສຍຫາຍຈາກເຄື່ອງຈັກຄເມັດ
ແຕກຫັກ

ຮູບທີ 21 ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນດ້ວຍແຮງງານຄນ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ (2014)

6.3.3

ຊ່ວງເວລາໃນການເກັບກ່ຽວ
ມີຜນຊັດເຈນໃນການເກັບກ່ຽວດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ໂດຍພບວ່າ ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນໃນ
ຕອນເຊັ້າ ເມັດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜ້ອຍກວ່າການເກັບກ່ຽວໃນຕອນສວາຍ ທັງນີັ້ເພາະໃນຕອນເຊັ້າ
ເມັດຍັງມີຄວາມຊຸ່ມສູງ ການບວມຊັ້າເສຍຫາຍຂອງເມັດຈື່ງຂ້ອຍນຂ້າງຕື່າ

6.4

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສງຂອງການປັບສະພາບເມັດພັນ
6.4.1

ການປັບສະພາບເມັດພັນ
ໝາຍເຖິງການຈັດການກັບເມັດພັນທີື່ເກັບກ່ຽວມາໄດ້ແລ້ວນັັ້ນ
ໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນທີື່
ສະອາດຂັ້ນ ມີຄວາມບລິສຸດປາສະຈາກສິື່ງເຈອປນມີຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນຕື່າ ໄດ້ຮັບການບັນຈຸຫີບຫື່ ແລະ
ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໄວ້ໃຫ້ດີທີື່ສຸດ
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ຮູບທີ 22 ການປັບສະພາບເມັດພັນ, ການບັນຈຸຫບ
ີ ຫື່ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ (2014)

6.4.2

6.5

ວັດຖຸປະສງຂອງການປັບສະພາບເມັດພັນ
 ເພື່ອຄັດແຍກສິື່ງເຈອປນອອກຈາກເມັດພັນ
 ເພື່ອຄັດຂະໜາດຂອງເມັດພັນ
 ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໃຫ້ດີຂັ້ນ
 ເພື່ອເຄອບສານເຄມີປ້ອງກັນກາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູເມັດພັນ

ຂຄ
ັ້ ວນພິຈາລະນາໃນການໃຊ້ເຄອ
ື່ ງກນຈັກໃນການປັບສະພາບເມັດພັນ

1. ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີື່ມີການຄັດແຍກ ແລະ ທາຄວາມສະອາດໄດ້ເມັດພັນທີື່ດີ ອອກຈາກສິື່ງທີື່ບື່
ຕ້ອງການທີື່ຕິດມານາ
2. ມີເມັດພັນທີື່ດີສູນເສຍໄປກັບສິື່ງທີື່ຄັດຖິັ້ມໜ້ອຍທີື່ສຸດ
3. ທາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄັດແຍກເມັດພັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕາມຄວາມສາມາດຂອງ
ເຄື່ອງຈັກ
4. ໃຊ້ເຊັ້ອໄຟ ແລະ ແຮງງານໃນການປະຕິບັດງານໜ້ອຍທີື່ສຸດ
6.5.1 ຂັນ
ັ້ ຕອນໃນການປັບສະພາບເມັດພັນ
ການປັບສະພາບເມັດພັນ ມີຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆທີສ
ື່ າຄັນຄ:
1. ການພັກເມັດພັນ: ປະຕິບັດກັບເມັດພັນທີື່ເກັບກ່ຽວມາໃໝ່ເປັນຄັັ້ງທາອິດ ເຊິື່ງ
ເປັນການທີື່ມີການລະບາຍຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ ແລະ ມີຫງັ ຄາກັນຝນ
2. ການຕາກ ຫ ຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມ: ຂັັ້ນຕອນນີປ
ັ້ ະຕິບັດໃນໄຮ່, ນາ
3. ການທາຄວາມສະອາດເບັ້ອງຕັ້ນ: ໝາຍເຖິງການເອາສິັ້ນສ່ວນບາງຢ່າງ ທີື່ບື່ຕ້ອງ
ການອອກເຊັື່ນ: ການເກັບຖື່ວດິນ ຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດໃນໄຮ່ນາ
4. ການທາຄວາມສະອາດ: ເຄື່ອງມທີນ
ື່ ິຍມໃຊ້ຄ ເຄື່ອງທາຄວາມສະອາດ ໂດຍໃຊ້
ແຮງລມ ເຊິງື່ ຈະມີຕະແກງທີື່ມີຮຂ
ູ ະໜາດຕາມທີກ
ື່ ານດໄວ້ ໃຫ້ເໝາະສມກັບເມັດພດແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ມີ
ລມເປື່າໄລ່ເສດສິື່ງເຈອປນຂະໜາດນ້ອຍອອກໄປດ້ວຍ ຂັັ້ນຕອນນີັ້ປະຕິບັດໃນໂຮງງານ
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5. ການຄັດແຍກ ແລະ ການຈັດເກຣດ
ໃນຊ່ວງນີັ້ຈະພບວ່າ ສິື່ງເຈອປນຈະມີຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດໃກ້ກັບເມັດພັນຫາຍ
ຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງທີື່ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂັ້ນໄດ້ແກ່:
 ເຄື່ອງແຍກເມັດ ໂດຍອາໄສຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານນັ້າໜັກ
 ທາງດ້ານຄວາມຍາວຂອງເມັດເປັນຕັ້ນ
6.5.2 ການປະສມສານເຄມີ ແລະ ການບັນຈຸຫີບຫື່
ປະຕິບັດຫັງຈາກເມັດມີຄວາມບລິສຸດທາງກາຍຍະພາບສູງສຸດ ແລ້ວອາດຈະມີການຄຸມ
ສານເຄມີບາງຊະນິດ ເພື່ອປ້ອງກັນສັດຕູເມັດພັນໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ ຫັງຈາກນັັ້ນຈື່ງນາມາບັນຈຸຫບ
ີ
ຫື່ຕໄື່ ປ ຂັັ້ນຕອນເຫື່ານີັ້ປະຕິບັດໃນໂຮງງານ
6.5.3 ການຂນສງື່ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
ໃນກລະນີທີື່ເມັດພັນຕ້ອງມີການລຈາໜ່າຍ ຫ ລການປູກ ຈາເປັນຈະຕ້ອງມີການເກັບ
ຮັກສາທີື່ດີເຊັື່ນ:
 ເກັບໄວ້ທີື່ປອດໄພຈາກສັດຕູເມັດພັນ
 ມີການຖ່າຍເທໄດ້
 ອຸນຫະພູມບສ
ື່ ູງ
 ຄວາມຊຸ່ມບສ
ື່ ູງ
 ບຄ
ື່ ວນວາງກະສອບເມັດພັນໄວ້ທີື່ພັ້ນໂດຍກງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຖ່າຍເທຄວາມ
ຊຸ່ມຈາກພັ້ນທີເື່ ກັບ
 ຕ້ອງມີຄວາມສະດວກໃນການຂນຍ້າຍເມັດພັນ
ໃນລະຫວ່າງການດາເນີນງານ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນຂອງການປັບປຸງສະພາບເມັດພັນນັັ້ນ
ຈະຕ້ອງມີການກວດສອບ, ວິເຄາະ ແລະ ຕິດຕາມຜນງານໄປຢ່າງໃກ້ສິດດ້ວຍ ເພື່ອເປັນການຄວບຄຸມຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ປ້ອງກັນແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີື່ອາດຈະເກີດຂັ້ນ
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ຮູບທີ 23

ການຂນສງື່ ຜນຜະລິດ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: http://wwwgoogle.com.th

52

ບດທີ 7
ການເກັບຮັກສາ, ການຮັບຮອງເມັດພັນ, ກດໝາຍ ແລະ ການຕະຫາດ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ:
1. ຫັກການ ແລະ ປັດໄຈໃນການເກັບຮັກສາເມັດພັນ
2. ສະຖານທີື່ເກັບຮັກສາເມັດພັນ ແລະ ພາຊະນະທີື່ໃຊ້ບັນຈຸຫຸ້ມຫື່ເມັດພັນ
3. ຫັກການຄວບຄຸມສັດຕູພດໃນເລັ້າສາງ, ຕະຫອດຮອດການຕະຫາດເມັດພັນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
7.1

ຫກ
ັ ການໃນການເກັບຮັກສາເມັດພັນ

1. ການເກັບຮັກສາເມັດພັນບສ
ື່ າມາດທີຈ
ື່ ະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນດີຂນ
ັ້ ໄດ້
2. ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນ ແລະ ອຸນຫະພູມເປັນປັດໄຈທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດ ທີື່ມີຜນຕື່ການເກັບ
ຮັກສາເມັດພັນ
3. ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນມີຄວາມສາພັນກັບຄວາມຊຸ່ມສາພັດ
4. ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນມີຄວາມສາຄັນຫາຍກວ່າອຸນຫະພູມ Harrington ໄດ້ຕັັ້ງກດໄວ້ວ່າ
ຖ້າອຸນຫະພູມເປັນອງສາຟາເຣັນຮ່າຍ (oF) ໃນການເກັບຮັກສາເມັດພັນ ແລະ ຄ່າຄວາມຊຸ່ມນສາພັດ ລວມ
ກັນແລ້ວບເື່ ກີນ 100 ຈະສາມາດເກັບຮັກສາເມັດພັນໄດ້ດີ
5. ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນຫຼຸດລງ 1% ຈະສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ນານຂັ້ນອີກ 1 ເທື່າຕວ
6. ອຸນຫະພູມໃນການເກັບຮັກສາຫຼຸດລງ 10oF ຈະສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ນານຂນ
ັ້ ອີກ 1 ເທື່າ
ຕວ
7. ສະພາບທີື່ແຫ້ງ ແລະ ເຢັນຈະເໝາະສມໃນການເກັບຮັກສາຫາຍທີື່ສຸດ
8. ເມັດພັນທີື່ເຊອ
ື່ ມຄຸນນະພາບ ຈະເກັບຮັກສາໄດ້ບດ
ື່ ນເທື່າກັບເມັດພັນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ
9. ເມັດພັນທີື່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນພາຊະນະທີື່ມີຝາປິດສະນິດ ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມຕື່າກວ່າການເກັບ
ຮັກສາໄວ້ໃນສະພາບພາຍນອກທື່ວໄປ
10. ເມັດພັນຕ່າງຊະນິດກັນຈະມີອາຍຸຍາວນານຂອງຊີວິດຕ່າງກັນ

7.2

ປັດໄຈໃນການເກັບຮັກສາເມັດພັນ

ການເກັບຮັກສາເມັດພັນ ເປັນການນາເມັດໃນໄລຍະຕັັ້ງແຕ່ເມັດເກີດການສຸກແກ່ ທາງສາລິລະວິ
ທະຍາ ມາເກັບຮັກສາໄວ້ ຈນກວ່າຈະເຖິງເວລາໃນການໃຊ້ປູກໃນຄັັ້ງຕໄື່ ປ
ເມັດພັນຈະສາມາດຮັກສາຄຸນຄ່າຕ່າງໆໄວ້ໄດ້ນານພຽງໃດໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສານັັ້ນ ຂັ້ນຢູ່
ກັບປັດໄຈຕ່າງໆດັື່ງນີ:ັ້
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7.2.1

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເມັດພັນ
ເມັດພັນທີື່ມີປະຫວັດການຜະລິດຢູໃ່ ນໄຮ່ນາດີ ເຊັື່ນ: ມີການໃຫ້ຝຸ່ນພຽງພກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພດ ເມື່ອນາມາເກັບຮັກສາ ກຈະສາມາດເກັບຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໄວ້ໄດ້ດີ ແລະ
ເວລານານ
7.2.2 ຄວາມຊຸມ
່ ຂອງເມັດ ແລະ ຄວາມຊຸມ
່ ສາພັດ
ຖ້າຄວາມຊຸ່ມຕື່າຈະສາມາດເກັບຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໄວ້ໄດ້ຍາວນານ
7.2.3 ອຸນຫະພູມ
ຖ້າອຸນຫະພູມຕື່າ ຈະສາມາດເກັບຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນໄວ້ໄດ້ຍາວນານ

7.3

ປະເພດຂອງການເກັບຮັກສາເມັດພັນ

ຈາແນກຕາມການເກັບຮັກສາມີ 2 ປະເພດຄ:
7.3.1 ເມັດພັນຣຸອ
ຸ໌ ອຮຸ໌ໂຣດຸ໌ອກ (Orthodox Seed)
ພວກທີື່ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃນສະພາບທີມ
ື່ ີຄວາມຊຸ່ມສາພັດ ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດພັນ ແລະ
ອຸນນະພູມຕື່າ ໄດ້ແກ່: ເມັດພັນພດໄຮ່, ໄມ້ດອກ ແລະ ພດຜັກ...
7.3.2 ເມັດພັນຣຸຣ
ຸ໌ ຄ
ີ າລຊີແທຣນ (Recalcirant Seed)
ເປັນພວກທີື່ຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາໃນສະພາບທີມ
ື່ ີຄວາມຊຸ່ມສາພັດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມເມັດ
ພັນສູງ ແຕ່ອຸນນະພູມຕື່າ ໄດ້ແກ່: ເມັດພັນໝາກໄມ້ຕ່າງໆ...

7.4

ສະຖານທີເື່ ກັບຮັກສາເມັດພັນ

ສະຖານທີື່ເກັບຮັກສາເມັດພັນ ຄວນເປັນສະຖານທີື່ຈັດໄວ້ໃຫ້ເໝາະສມ ສາລັບການເກັບຮັກສາ
ເມັດພັນ ເຊິື່ງອາດແບ່ງໄດ້ 2 ປະເພດໃຫຍ່ດັື່ງນີັ້:
7.4.1 ສະຖານທີື່ເກັບຮັກສາເມັດພັນທີບ
ື່ ື່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸມ
່ ຂອງບັນຍາ
ກາດ
ສະຖານທີື່ປະເພດນີທ
ັ້ ສ
ີື່ າຄັນຄ: ຄວນແຫ້ງ, ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ດີ, ຮັກສາຄວາມ
ສະອາດໄດ້ງ່າຍ, ບມ
ື່ ີນກ, ໜູ, ແມງໄມ້ສັດຕູເມັດພັນທີຈ
ື່ ະມາທາລາຍ ໃນກລະນີທີື່ມີປະລິມານເມັດພັນທີື່
ຕ້ອງການເກັບຮັກສາບື່ຫາຍ ອາດຈະສ້າງເປັນຫ້ອງ ຫ ໂຮງເຮອນ ເພື່ອເກັບຮັກສາເມັດພັນໂດຍສະເພາະ ແລະ
ບຄ
ື່ ວນເກັບເມັດພັນໄວ້ກັບຝຸ່ນ ຫ ຢາກາຈັດສັດຕູພດ. ລັກສະນະຂອງຫ້ອງ ຫ ໂຮງເຮອນບຄ
ື່ ວນມີປ່ອງຢ້ຽມ
ຄວນມີແຕ່ປະຕູອັນດຽວ, ພັ້ນທີື່ ແລະ ຝາບມ
ື່ ຮ
ີ ອຍແຕກ, ຝາ ແລະ ເພດານຄວນມີສະນວນກັນຄວາມຮ້ອນ
ແລະ ຫັງຄາຄວນກັນຝນໄດ້ດີ ເໝາະສາລັບເກັບຮັກສາເມັດພັນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາອັນສັັ້ນ
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ຮູບທີ 24 ການເກັບຮັກສາເມັດພັນທີື່ບຄ
ື່ ວບຄຸມອຸນນະພູມ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: http://wwwgoogle.com.th
7.4.2

ສະຖານທີື່ເກັບເມັດພັນທີຄ
ື່ ວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸມ
່
ລັກສະນະຂອງຫ້ອງ ຫ ໂຮງເຮອນກເຊັື່ນດຽວກັນກັບແບບທີ 1 ແຕ່ຕ້ອງມີສະນວນກັນ
ຄວາມຮ້ອນ, ປ້ອງກັນການຖ່າຍເທຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ ຕິດຕັັ້ງເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ
ສະເພາະພາຍໃນຫ້ອງ ຫ ໂຮງເຮອນໄດ້

ຮູບ 25 ຫ້ອງການເກັບຮັກສາເມັດພັນ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

ສັນທະນາ (2014)
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7.5

ພາຊະນະທີໃື່ ຊ້ບນ
ັ ຈຸຫມ
ຸ້ ຫເື່ ມັດພັນ

ໃນການເກັບຮັກສາເມັດພັນ ຄວນບັນຈຸເມັດພັນໃນພາຊະນະ, ໃນປະຈຸບັນນີັ້ພາຊະນະທີື່ໃຊ້ບັນຈຸ
ດັື່ງກ່າວ ໄດ້ມີການພັດທະນາ ມີຫາກຫາຍຊະນິດ ເຊັື່ນ:
7.5.1 ພາຊະນະບັນຈຸຊະນິດອາກາດດູດຊມຜ່ານໄດ້
ໃຊ້ບັນຈຸເມັດພັນເພື່ອເປັນການແຍກເມັດໃຫ້ເປັນສັດສ່ວນເທື່ານັັ້ນ, ພາຊະນະຊະນິດນີັ້
ບສ
ື່ າມາດປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຂອງບັນຍາກາດ ຫ ຮັກສາຄຸນນະພາບເມັດພັນໄວ້ໄດ້ ພາຊະນະຊະນິດນີມ
ັ້ ີຄ:
ຖງຜ້າຝ້າຍ, ຖງເຈ້ຍຕ່າງໆ...
7.5.2 ພາຊະນະບັນຈຸຊະນິດຕ້ານທານຄວາມຊຸມ
່ ໄດ້
ເປັນວັດຖຸທີື່ສາມາດຕ້ານທານບໃື່ ຫ້ຄວາມຊຸ່ມຜ່ານໄດ້ສະດວກ ດັື່ງນັັ້ນ, ຄວາມຊຸ່ມຂອງ
ບັນຍາກາດ ຈື່ງຊມເຂັ້າໄປໄດ້ຊ້າໆເຊັື່ນ: ຖັງຢາງ, ພາຊະນະທີເື່ ຮັດຈາກຢາງຕ່າງໆ

ຮູບທີ 26 ພາຊະນະບັນຈຸທີື່ໃຊ້ເກັບຮັກສາເມັດພັນ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: http://wwwgoogle.com.th
7.5.3

7.6

ພາຊະນະບັນຈຸຊະນິດນາັ້ ຊມຜ່ານບໄື່ ດ້
ເປັນວັດສະດຸທນ
ີື່ ັ້າບສ
ື່ າມາດຜ່ານເຂັ້າໄປໄດ້ ເຊັື່ນ: ແກ້ວ, Aluminum foil

ການຄວບຄຸມສັດຕູໃນສາງເກັບເມັດພັນ

ແມງໄມ້ເປັນບັນຫາສາຄັນ ເນື່ອງຈາກແມງໄມ້ສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຢ່າງໄວ ໂດຍເຂາັ້
ທາລາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຜນຜະລິດ, ຜນຜະລິດທີື່ເສຍຫາຍຈາກແມງໄມ້ປະມານ 5-10
7.6.1 ປະເພດຂອງແມງໄມ້ແບ່ງຕາມລັກສະນະການທາລາຍ
1) ກັດກິນ ຫ ເລັມພາຍນອກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍເຮັດໃຫ້ເກີດຂຸຍທີື່
ເປອກຖກທາລາຍ ບາງຊະນິດເກາະຕິດກັນເປັນກ້ອນໄດ້ແກ່: ແມງກະເບັ້ອເຂັ້າສານ, ມອດແປ້ງ...
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ຮູບທີ 27 ແມງໄມ້ສດ
ັ ຕູພດໃນເລາັ້ ສາງ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: http://wwwgoogle.com.th
2) ກັດກິນພາຍໃນເມັດ ກຸ່ມແມງຈະອາໄສ ແລະ ທາລາຍຢູພ
່ າຍໃນເມັດ, ໂຕແມ່ຈະ
ວາງໄຂ່ຢູ່ຜິວນອກເມັດ ເມື່ອໄຂ່ຟັກອອກເປັນໜອນ ຈະເຈາະເຂັ້າສູພ
່ າຍໃນກັດກິນ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຈນ
ຄບວງຈອນຕວເຕັມໄວ ຈະເຈາະເມັດອອກມາເຮັດໃຫ້ເປັນຮູ ແລະ ພາຍໃນເປັນຜັ້ງ ແມງປະເພດນີໄັ້ ດ້ແກ່:
ດ້ວງງວງເຂັ້າ, ມອດເຂັ້າເປອກ...

ຮູບທີ 28

ການເຂາັ້ ທາລາຍແມງໄມ້ສດ
ັ ຕູພດ

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

http://wwwgoogle.com.th
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7.6.2

ປະເພດຂອງແມງໄມ້ສດ
ັ ຕູພດ ແບ່ງຕາມໄລຍະເວລາການເຂາັ້ ທາລາຍ
1. ໄລຍະກ່ອນເກັບກ່ຽວ ແມງໄມ້ບາງຊະນິດສາມາດບິນອອກຈາກເຮອນເກັບຮັກສາ
ເມັດພັນ ໄປວາງໄຂ່ທີື່ໜານ ເຊັື່ນ: ແມງກະເບັ້ອເຂັ້າເປອກ ສາມາດວາງໄຂ່ກ່ອນການເກັບກ່ຽວປະມານ 1-2
ອາທິດ
2. ຂະນະເກັບກ່ຽວ ເມື່ອ ເກັບກ່ຽວແລ້ວ ຄວນຕາກເມັດເພື່ອ ຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມ ຈື່ງ
ເປັນ ການເປີດໂອກາດໃຫ້ແມງໄມ້ເຂັ້າ ມາທາລາຍ
3. ຫັງການເກັບ ກ່ຽວ
 ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບເມັດ
 ຊ່ວງໄລຍະໃນການປະຕິບັດ ງານນີັ້ ມັກ ໃຊ້ສະຖານທີື່ໃກ້ກັບບ່ອນເກັບ
ຮັກສາ ເຮັດ ໃຫ້ ແມງເຂັ້າມາທາລາຍ
 ຂະນະຂນສື່ງ: ໃນການຂນສື່ງຈາກບ່ອນໜື່ງ ໄປອີກບ່ອນໜື່ງ ຕ້ອງໃຊ້
ເວລາ ອາດມີແມງຕກຄ້າງຢູ່ໃນພາຊະນະຂນສື່ງ ເຮັດ ໃຫ້ແມງໄມ້ເຂັ້າ ທາລາຍໄລຍະນີັ້ໄດ້
 ການເກັບຮັກສາເມັດ ເຂັ້າ: ສະພາບແວດລ້ອມເປັນ ປັດໄຈຕ່າງໆ ມີຜນ
ເຮັດ ໃຫ້ເມັດ ເຂັ້າ ເສື່ອ ມຄຸນນະພາບ ໂດຍສະເພາະແມງໄມ້ເມື່ອ ເຂັ້າທາລາຍແລ້ວຈະແພ່ລະບາດ ເຮັດ ໃຫ້
ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ
7.6.3 ປະເພດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ
 ສູນເສຍນັ້າໜັກ
 ສູນເສຍຄຸນຄ່າທາງອາຫານ
 ສູນເສຍຄວາມງອກ
 ສູນເສຍຄຸນນະພາບ
 ສູນເສຍເງິນ
 ເສຍຊສ
ື່ ຽງ
7.6.4 ຂັນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານໃນການເກັບຮັກສາຜນຜະລິດ
ການເກັບຮັກສາເຂັ້າຄ: ໃຫ້ມກ
ີ ານສູນເສຍໜ້ອຍທີສ
ື່ ຸດໃນຂະນະເກັບຮັກສາ ທາງດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ມີການສູນເສຍນັ້າໜັກເນື່ອງຈາກນກ, ໜູ ແລະ ແມງໄມ້ໃນບ່ອນເກັບຮັກສາ,
ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີື່ແຫ້ງ ແລະ ເຢັນ
ການເກັບຮັກສາໃນສະພາບປກກະຕິຄ ເກັບໄວ້ບ່ອນທີື່ບມ
ື່ ີອຸນະພູມຄວບຄຸມ ເປັນວິທີ
ທີນ
ື່ ິຍມເປັນສ່ວນຫາຍ ມີການລງທນໜ້ອຍ, ແຕ່ມີໂອກາດຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ໃນລະຫວ່າງການເກັບ
ຮັກສາ
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ຮູບທີ 29 ຫ້ອງເກັບຮັກສາຜນຜະລິດ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: http://wwwgoogle.com.th

7.7

ຄວາມໝາຍຂອງເມັດພັນຮັບຮອງ

ການຮັບຮອງເມັດພັນຄລະບບການ ຫ ຂະບວນການໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີື່
ຜະລິດຂັ້ນມານັັ້ນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີກງຕາມສາຍພັນ ແລະ ຍັງເປັນການຮັບຮອງວ່າ ຊາວກະສິກອນຜູທ
້ ີື່ໃຊ້
ເມັດພັນນັັ້ນຈະໄດ້ເມັດພັນທີື່ດີ
ການຮັບຮອງເມັດພັນ ຈະດາເນີນການໂດຍໜ່ວຍງານທີື່ເຮັດວຽກດ້ານການຮັບຮອງເມັດພັນ, ເມັດ
ພັນທີື່ຜ່ານການຮັບຮອງແລ້ວເອີັ້ນວ່າ: ເມັດພັນຮັບຮອງ (Certified Seed) ຫ ເມັດພັນຈາໜ່າຍ
(Extersion Seed)

7.8

ຂັນ
ັ້ ຕອນຕ່າງໆຂອງເມັດພັນຮັບຮອງພັນ
7.8.1

ເມັດພັນຄັດ (Breeders seed or Prebasic seed)
ເປັນເມັດພັນທີື່ໄດ້ຈາກການປັບປຸງພັນຂອງນັກປັບປຸງພັນ ເມັດພັນທີື່ໄດ້ຈາກນັກປັບປຸງ
ພັນເອີັ້ນວ່າ: ເມັດພັນຄັດ ເຊິື່ງເມັດພັນດັື່ງກ່າວມີລັກສະນະສະເພາະຄ:
 ຜະລິດໂດຍນັກປັບປຸງພັນພດ
 ເປັນເມັດທີື່ມີຄວາມບລິສຸດສູງ
 ຜະລິດໃນປະລິມານໜ້ອຍ
 ໃຊ້ເປັນແມ່ພັນໃນການຂະຫຍາຍຕື່ໄປ
 ນິຍມຕິດປ້າຍສີຂາວສະແດງຊັັ້ນຂອງເມັດພັນ
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7.8.2

ເມັດພັນຫກ
ັ (Foundation seed or Basic seed)
ເປັນເມັດພັນຜນຜະລິດຮຸນ
່ ທາອິດທີື່ໄດ້ຮັບການຄັດ ພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດ
ໃຫ້ ມີຈານວນຫາຍຂັ້ນຄ:
 ຜະລິດພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລຂອງນັກປັບປຸງພັນພດທາງການກະເສດ
 ມີລັກສະນະກງຕາມສາຍພັນມີຄວາມບລິສຸດ ແລະ ມີຄຸນສມບັດໃກ້ຄຽງກັບເມັດ
ພັນຄັດທີື່ສຸດ
 ຜະລິດເປັນຈານວນຫາຍກວ່າເມັດພັນຄັດ
 ນິຍມຕິດປ້າຍສີຂາວສະແດງຊັັ້ນຂອງເມັດພັນ
7.8.3 ເມັດພັນຂະຫຍາຍ (Registered seed or Stock seed or Multiplication
seed)
ເປັນເມັດພັນຮຸນ
່ ທາອິດທີື່ຂະຫຍາຍມາຈາກເມັດພັນຫກ
ັ
ໄດ້ຈາກຕັ້ນທີື່ເກີດຈາກເມັດ
ພັນຫັກ ລັກສະນະຂອງເມັດພັນຂະຫຍາຍມີຄ:
 ຜະລິດຈາກໜ່ວຍງານທີື່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ
 ຕ້ອງຮັກສາຄຸນລັກສະນະທາງສາຍພັນ ແລະ ຄວາມບລິສຸດຕາມມາດຖານທີື່ກາ
ນດໄວ້
 ຄວນມີການກວດສອບເບິື່ງຄຸນລັກສະນະທາງສາຍພັນ ແລະ ຄວາມບລິສຸດຕາມ
ມາດຖານທີື່ໄດ້ການດໄວ້
 ຜະລິດເປັນຈານວນຫາຍກວ່າເມັດພັນຄັດ.
 ນິຍມຕິດປ້າຍສີມ່ວງເພື່ອສະແດງຊັັ້ນຂອງເມັດພັນ.
7.8.4 ເມັດພັນຈາໜ່າຍ (Certified seed or Extension seed)
ເພື່ອຈາໜ່າຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນຄ: ເມັດພັນທີື່ຜະລິດໄດ້ຈາກເມັດພັນຫກ
ັ ຫ ເມັດພັນ
ຂະຫຍາຍລັກສະນະເມັດພັນດັື່ງກ່າວມີຄ:
 ສ່ວນໃຫຍ່ຜະລິດໂດຍຊາວກະສິກອນທີື່ເຂັ້າຮ່ວມໂຄງການ
 ຕ້ອງຮັກສາຄຸນລັກສະນະທາງສາຍພັນ ແລະ ຄວາມບລິສຸດ
 ຄວນມີການກວດເບິື່ງຄຸນລັກສະນະທາງສາຍພັນ ແລະ ຄວາມບລິສຸດຕາມມາດ
ຖານທີື່ການດໄວ້
 ຜະລິດໃນປະລິມານຫາຍເພື່ອແຈກຢາຍ
 ນິຍມຕິດປ້າຍສີຟ້າເພື່ອສະແດງຊັັ້ນຂອງເມັດພັນ

7.9

ການຮັບຮອງເມັດພັນ (Seed certification)

ເປັນລະບບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ ມີຈຸດປະສງເພື່ອຮັກສາເມັດພັນທີື່ມີລັກສະນະ
ກງກັບສາຍພັນ, ມີຄຸນນະພາບດີໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ທີື່ນາໃຊ້ເມັດພັນໄປປູກຈະໄດ້ເມັດພັນທີື່ມີລັກສະ
ນະກງຕາມສາຍພັນທີື່ຕ້ອງການ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ ການຮັບຮອງເມັດພັນສາມາດດາເນີນໂດຍໜ່ວຍງານ
ໃດໜື່ງທັງລັດ ຫ ເອກະຊນ, ການຮັບຮອງເມັດພັນຄວນປະຕິບັດ 3 ຂັັ້ນຕອນຄ:
ຂັນ
ັ້ ຕອນທີ 1: ໜ່ວຍງານທີື່ມີໜ້າທີື່ຮັບຮອງເມັດພັນ ຄວນມີເຈັ້າໜ້າທີື່ໄປກວດກາ ບ່ອນທີື່ປູກ,
ເນັ້ອທີື່ປູກພດຄວນຫ່າງຈາກເນັ້ອທີື່ປູກພດອື່ນໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການປະສມພັນຂ້າມ, ເນັ້ອທີື່ປູກຕ້ອງບື່ມີ
ພະຍາດ, ແມງໄມ້, ດິນເປັນກດ, ດ່າງ ແລະ ອື່ນໆ
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ຂັນ
ັ້ ຕອນທີ 2: ດາເນີນການຫັງຈາກໄດ້ເມັດພັນແລ້ວ ໂດຍສຸ່ມເອາເມັດຈາກແຕ່ລະກອງມາ
ກວດເບິື່ງຄວາມບລິສຸດ, ຄວາມງອກ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ສິື່ງເຈອປນອື່ນ ຜນຂອງການກວດ ຄວນໄດ້ຕາມ
ມາດຖານທີື່ການດໄວ້
ຂັນ
ັ້ ຕອນທີ 3: ອອກໃບຮັບຮອງ ແລະ ຕິດປ້າຍສະແດງຊັັ້ນຂອງເມັດພັນເຊັື່ນ: ເມັດພັນຄັດໃຊ້
ປ້າຍສີຂາວ, ເມັດພັນຈາໜ່າຍໃຊ້ປ້າຍສີຟ້າ
ຕວຢ່າງ: ມາດຖານເມັດພັນຖວ
ື່ ຂຽວ
 ມາດຖານການກວດສອບເບິື່ງໃນສະຖານທີື່ປູກ
 ຖື່ວຂຽວພັນໜື່ງຈະຕ້ອງປູກໃນສະຖານທີື່ປູກບ່ອນດຽວກັນ
 ສະຖານທີື່ປູກຖື່ວຂຽວຕ້ອງເປັນບ່ອນບື່ເຄີຍປູກຖື່ວຂຽວມາກ່ອນ
 ການປູກຖື່ວຂຽວແຕ່ລະພັນ ຕ້ອງເວັັ້ນຊ່ວງລະຫວ່າງໜານບື່ຕື່າກວ່າ 3 ແມັດ
 ປະຕິບັດການກວດກາເບິື່ງສະຖານທີື່ປູກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັັ້ງ ກ່ອນການເກັບກ່ຽວ ໂດຍສະເພາະ
ຫັງຈາກການເກັບກ່ຽວແລ້ວ
ຕາຕະລາງທີ 10 ມາດຖານການກວດສອບໃນຫ້ອງປະຕິບດ
ັ ການ
ລາຍການ
ເມັດບລິສຸດ (ຕື່າສຸດ)
ເມັດພດຊະນິດອື່ນໆ (ສູງສຸດ)
ສິື່ງເຈອປນອື່ນໆ (ສູງສຸດ)
ເມັດວັດສະພດ (ສູງສຸດ)
ຄວາມງອກ (ສູງສຸດ)
ຄວາມຊຸ່ມ (ສູງສຸດ)

ພັນຫກ
ັ %

ພັນຂະຫຍາຍ%

ພັນຈາໜ່າຍ%

98
0
2
0
90
11

98
0
2
0
85
11

98
0
2
0
75
12

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

7.10

ຕະຫາດເມັດພັນ

ໂດຍທື່ວໄປຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸມ
່ ຕ່າງໆຕໄື່ ປນີັ້:
1) ກຸ່ມຜູຜ
້ ະລິດເມັດພັນ
2) ກຸ່ມຜູຈ
້ າໜ່າຍເມັດພັນ
3) ກຸ່ມຜູປ
້ ູກ ຫ ຜູ້ໃຊ້ເມັດພັນ ເຊິື່ງໝາຍເຖິງຊາວກະສິກອນສາລັບຜູຜ
້ ະລິດເມັດພັນນັັ້ນ
7.10.1 ຊາວກະສິກອນຜູຜ
້ ະລິດເມັດພັນໄວ້ໃຊ້ເອງ (Farm saved seed)
ເປັນການຜະລິດເມັດພັນຈານວນໜ້ອຍ ແຕ່ພຽງພໃນການໃຊ້ປູກຂອງຕນເອງ ໂດຍ
ເລອກຕນ
ັ້ ແມ່ພັນດ້ວຍຕນເອງ ບັນຫາທີື່ພບຄ: ເມັດພັນມີຄຸນນະພາບຕື່າ, ມີສງິື່ ເຈອປນຫາຍ ແລະ ບື່ຄ່ອຍ
ກງຕາມສາຍພັນ ທັງນີັ້ອາດຈະເນື່ອງມາຈາກຊາວກະສິກອນເອງບມ
ື່ ຄ
ີ ວາມຮູ້ ເລື່ອງການຜະລິດເມັດພັນທີື່
ຖກຕ້ອງ
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7.10.2 ໜ່ວຍງານຂອງລັດ
ເຮັດໜ້າທີື່ປັບປຸງພັນ ແລ້ວຜະລິດເມັດພັນຈາກພດພັນດີເຫື່ານັັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ປະລິມານທີື່
ພຽງພທີື່ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄປປູກ, ໜ່ວຍງານຫັກກຄ: ກມວິຊາການຜະລິດເມັດພັນຫັກ ສ່ວນກມສື່ງເສີມ
ຜະລິດເມັດພັນຂະຫຍາຍ ແລະ ເມັດພັນຈາໜ່າຍ ນອກຈາກນີກ
ັ້ ມີສະຖາບັນການສກສາຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ມະຫາ
ວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ ເຮັດໜ້າທີື່ປບປຸງພັນ ແລະ ຜະລິດເມັດພັນຄັດ, ເມັດພັນຫັກ ຕະຫອດຈນເມັດພັນ
ຂະຫຍາຍ ແລະ ເມັດພັນຈາໜ່າຍ ແຕ່ຍັງຢູໃ່ ນປະລິມານທີື່ຈາກັດຍັງບື່ທັນພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຊາວກະສິກອນ
7.10.3 ພາກເອກະຊນ
ເປັນການຜະລິດເພື່ອໃຊ້ຈາໜ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ສື່ງຕ່າງປະເທດ ຕະຫອດຈນມີການ
ນາເຂັ້າຈາກຕ່າງປະເທດດ້ວຍ ໃນດ້ານການຜະລິດເມັດພັນພາກເອກະຊນຈະເປັນຜູຜ
້ ະລິດເອງ ຫ ເປັນການ
ສື່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູພ
່ າຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລຂອງບລິສັດເປັນຜູປ
້ ູກ ເພື່ອການເກັບເມັດພັນໂດຍ
ສະເພາະກໄດ້
ຕາຕະລາງທີ 11 ອຸນຫະພູມໃນການເກັບຮັກສາເມັດພັນ
ຄວາມຊຸມ
່ (%)
40
18-20
12
9-10
5-8

ສະພາບທີເື່ ກີດຂນ
ັ້ ກັບເມັດ
ເມັດເລີມ
ື່ ງອກ
ເກີດຄວາມຮ້ອນສະສມ
ເຊັ້ອຣາ ແລະ ແມງໄມ້ທາລາຍ
ແມງໄມ້ຍັງເຂັ້າທາລາຍ
ປອດໄພໃນບ່ອນທີື່ມີຝາປິດ
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ເອກະສານອ້າງອີງ

