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ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับเปลี่ยนระบบ
บริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาในลักษณะแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Alliance: SPA) ที่มุ่งเน้น
การบูรณาการในรูปแบบโปรแกรมหลัก (Program-based) เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจมีเป้าหมาย
ชัดเจนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการของ
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Office: CPMO)
การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระยะที่ 1 (SPA I) ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ดำเนินงาน
ภายใต้ 8 คลัสเตอร์หลักของประเทศ ได้แก่ อาหารและการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข ซอฟต์แวร์
ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และการจราจร พลังงานทดแทน สิ่งทอ ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส
และสิ่งแวดล้อม จากผลการดำเนินการ พบว่า มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณ
ประโยชน์ได้ส่วนหนึ่ง แต่ยังมีข้อจำกัดในการเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น
แผนกลยุทธ์ระยะที่ 2 (SPA II) พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2559 สวทช.จึงมุ่งเน้นพันธกิจวิจัยและพัฒนา
ควบคู่ไปกับพันธกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและมีผลกระทบสูง
ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมทัง้ พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ไปข้างหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง และเพื่อให้มีจุดเน้นมากขึ้น สวทช.ได้กำหนดคลัสเตอร์มุ่งเป้าเพียง 5 คลัสเตอร์
คือ เกษตรและอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพและการแพทย์ ทรัพยากร ชุมชนชนบท
และผู้ด้อยโอกาส และอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มโปรแกรม Cross cutting
technology ที่เน้นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ/แก้ปัญหากลุ่มคลัสเตอร์
ทั้งห้ากลุ่มหลัก
คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร หนึง่ ในคลัสเตอร์มงุ่ เป้าของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2554-2559 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของประเทศ โดยเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต เพิม่ คุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิม่ ลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วิกฤติน้ำ, ศัตรูพืช และโรคใหม่ๆ) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
กลุ่มเกษตรกรรายย่อย โดยเน้นการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และกลุ่มเกษตร
อุตสาหกรรม คลัสเตอร์นี้ให้ความสำคัญกับโปรแกรมวิจัย 7 โปรแกรม คือ 1) ข้าว 2) มันสำปะหลัง
3) ยางพารา 4) วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ 5) การผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ (animal production and
health care) 6) พืชเพื่ออนาคต (Plant for the future) มุ่งเน้นเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน (adaptation) และ 7) นวัตกรรมอาหาร
โปรแกรมวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุเป็นโปรแกรมที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกับภาคเอกชนเป็นหลัก
ในการกำหนดโจทย์ปัญหา ทิศทางการวิจัย กำหนดเป้าหมายของอุตสาหกรรมหรือของคลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุ
บทบาทของ สวทช. นั้นมีหน้าที่สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับ
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ภาคเอกชนไทย และสิ่งที่สำคัญคือเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ และเกษตรกรไทย
สวทช. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทีเ่ ป็นพันธมิตรร่วมทาง เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายเดียวกันทีจ่ ะนำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุไทย อาทิ สมาคมการค้าเมล็ดพันธ์ุไทย สมาคม
เมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย สมาคมปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุพืชแห่งประเทศไทย บริษัทเมล็ดพันธ์ุ
ทุกบริษทั กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ทีร่ ว่ มทำงานภายใต้คลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุ ทีไ่ ด้เอือ้ เฟือ้
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ การร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน
การร่วมวิจัย การสนับสนุนโครงการวิจัย ตลอดจนร่วมกันสร้างสรรค์ผลการดำเนินงาน ข้อมูลเหล่านี้ได้
นำมาประกอบการจัดทำ เอกสารยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธ์ุ สวทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธ์ุนี้ จะช่วยให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไป
สร้างขีดความสามารถและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุไทย
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อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญ มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ทางการเกษตร มีความสำคัญในแง่ความมัน่ คงของประเทศ ความมัน่ คงด้านอาหาร โดยการพึง่ พาสายพันธ์ุ
ที่พัฒนาเองในประเทศ พันธ์ุที่มีการปรับตัวได้ดีในการเพาะปลูกในประเทศ หรือในประเทศเขตร้อน
เมล็ดพันธ์ุเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ปริมาณต่ำ มูลค่าเพิ่มสูง มีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และเทคโนโลยีมีบทบาทสูง
ต่อการพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ ตัวอย่างเช่น เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศลูกผสมบางพันธ์ุราคากิโลกรัมละ 200,000
บาท การผลิตเมล็ดพันธ์ุให้ผลตอบแทนสูงต่อเกษตรกรโดยสร้างรายได้ต่อครอบครัวตั้งแต่ 10,000 ถึง
100,000 บาท ภายในเวลา 4-5 เดือน ในพื้นที่เพาะปลูกเพียง 1-2 ไร่ จึงเหมาะกับเกษตรกรรายย่อย
ที่มีฝีมือ
เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทสูงต่อการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุ โดยช่วยร่นระยะเวลาในการพัฒนาพันธ์ุ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงรวดเร็ว การปรับปรุงพันธ์เุ พือ่ ให้พชื ปรับตัวต่อผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทั้งการต้านทานต่อโรคแมลง ทนร้อน ทนแล้ง หรือพันธ์ุที่มี
การใช้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุไทยเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา โดยเมล็ดพันธ์ุการค้ามีมูลค่า
เศรษฐกิจทั้งตลาดในประเทศและส่งออกรวมปีละประมาณ 7,000 ล้านบาท ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก
เมล็ ด พั น ธ์ ุ พ ื ช มากเป็ น อั น ดั บ 3 ของภู ม ิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก และเป็ น อั น ดั บ ที ่ 12 ของโลก
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีรายได้ในการส่งออกเมล็ดพันธ์เุ ป็นมูลค่า 3,133 ล้านบาท มีบริษทั เมล็ดพันธ์ุ
ในประเทศไทยมากถึง 184 บริษทั ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ในกลุม่ Trading (ซือ้ มา ขายไป) 139 บริษัท
บริษัทรับจ้างผลิต (contract production) 11 บริษัท และบริษัทที่มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุ
(Branding) 34 บริษัท ก่อให้เกิดการจ้างงาน ในภาคเกษตรไม่ต่ำกว่า 30,000 ครอบครัว ประเทศไทย
มีศักยภาพก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุเขตร้อนของเอเชีย โดยรัฐต้องให้การสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาสายพันธ์ุซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุของไทยแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แผนยุทธศาสตร์ด้านเมล็ดพันธ์ุของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2554 ภายใต้กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศปี พ.ศ. 2547-2552 เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
สถาบันการศึกษา และเอกชนที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุ โดยเป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์
เมล็ดพันธ์ุ คือ “เพิ่มบทบาทในการพัฒนาพ่อแม่พันธ์ุของไทยเอง พร้อมกับมีเครื่องหมายการค้า
(brand name) ของประเทศนอกจากการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธ์ุ” เพื่อช่วยยกระดับมูลค่าการส่งออก
เมล็ดพันธ์ุให้เป็นระดับ 3,000 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2554 และ 5,000 ล้านบาทภายใน
ปี พ.ศ. 2559 (จากเดิมมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ. 2548 จำนวน 1,500 ล้านบาท) และเพิม่ รายได้ให้กบั
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เกษตรกรจากการได้ใช้เมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีอย่างแพร่หลาย เกษตรกรมีเมล็ดพันธ์ุดีใช้ เพิ่มผลผลิตต่อ
หน่วยพื้นที่ แผนยุทธศาสตร์ด้านเมล็ดพันธ์ุที่ผ่านมา ประกอบด้วยแผนงานหลัก 5 ด้าน ได้แก่
1) การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรม 2) การปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 3) การพัฒนาเทคนิค
การตรวจวินิจฉัยโรค 4) การพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพสูง (เทคโนโลยีโรงเรือนที่เหมาะสม
ต่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุ) 5) การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดและสารพอกเมล็ดจากผลิตภัณฑ์
ทางธรรมชาติ กลุ่มพืชที่มุ่งเน้นในระยะแรกภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คือ กลุ่มข้าวโพด กลุ่มพริก มะเขือเทศ
และกลุ่มแตง
สวทช. เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ
เป็นหนึ่งในโปรแกรมมุ่งเป้าภายใต้คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร ในแผนกลยุทธ์ สวทช. ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2549-2553) โดยกำหนดแผนงานหลักของโปรแกรม ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์เมล็ดพันธ์ุ
มีการบูรณาการทำงานร่วมกับกลุม่ คลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุ ถึงแม้คลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ไุ ม่มกี ารจัดตัง้ อย่างเป็นทาง
การ แต่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมอยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุ
มากกว่า 75 หน่วยงาน (ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา 15 หน่วยงาน และภาคเอกชน 60 บริษัท)
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการบริหารจัดการและการประเมินเชื้อพันธุกรรมพืช
(พริก มะเขือเทศ แตงกวา และข้าวโพด) การให้บริการฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชผ่านเว็บไซด์
www.biotec.or.th/germplasm การถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมพืชที่ผ่านการประเมินไม่ต่ำกว่า 1,000
สายพันธ์ุ แก่นักปรับปรุงพันธ์ุทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างความสำเร็จ เช่น ภาคเอกชนนำเชื้อพันธุกรรม
พริกเกสรตัวผู้เป็นหมันต่อยอดเป็นพันธ์ุลูกผสมการค้า การร่วมวิจัยกับภาคเอกชนใน 14 โครงการวิจัย
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธ์ุ เช่น การปรับปรุงพันธ์ุกระเจี๊ยบเขียวต้านทานโรคไวรัส
ร่วมกับบริษัท ยูนิซีดส์ จำกัด ออกเป็นพันธ์ุลูกผสมการค้า “ยูนิเอช 109” การสร้างเครือข่ายการทดสอบ
พันธ์ุข้าวโพดไร่ร่วมกับกลุ่ม SME ทางภาคเหนือ ส่งผลให้พันธ์ุข้าวโพดไร่ “นครสวรรค์ 3” ของศูนย์วิจัย
พืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร ขยายผลสู่ภาคเอกชนและเกษตรกร สร้างผลกระทบเป็นมูลค่า
ไม่ตำ่ กว่า 300 ล้านบาท การสร้างเครือข่ายการทดสอบพันธ์รุ ว่ มกับประเทศจีน การสนับสนุนด้านการผลิต
นักปรับปรุงพันธ์ุรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในภาคเอกชนต่อไป
การดำเนินงานโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2554-2559) เน้นสร้าง
ผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายคลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุของประเทศ โปรแกรมมีเป้าหมาย
มุ่งเน้นสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ
การสร้างสายพันธ์พุ อ่ แม่ของไทยเอง การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์คุ ณ
ุ ภาพสูง และลดความสูญเสีย
กลยุทธ์การดำเนินงานมุ่งการร่วมวิจัยกับภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนา
มากขึ้น การสร้างขีดความสามารถให้ภาคเอกชนใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธ์ุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากรโดยเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนภาคเอกชน
รายย่อยโดยสร้างเครือข่ายการทดสอบพันธ์ุในต่างประเทศ เพื่อให้เอกชนรายย่อยมีโอกาสส่งพันธ์ุไป
ทดสอบศักยภาพ ตลอดจนนำไปสูก่ ารปรับปรุงพันธ์ทุ ต่ี รงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ผลักดัน
ให้มีการยกระดับหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมในระดับชาติ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจาก
ภาคเอกชนสามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดได้เร็วขึน้ ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพิ่มมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธ์ุและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการใช้เมล็ดพันธ์ุคุณภาพดี เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงของอุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งนี้
คาดว่าผลกระทบจากการวิจัยและพัฒนานอกจากเพิ่มมูลค่าการส่งออกเป็น 5,000 ล้านบาทแล้ว
ยังทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคเอกชนและเกษตรกรเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท
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ที่มาและความสำคัญของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ
Key word : ผลิตภัณฑ์ปริมาณต่ำ มูลค่าสูง มีผลกระทบต่อเนื่องกับเกษตรกรและอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร, เทคโนโลยีมีบทบาทสูงต่อการพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ

เมล็ดพันธ์ุเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญต่อการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
การใช้เมล็ดพันธ์ุดีทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตข้าวโพดไร่ ในปี พ.ศ. 2520
ใช้เมล็ดพันธ์ุผสมเปิด (open pollination) ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 120 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อมามีการพัฒนา
เมล็ดพันธ์ุข้าวโพดลูกผสมทำให้ผลผลิตต่อไร่ในปี พ.ศ. 2548 สูงขึ้นเป็น 600 กิโลกรัม ความก้าวหน้า
ของการพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดลูกผสมในภาคเอกชนทำให้ผลผลิตในปัจจุบันสูงถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่
ผลผลิตโดยรวมของประเทศ 4 ล้านตันต่อปี เพียงพอต่อความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และ
สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดของประเทศ ในอนาคตความต้องการข้าวโพดใน
อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านตัน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553) ในขณะที่การผลิตมีความเสี่ยง
อันเนื่องมาจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อุณหภูมิสูงขึ้น สภาวะแห้งแล้ง น้ำท่วม
การระบาดของโรคและแมลง ส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ประเทศจีนพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมให้ผลผลิตสูงประมาณ 2 ตันต่อไร่ ปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่
ปลูกข้าวในจีนใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วลูกผสมทำให้เกิดการเติบโตและขยายตัวของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุข์ า้ วลูกผสม
ในประเทศที่ปลูกข้าว เช่น อินเดียและเวียดนาม บริษัทเมล็ดพันธุ์ใหญ่ของโลกมีโปรแกรมการพัฒนา
ข้าวลูกผสมที่กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบพันธุ์ในประเทศที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก
การผลิตข้าวของประเทศไทยให้ผลผลิตต่ำ ทั้งนี้นอกจากพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนแล้ว อีกส่วนหนึ่ง
มาจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ มีการเก็บข้าวที่ปลูกเพื่อบริโภคใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป หากเกษตรกร
มีเมล็ดพันธุ์ดีใช้ มีกระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์ที่ดี เช่น การตรวจสอบความงอกและเมล็ดพันธุ์ปนปลอม
จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้น
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มูลค่าการใช้เมล็ดพันธ์ใุ นประเทศไทยและมูลค่าเพิม่
ในอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งต่างๆ
จากข้อมูลของสมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย พบว่ามูลค่าการใช้เมล็ดพันธ์ุในกลุ่มพืชไร่ใน
ประเทศประมาณ 23,000 ล้านบาท และมู ล ค่ า ของเมล็ ด พั น ธ์ ุ ผ ั ก ประมาณ 1,800 ล้ า นบาท
(ปี พ.ศ. 2551)
เนื่องจากเมล็ดพันธ์ุเป็นปัจจัยอันดับแรกที่มีความสำคัญต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมแปรรูป เมล็ดพันธ์ุจึงทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ที่มีการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ (ตารางที่ 1) อุตสาหกรรมที่ใช้พริกเป็นวัตถุดิบสร้างมูลค่า
การส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท โดยส่งออกในรูปผลสด ซอสพริก พริกแห้ง เครื่องแกงสำเร็จรูป
และพริกบดหรือป่น
ตารางที่ 1 ตัวอย่างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดไร่
อุตสาหกรรม/กิจกรรม

มูลค่า (ล้านบาท)

การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด

2,400

การผลิตข้าวโพด

19,000

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (ร้อยละ 18 เป็นต้นทุนของข้าวโพด คิดเป็นมูลค่า 12,600
ล้านบาท)

70,000

อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ (ไก่และสุกร) (ร้อยละ 46.5 เป็นต้นทุนของอาหารสัตว์)

100,000

รวมทั้งสิ้น

191,400

การผลิตเมล็ดพันธ์มุ คี วามสำคัญในการสร้างรายได้
หรือให้ผลตอบแทนสูงกับเกษตรกรไทย
ตัวอย่าง เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุพริกมีรายได้ครอบครัวละ 30,000-50,000 บาท (ใช้พื้นที่
2 งาน) เมล่อน 20,000-100,000 บาทต่อไร่ อาชีพการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธ์ุ จึงเหมาะกับเกษตรกร
รายย่อยที่มีฝีมือและใช้พื้นที่ไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตพืชไร่ทั่วไป เช่น ข้าว เกษตรกรมีรายได้
จากการผลิตประมาณ 8,000-12,000 บาทต่อไร่ อ้อยเกษตรกรมีรายได้ตั้งแต่ 5,000-7,000 บาทต่อไร่
(การผลิตอ้อยใช้ระยะเวลา 12 เดือน) การผลิตเมล็ดพันธ์ขุ า้ วโพดหวานเกษตรกรมีรายได้เฉลีย่ 7,000-8,000 บาท
ต่อไร่ มีการกำหนดราคารับซื้อที่แน่นอนโดยปัจจุบันรับซื้อที่กิโลกรัมละ 35 บาท ขณะที่การผลิต
ข้าวโพดหวาน เพือ่ การขายฝักสดโดยทัว่ ไปรายได้เฉลีย่ ประมาณ 6,000 บาทต่อไร่ และมีความเสีย่ งในเรือ่ ง
ราคารับซื้อที่ไม่แน่นอน

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ
แนวโน้มของระยะเวลาที่สายพันธ์ุใหม่ๆ อยู่ในตลาดสั้นลง เนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วและมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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กำหนดให้ไทยเพิ่มบทบาทเป็นผู้พัฒนาสายพันธ์ุและส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้ า ของไทย
นอกจากการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธ์ุ และเพิ่มมูลค่าการส่งออกจาก 1,500 บาท ในปี พ.ศ. 2548 เป็น
3,000 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ทุ ด่ี แี ห่งหนึง่ ของโลก เนือ่ งจากมีสภาพภูมอิ ากาศทีห่ ลากหลาย
ทั้งร้อนและเย็นเหมาะแก่การผลิตเมล็ดพันธ์ุ เกษตรกรรายย่อยมีฝีมือ มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน
ความได้เปรียบเหล่านี้เป็นแรงจูงใจให้บริษัทใหญ่ๆ ด้านเมล็ดพันธ์ุของโลกเข้ามาลงทุนตั้งสถานีวิจัยและ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุในไทย เช่น บริษัท มอนซานโต ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไพโอเนีย จำกัด
บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีดส์ จำกัด Limagrain co.,ltd เป็นต้น นักวิชาการไทยและเกษตรกรได้เรียนรู้
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุ ปัจจุบันมีบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเมล็ดพันธ์ุในประเทศมากกว่า 100 บริษัท
ทั้งของคนไทยและต่างชาติ ก่อให้เกิดการจ้างงานในภาคเกษตรไม่ต่ำกว่า 30,000 ครอบครัว
โดยเฉพาะในช่วงหลังฤดูการเก็บเกีย่ วข้าวเป็นการบรรเทาปัญหาการอพยพย้ายถิน่ เข้ามาทำงานในเขตเมือง
ปัจจุบันบริษัทเมล็ดพันธ์ุของไทยหลายบริษัททำธุรกิจในลักษณะการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธ์ุจาก
ต่างประเทศ โดยนำพ่อแม่พันธ์ุเข้ามาผลิตและส่งกลับเมล็ดพันธ์ุที่ผลิตได้คืนให้ผู้ว่าจ้างทั้งหมด สะท้อน
ให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธ์ุส่วนนี้ คือ การขายแรงงานและที่ดินของประเทศในราคาถูก บริษัท
ต่างชาติที่มาจ้างผลิตมีอำนาจต่อรองราคา มีโอกาสเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านในราคา
ค่าแรงที่ถูกกว่า เช่น เวียดนาม อินเดีย และจีน ทำให้เกษตรกรไทยมีสิทธิ์ตกงาน ภาครัฐและเอกชนไทยต้อง
ร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถของบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต เมล็ ด พั น ธ์ุ ไ ทยที่ มี ค วามพร้ อ มน้ อ ยกว่ า บริ ษั ท
ข้ามชาติให้อยู่รอดและแข่งขันได้ โดยมุ่งเป้าหมาย “เพิ่มบทบาทในการพัฒนาพ่อแม่พันธ์ุของไทยเอง
พร้อมมีเครื่องหมายการค้า (brand name) ของประเทศนอกจากการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธ์ุ”
เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก เพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศเป็นห้าพันล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2559
เกษตรกรมีรายได้ต่อครอบครัวสูงขึน้ และเกษตรกรโดยรวมมีเมล็ดพันธ์ดุ ใี ช้มากขึน้ ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุไทย

การสร้างความเข้มแข็งและความสามารถของอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธ์ขุ องไทยให้แข่งขันได้
ประเทศต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ บนพื้นฐานแนวคิดที่สำคัญ
4 ด้าน คือ
1. การเปลี่ยนวิธีคิด (changing the mindset) โดย “มุ่งเน้นการพัฒนาสายพันธ์ุ หรือ
เป็นเจ้าของสายพันธ์ภุ ายใต้เครือ่ งหมายการค้าของไทย นอกจากการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธ์”ุ
2. การสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี
มีการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มีห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชน
รัฐทำหน้าทีเ่ ป็นแกนกลางรวบรวมแหล่งพันธุกรรมรวมถึงให้บริการข้อมูลด้านพันธุกรรม
แหล่งพันธุกรรมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาพันธุ์ การสร้างพันธุ์พืชใหม่ต้องมีแหล่งพันธุกรรมที่
หลากหลาย เพื่อให้บริษัทเอกชนหรือนักปรับปรุงพันธุ์นำไปพัฒนาต่อยอด
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กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2552)
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3. การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน
การสร้างนักปรับปรุงพันธ์ุรุ่นใหม่ที่มีความคิดริเริ่ม ความสามารถสูง ขยันและอดทน
จากสถานภาพปัจจุบันนักปรับปรุงพันธ์ุรุ่นเก่าที่มีความสามารถถูกดึงตัวจากภาครัฐ
สู่ภาคเอกชน การสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมจึงมีข้อจำกัด ที่สำคัญอีก
ประการคือ การนำความรูด้ า้ นเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความแม่นยำ
ในการปรับปรุงพันธ์ุและร่นระยะเวลามาใช้
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้บริษัทคนไทยมี
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น รวมถึงหน่วยงานที่ให้การรับรองคุณภาพ
และการปลอดศัตรูพืช เพื่อส่งออกที่ได้มาตรฐานระดับสากลกระจายทั่วภูมิภาคที่มี
การผลิตเมล็ดพันธ์ุ
การมีโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองพันธ์ุพืชที่สนับสนุน
การพัฒนาพันธ์ุ การแก้ไขปัญหาการขโมยพันธ์ุและขายพันธ์ุปลอมให้กับเกษตรกร
มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน/การคลังสำหรับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ
ให้มากเพียงพอและรวดเร็ว โดยผ่านกลไกของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินอื่นๆ
4. การประสานเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดให้มี consortium ด้านอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางใน
การบริหารจัดการแก้ปญ
ั หา รวมถึงพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ขุ องไทย
อย่างครบวงจร
สร้าง match maker ระหว่างภาคเอกชนและรัฐในการทำวิจัยร่วมกัน

บทวิเคราะห์สถานภาพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุของโลก
สถานภาพตลาดเมล็ดพันธ์ุของโลก
มูลค่าตลาดเมล็ดพันธ์ุโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก 870,000 ล้านบาท (29,000
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 30 บาท) ในปี พ.ศ. 2546 เป็น
1,650,000 ล้านบาท (55,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศที่ส่งออกเมล็ดพันธ์ุพืชเป็น
อันดับหนึ่งของโลกคือ เนเธอร์แลนด์ มูลค่ากว่า 39,000 ล้านบาท (1,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ไทยอยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกมูลค่า 3,000 ล้านบาท โครงสร้างตลาดเมล็ดพันธ์ุแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก
เป็นเมล็ดพันธ์ุที่เอกชนเป็นเจ้าของสายพันธ์ุ ส่วนที่สองเป็นเมล็ดพันธ์ุที่หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของสายพันธ์ุ
และส่วนที่สามเป็นส่วนที่เกษตรกรเป็นผู้เก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้สำหรับเพาะปลูกของตนเอง เมื่อเปรียบเทียบ
มูลค่าตลาดเมล็ดพันธ์ุโลกระหว่างปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2552 มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน กล่าวคือ
เมล็ดพันธ์ุที่ผลิตโดยเอกชนมีส่วนแบ่งในตลาดเมล็ดพันธ์ุของโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52 เป็นร้อยละ 58
ขณะที่การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุด้วยตนเองมีแนวโน้มลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 35 และ
หน่วยงานภาครัฐมีส่วนแบ่งในตลาดเมล็ดพันธ์ุของโลกเพียงร้อยละ 7 รูปที่ 1 แสดงมูลค่าตลาดเมล็ดพันธ์ุ
โลกโดยแบ่งเป็นส่วนที่มาจากบริษัท ภาครัฐ และที่เกษตรกรเก็บไว้ใช้เอง
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รูปที่ 1 มูลค่าตลาดเมล็ดพันธ์ุโลก ปี พ.ศ. 2546-2552
Year
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4
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11
11

3
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60
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ที่มา : พาโชค พงษ์พานิช, 2553
ปี พ.ศ. 2552 มูลค่าตลาดเมล็ดพันธ์ุที่เอกชนเป็นเจ้าของพันธ์ุ เมื่อจำแนกตามประเภทของ
เมล็ดพันธ์ุ พบว่า ครึง่ หนึง่ ของมูลค่าตลาดเป็นเมล็ดพันธ์ใุ นกลุม่ ธัญพืช รองลงมา ได้แก่ เมล็ดพันธ์พุ ชื น้ำมัน
และเมล็ดพันธ์ุผักและไม้ดอก ตามลำดับ
รูปที่ 2 ส่วนแบ่งตลาดเมล็ดพันธ์ุโลกจำแนกตามประเภทเมล็ดพันธ์ุปี พ.ศ. 2552

Crop Type’s Share of Global Seed Market
Forage and
Turf
7%
Vegetable
and Flower
13%

Other Field
8%

Grain
52%

Oilseeds
20%
2009 Global Propriet Seed Market Value : $32.2 B USD
ที่มา : พาโชค พงษ์พานิช, 2553
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การเพิ่ ม ขึ้ น ของส่ ว นแบ่ ง เมล็ ด พั น ธ์ุ ที่ เ อกชนเป็ น เจ้ า ของสายพั น ธ์ุ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า เกษตรกร
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุที่ผลิตโดยบริษัทเอกชน รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ
มีความคุ้มค่า ทั้งนี้เนื่องจากเมล็ดพันธ์ุถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต/เพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิต
ทางเกษตร มีส่วนสำคัญในการเพิ่มรายได้ ให้เกษตรกร ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพ

ทิศทางอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุโลก
แนวโน้มหลักที่มีผลต่อการปรับตัวของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุโลก ได้แก่ 1) การแข่งขันระหว่าง
ประเทศมีความรุนแรงขึ้น 2) ระยะเวลาของการอยู่ในตลาดของสายพันธ์ุที่ได้รับการพัฒนาใหม่ๆ มีแนวโน้ม
สั้นลง 3) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ การทดสอบและกฎระเบียบ
(เช่น การทดสอบพืชจีเอ็มโอ) และ 4) การผลิตเมล็ดพันธ์ุมีแนวโน้มเป็นพันธ์ุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม พันธ์ุที่ปรับตัว (adaptation) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก (Global climate
change) และใช้ปัจจัยการผลิตลดลง เช่น น้ำ และปุ๋ย 5) กฎและระเบียบการนำเข้าส่งออกมีมากขึ้น
6) สุขอนามัยพืชมีความสำคัญมากขึ้น
จากแนวโน้มข้างต้นทำให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุต้องเร่งปรับตัวเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ
เมล็ดพันธ์ุเพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยมีกลยุทธ์หลักที่เหมือนกัน คือ การเร่งลงทุนการวิจัย
และพัฒนา ทั้งนี้การวิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธ์ุต้องการเงินลงทุนจำนวนมากและเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อเร่งกระบวนการและเวลาในการพัฒนาพันธ์ุทำให้บริษัทขนาดใหญ่มีความได้เปรียบทั้งในการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการรวมกลุม่ เพือ่ การวิจยั และพัฒนาเพือ่ แลกเปลีย่ น
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพและองค์ความรู้ด้านจีโนม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการพัฒนาสายพันธ์ุใหม่/สร้างพืชชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง พันธมิตรทางธุรกิจ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการกระจายสินค้า และการขยายตลาดของธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ ด้วยเหตุนี้ ทิศทางอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ
โลกจึงมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุใหม่/การพัฒนาพืชชนิดใหม่
2. การควบรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธ์ุเข้าด้วยกัน
3. การขยายตลาดสู่ตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น เอเชีย ที่มีประชากรหนาแน่น และประเทศที่มี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

สถานภาพและแนวโน้มอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุไทย
สถานภาพมูลค่าตลาดเมล็ดพันธ์ุไทย
ความต้องการใช้เมล็ดพันธ์ุของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่าประมาณ 25,600 ล้านบาท
เป็นความต้องการใช้เมล็ดพันธ์ุพืชไร่มูลค่าประมาณ 23,900 ล้านบาท และความต้องการใช้เมล็ดพันธ์ุผัก
มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท (พาโชค พงษ์พานิช, 2553) การใช้เมล็ดพันธ์ุของเกษตรกรที่ผ่านมา
ใช้เมล็ดพันธ์ุผสมเปิดที่ให้ผลผลิตต่ำ (โดยเฉพาะการเก็บเมล็ดไว้ใช้ในรุ่นต่อไป) ประสิทธิภาพที่ต่ำของ
เมล็ดพันธ์ุผสมเปิดทำให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธ์ุจำนวนมากในการปลูกแต่ละครั้ง เมื่อมีการพัฒนาพันธุ์
ลูกผสม ทำให้ผลผลิตต่อไร่สงู ขึน้ ใช้จำนวนเมล็ดพันธ์นุ อ้ ยลง ทำให้เกษตรกรไทยใช้เมล็ดพันธ์ลุ กู ผสมเพิม่ ขึน้
ข้าวโพดไร่เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่ดีของการใช้เมล็ดพันธ์ุลูกผสม ปัจจุบันเกษตรกรมากกว่า
ร้อยละ 95 ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวโพดลูกผสม ทำให้การผลิตข้าวโพดของประเทศเพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์
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พ.ศ. 2503

เริ่มการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดอย่างเป็นระบบ โดย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน
ม.เกษตรศาสตร์ มีการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมจากต่างประเทศ

พ.ศ. 2508

วางรากฐานให้ศนู ย์วจิ ยั ข้าวโพดข้าวฟ่าง เป็นสถานีวจิ ยั ทีม่ มี าตรฐานในการสนับสนุนงานวิจยั
ด้านข้าวโพดและข้าวฟ่าง ตลอดจนฝึกอบรมนักวิชาการและเกษตรกรทัง้ ในและต่างประเทศ
ด้วยการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์

พ.ศ. 2513

ไทยประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 1 พันธุ์ดังกล่าวโด่งดัง
ไปทัว่ โลก และเป็นฐานพันธุกรรมในการพัฒนาพันธุใ์ นประเทศต่างๆ ดึงดูดให้บริษทั ต่างชาติ
ที่มีชื่อเสียงเข้ามาลงทุนวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดในไทยปลายปี พ.ศ. 2513

พ.ศ. 2518

ม.เกษตรศาสตร์และกรมวิชาการเกษตรเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต้านทานโรคราน้ำค้าง
จำหน่าย

พ.ศ. 2520

เริม่ การพัฒนาพันธุข์ า้ วโพดลูกผสมทัง้ ภาครัฐและเอกชน มีบริษทั ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิม่ ขึน้

พ.ศ. 2521

ภาคเอกชนเริม่ จำหน่ายพันธุข์ า้ วโพดลูกผสม ในยุคนัน้ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุส์ วุ รรณ 1 ประมาณ
ร้อยละ 8 แต่ราคาแพงกว่า 3 เท่า เกษตรกรจึงไม่ยอมรับ

พ.ศ. 2533

ภาคเอกชนพัฒนาพันธุอ์ ย่างต่อเนือ่ งจนพันธุจ์ ำหน่ายในช่วงนัน้ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุส์ วุ รรณ 1
ร้อยละ 50 ทำให้เกษตรกรไทยนิยมใช้พันธุ์ลูกผสมเพิ่มขึ้น

(ไทยใช้เวลา 10 ปี ในการเปลี่ยนจากการใช้ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดมาเป็นพันธุ์ลูกผสม ขณะนี้เกษตรกรร้อยละ
95 ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม)

นอกเหนือจากข้าวโพดไร่ พืชผักเป็นอีกกลุม่ หนึง่ ทีเ่ กษตรกรใช้เมล็ดพันธ์ลุ กู ผสมมากกว่าร้อยละ 96
มูลค่าการใช้เมล็ดพันธ์ุผักลูกผสมเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 1,500 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2550 เป็น 1,700
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ

ลำดับเหตุการณ์สำคัญการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในประเทศไทยเป็นผู้นำในการค้นคว้า
วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปัจจุบัน
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ตารางที่ 2 มูลค่าการใช้เมล็ดพันธุ์ผักของไทย ปี 2550-2553
ปี
2550
2551
2552

2553

มูลค่าตลาด OP
(ล้านบาท)
62
58
57

57

%
3.95
3.68
3.38

3.32

มูลค่าตลาด Hybrid
(ล้านบาท)
1,504
1,515
1,629

1,659

%
96.05
96.32
96.62

96.68

มูลค่าตลาดเมล็ดพันธุ์รวม
(ล้านบาท)
1,566
1,573
1,686

1,716

OP = Open Pollination หมายถึง พันธ์ุผสมเปิด
ที่มา : พาโชค พงษ์พานิช,2553

สถานภาพการส่งออกและนำเข้าเมล็ดพันธ์ุพืชของไทย
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธ์ุอันดับที่ 3 ของเอเชีย รองจากประเทศญี่ปุ่น และจีน
ปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธ์ุ 3,133 ล้านบาท เมล็ดพันธ์ุที่ส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ข้าวโพด มะเขือเทศ และแตงโม มีการนำเข้าเมล็ดพันธ์ุพืชรวมมูลค่าประมาณ 865 ล้านบาท
เมล็ดพันธ์ุที่นำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ข้าวโพด ทานตะวัน และผักชี
ตารางที่ 3 ดุลการค้าเมล็ดพันธ์ุพืชของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545-2553
ปี
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

มูลค่าการส่งออก
1,347
1,388
1,433
1,568
1,724
2,152
2,548
2,931
3,133

มูลค่าการนำเข้า
390
464
533
527
558
599
603
959
881

ดุลการค้า (ล้านบาท)
957
924
899
1,041
1,166
1,553
1,945
1,972
2,252

โครงสร้างอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุไทย
ปัจจุบันมีบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยจำนวน 184 บริษัท (ปี พ.ศ. 2552) แบ่งลักษณะ
การประกอบธุรกิจได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
(1) กลุ่มบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท จำนวน 34 บริษัท
(พืชไร่ 8 บริษัท พืชผัก 26 บริษัท) เป็นกลุ่มบริษัทที่มีกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุ
ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุ ส่วนใหญ่บริษทั มีการดำเนินกิจการในลักษณะครบวงจร มีการส่งออก
เมล็ดพันธ์ุ ซึ่งมีทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทคนไทย บริษัทคนไทยในกลุ่มนี้เช่น บริษัท เจียไต๋
จำกัด บริษัท สวีท ซีดส์ จำกัด บริษัท ทีเอส เอ จำกัด เป็นต้น บางบริษัทในกลุ่มนี้
รับจ้างผลิตเมล็ดพันธ์ุด้วย
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(3) กลุ่มบริษัทที่มีการขายเมล็ดพันธ์ุอย่างเดียว (กลุ่ม Trading หรือกลุ่มบริษัทที่ซื้อมา ขายไป)
ไม่มีการวิจัยด้านปรับปรุงพันธ์ุ แต่มีการทดสอบพันธ์ุเพื่อคัดเลือกพันธ์ุให้เหมาะสมกับตลาด
กลุ่มนี้มีจำนวน 139 บริษัท
การส่งเสริมของภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชนที่ผ่านมาส่งผลให้ไทยเป็นฐานผลิตเมล็ดพันธ์ุ
เพื่อการส่งออก ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการรับจ้างผลิต มีส่วนน้อยที่ทำการผลิตและส่งออกภายใต้
เครื่องหมายการค้าของตนเอง แม้มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธ์ุของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่รายได้
ที่ได้รับมีมูลค่าไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้รับจ้างผลิต เมล็ดพันธ์ุที่มีมูลค่าการรับจ้าง
ผลิตสูง ได้แก่ มะเขือเทศ พริก แตงโม สถานภาพการเป็น “มือปืนรับจ้าง” ทำให้ธุรกิจเมล็ดพันธ์ุของ
ประเทศไทยเติบโตบนความเสี่ยง เพราะบริษัทผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนฐานการผลิตไปประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านแรงงานต่ำกว่าได้ ขณะนี้บริษัทหลายบริษัทเริ่มย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปประเทศอื่น เช่น
เวียดนาม ดังนั้นนอกจากการรักษาหรือเพิ่มความสามารถในด้านการเป็นผู้ผลิตแล้ว ประเทศไทยควรเพิ่ม
หรือขยายตลาดการส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของไทยให้มากขึ้น หากบริษัทไทยส่งออกภายใต้
เครื่องหมายการค้าของตนเองจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัว
แนวโน้มของธุรกิจเมล็ดพันธ์ุมีความต้องการสูงขึ้นแต่ความสามารถในการผลิตมีอุปสรรคเนื่องจาก
แรงงานในภาคการผลิตลดลง ประกอบกับปัญหาด้านโรคและแมลงทำให้เกิดความเสียหายของผลผลิต
ตารางที่ 4 ตัวอย่างเปรียบเทียบราคาขายเมล็ดพันธ์ุภายใต้ Brand name และราคารับจ้างผลิต
ชนิดเมล็ดพันธุ์
มะเขือเทศ
พริก
เมลอน
แตงญี่ปุ่น
แตงโม
แตงกวา

Brand name
10,000-200,000
20,000-40,000
15,000-40,000
10,000-15,000
5,000-15,000
5,000-14,000

ราคา (กก.)

รับจ้างผลิต
3,000-5,000
3,000-7,500
7,000-8,000
2,000-3,000
3,000
2,000-3,000

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุท้งั วงจรเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการค้า
เป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องหลากหลาย ทั้งภาครัฐ เอกชน ในภาคเอกชนมีทั้งบริษัทใหญ่ที่เป็นของ
ต่างชาติและบริษัทขนาดกลาง-เล็กของไทย รวมถึงเกษตรกรผู้ทำการผลิตเมล็ดพันธ์ุ ด้วยเหตุดังกล่าว
การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุของไทย ควรมีการรวมตัวของผู้เกี่ยวข้องในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อผลักดัน
อุตสาหกรรมให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้
เห็นภาพห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุทั้งระบบตั้งแต่การพัฒนาพันธ์ุจนถึงการจำหน่าย
ขอแสดงความต่อเนื่องของขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรูปที่ 3 แต่ละขั้นตอนมีทั้งที่ต้องการการพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสนับสนุนอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ

(2) กลุ่มบริษัทที่รับจ้างผลิตเมล็ดพันธ์ุให้บริษัทต่างประเทศ (contract production) อย่างเดียว
จำนวน 11 บริษัท เป็นการนำพ่อแม่พันธ์ุจากต่างประเทศมาผลิตในประเทศไทย แล้วส่งมอบ
เมล็ดพันธ์ุทั้งหมดให้บริษัทต่างประเทศที่ว่าจ้าง บริษัทในกลุ่มนี้ เช่น บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์
ไพรเซส จำกัด บริษัท ซีนเมล็ดพันธ์ุ จำกัด บริษัท จีเนียน จำกัด เป็นต้น อีกลักษณะหนึ่งเป็น
บริษัทข้ามชาติที่มาทำการผลิตในประเทศไทย และส่งกลับไปยังบริษัทแม่เพื่อดำเนินการ
ด้านการตลาดต่อไป ตัวอย่างบริษทั ในกลุม่ นี้ ได้แก่ Monsanto (Thailand) Co., ltd. Syngenta
Co., ltd. (Novatis), Sakata Siam Co., ltd. และ Limagrain Co., ltd. เป็นต้น
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ตนน้ำ

กลางน้ำ

ปลายน้ำ

INFRASTRUCTURE
โครงสรางดาน ว และ ท กฎระเบียบ/ การตลาด/อื่นๆ

รูปที่ 3 หวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถตลอดหวงโซการผลิต
บุคลากร

• หนวยเก็บรวบรวม ประเมิน และบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรม
• หนวยเก็บรักษาเชื้อสาเหตุสำคัญทางโรคพืช
• เครือขายทดสอบพันธุในและตางประเทศ
• เครือขายการทดสอบพันธุรวมระหวางภาครัฐและเอกชน

ความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การพัฒนาและ
ทดสอบพันธุ

• การเก็ บรวบรวม ประเมิ น และศึ ก ษาการถ า ยทอดลั ก ษณะ • นักปรับปรุงพันธุรุนใหมที่มีความรูเทคโนโลยี
ชีวภาพ
ความตานทานของเชื้อพันธุกรรมเพื่อนำมาใชเปนพอแมพันธุ
• การสรางประชากรพื้นฐาน/สายพันธุแทที่มีลักษณะดีตานทานโรค
• การศึกษาเชื้อสาเหตุที่สำคัญ
• การพัฒนาเทคโนโลยีีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ (Marker Assisted
Sclection : MAS, พันธุวิศวกรรม embryo rescue)

• ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
• การออกใบรับรอง
• การติดฉลากมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

Value chain

การผลิตเมล็ดพันธุ

• เกษตรกรที่มีฝมือในการผลิตเมล็ดพันธุ
• เทคโนโลยีโรงเรือนที่เหมาะสมในประเทศไทยหรือเขตรอน
• บุคลากรดานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน/โรค
• เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคในแปลงปลูก
• เทคโนโลยีการจัดการโรคในแปลงผลิตที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย • นักโรคพืช
• เทคโนโลยี เ พื ่ อ ใช ใ นการควบคุ ม สภาพแวดล อ มที ่ ใช ใ นการผลิ ต
เมล็ดพันธุ

-

-

การเก็บเกี่ยว/แปรรูป

• เทคโนโลยี ก ารตรวจวิ น ิ จ ฉั ย โรคที ่ ม ี ค วามรวดเร็ ว และแม น ยำ
เพื ่ อ การออกใบรั บ รองการปลอดโรคที ่ ต ิ ด มากั บ เมล็ ด พั น ธุ 
เพื่อการสงออก

ผูใช (เกษตรกร, อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร, ผูบริโภค)

• กฎระเบี ย บการเข า ถึง และแบ งปน ผลประโยชน จ ากการใช
ทรัพยากรชีวภาพตออุตสาหกรรมเมล็ดพันธุในประเทศไทย
• การจดทะเบียนคุมครองพันธุ
• ขอมูลการตลาด
• การเจรจาตอรองที่มีขอมูลพื้นฐานดานวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ
ดานโรคแมลงศัตรู

• เทคโนโลยีดานเมล็ดพันธุ การเก็บเกี่ยว การเคลือบ การพอก • ผู  เ ชี ่ ย วชาญด า นเทคโนโลยี เ มล็ ด พั น ธุ 
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ
• พัฒนาเครื่องจักรดาน seed processing สำหรับชุมชนหรือกลุม
ผูผลิตยอย

การตลาด

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ :
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นที่ ส ำคั ญ ในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุของไทย สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้อุตสาหกรรม
เมล็ดพันธ์ุไทย รวมทั้งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ โดยประกอบด้วยแผนงานต่างๆ
ที่สำคัญดังนี้
1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการจัดการและประเมินเชื้อพันธุกรรมพืช การปรับปรุง
พันธ์ุพืชให้มีลักษณะตามต้องการ ต้องการเชื้อพันธุกรรมที่กว้างและหลากหลาย มีการรวบรวม
พันธุกรรมจากถิน่ ต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาลักษณะประจำพันธ์ทุ ส่ี ำคัญ เช่น
ความต้านทานต่อโรคแมลง หรือลักษณะเชิงคุณภาพ ที่ศึกษาจากลักษณะที่แสดงออก หรือการศึกษา
ในระดับพันธุกรรม ตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นๆ ข้อมูลเหล่านี้
ช่วยให้นักปรับปรุงพันธ์ุเลือกเชื้อพันธุกรรมเพื่อทำการผสมให้ได้พันธ์ุใหม่ๆ ตามเป้าหมายที่ต้องการ
ได้งา่ ย และรวดเร็วขึน้ ประเทศไทยยังขาดนโยบายการสนับสนุนการจัดการเชือ้ พันธุกรรมพืชทีช่ ดั เจน
และต่อเนื่องในระยะยาว การสนับสนุนงบประมาณยังค่อนข้างน้อย ทำให้การสร้างฐานความรู้เหล่านี้
มีน้อยมาก
2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธ์ุ อาทิ การพัฒนา
เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกพันธ์ุ ช่วยให้นักปรับปรุงพันธ์ุคัดเลือก
พันธ์ุได้แม่นยำขึ้น ร่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธ์ุ หรือการลดขนาดประชากรที่คัดเลือก การใช้
เทคนิค double haploid เพื่อสร้างสายพันธ์ุแท้ได้รวดเร็วขึ้น การใช้เทคนิค embryo rescue
ช่วยในการผสมข้ามชนิด การใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธ์ุในกรณีที่ไม่สามารถ
ปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีปกติได้ นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุแล้ว การสร้าง
นักปรับปรุงพันธ์ุรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในการใช้ เครื่ องมื อทางด้า นเทคโนโลยีชี วภาพเพื่อ ช่ว ยในการ
ปรับปรุงพันธ์มุ คี วามสำคัญเช่นเดียวกันเพราะปัจจุบนั ขาดแคลนนักปรับปรุงพันธ์ทุ ง้ั ในภาครัฐและเอกชน
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บทที่ 2 :
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3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการตรวจวินจิ ฉัยโรคทีร่ วดเร็วและแม่นยำ การตรวจวินจิ ฉัย
โรคเพื่อการส่งออก โดยใช้น้ำยาตรวจโรค การตรวจสอบโรคในแปลงผลิตโดยใช้ชุดตรวจแบบง่าย
(test kit) หรือการตรวจคัดกรองโรคในกรณีทม่ี จี ำนวนตัวอย่างมากๆ โดยใช้เทคนิค Array antibody
หรือ Multiplex Surface Plasmon Resonance (SPR)
4. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาออกแบบวัสดุ โครงสร้างโรงเรือนที่เหมาะสม
ต่อประเทศไทยหรือประเทศในเขตร้อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกที่มี
ผลกระทบต่อการผลิตพืช อุณหภูมิที่สูงหรือร้อนขึ้นส่งผลต่อการระบาดของโรคแมลง ฝนตกไม่เป็นไป
ตามฤดูกาลส่งผลให้เกิดความสูญเสียของผลผลิต แนวโน้มการผลิตภายใต้โรงเรือนจึงเพิ่มมากขึ้น
เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการผลิตพืช ลดความสูญเสีย และควบคุมคุณภาพได้
5. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ เช่น
การเคลือบเมล็ดเพื่อป้องกันความสูญเสียอันเนื่องจากโรคและแมลงในช่วงที่เมล็ดพันธ์ุมีการงอกใหม่
การพอกเมล็ดเพื่อให้เหมาะต่อการใช้กับเครื่องปลูก การพัฒนาเครื่องจักรด้านเมล็ดพันธ์ุ (seed
processing) เช่น เครื่องคัดแยกเมล็ด ลดการนำเข้าเครื่องจักรที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ

สถานภาพและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
การสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุของไทยให้แข่งขันได้ ประเทศต้องปรับเปลี่ยน
และมียุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (พ.ศ. 2549) จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในคลั ส เตอร์เมล็ดพันธ์ุ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เ พื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นอุ ต สาหกรรมเมล็ ด พั น ธ์ ุ ข องประเทศ
(พ.ศ. 2550-2554) ภายใต้แนวคิดคลัสเตอร์ โดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ คือ
1) ให้ความสำคัญทัดเทียมกันระหว่างภาคธุรกิจและเกษตรกร 2) มุ่งสร้างองค์ความรู้และความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุ 3) สร้างตราสินค้าเมล็ดพันธ์ุของไทย (Thailand
brand name) และ 4) เน้นการทำงานแบบบูรณาการบนแนวคิดของคลัสเตอร์ที่ร่วมมือระหว่างเอกชน
ภาครัฐและสถาบันการศึกษา โดยมีแผนงานหลัก 5 ด้าน ได้แก่
1) การพัฒนามาตรฐานการจัดการและประเมินเชื้อพันธุกรรม
2) การปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
3) การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคพืชและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ
4) พัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพสูง
5) การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดและสารพอกเมล็ดจากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
กลุ่มพืชที่มุ่งเน้นในระยะแรกภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คือ กลุ่มข้าวโพด พริก มะเขือเทศ และแตง
ภายใต้กรอบวงเงิน 350 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) แผนยุทธศาสตร์นี้
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพฯ (การประชุมครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549) ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านเมล็ดพันธ์ุของประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกรจากการใช้เมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีอย่างแพร่หลาย และช่วยยกระดับมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธ์ุ
ให้เป็นระดับ 3,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี โดยเป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์เมล็ดพันธ์ุ คือ “เพิม่ บทบาท
การพัฒนาพ่อแม่พันธ์ุของไทยเอง พร้อมมีเครื่องหมายการค้า (brand name) ของประเทศ นอกเหนือ
จากการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธ์ุ”
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สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2553
1) การพัฒนามาตรฐานการจัดการและประเมินเชื้อพันธุกรรม
สวทช. สนับสนุนการประเมินเชื้อพันธุกรรมพืชในคลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุ ประกอบด้วย ข้าวโพด พริก
มะเขือเทศ แตงกวา และฟักทอง โดยร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักทีท่ ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการเชือ้ พันธุกรรม
พืชต่างๆ ทั้งการเก็บรวบรวม ขยาย และประเมินลักษณะประจำพันธ์ุ การสร้างกลุ่มเครือข่ายร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ และกรมวิชาการเกษตร ในการประเมินลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ลักษณะ
ต้านทานต่อโรคแมลง และลักษณะเชิงคุณภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชทั้ง 4 ชนิด
โดยให้บริการฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตที่ www.biotec.or.th\germplasm การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการเชือ้ พันธุกรรมพืช เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบตั ทิ างกฎหมาย
ทั้งภายในและต่างประเทศ มีแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนและเป็นทีย่ อมรับ สร้างความเป็นธรรมแก่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย สร้างวัฒนธรรมที่ดีในการใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมพืช โดยจัดทำต้นแบบสัญญาการถ่ายโอน
เชื้อพันธุกรรม หรือ MTA (Materials Transfer Agreement) ทั้งรูปแบบการนำไปใช้
เพื่อการศึกษาวิจัย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ข้อตกลงการฝากเก็บเชื้อพันธุกรรม หรือ MAA
(Material Acquisition Agreement) ทีก่ ำหนดเงือ่ นไขทีผ่ ฝู้ ากเก็บต้องยินยอมให้มกี ารนำเชือ้ พันธุกรรม
พืชที่ฝากเก็บไปใช้ประโยชน์ได้ รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์ เช่น ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
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ปี 2549-2553 สวทช. กำหนดให้โปรแกรมวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุเป็นหนึ่งโปรแกรมภายใต้
คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร เพื่อสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ โปรแกรมฯ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ ทั้งภาคเอกชน
สมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธ์ุไทย สมาคม
ปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุพืชแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาต่างๆ และกรมวิชาการเกษตร กำหนด
เป้าหมายภาพรวมซึ่งเกิดจากการประชุมระดมความคิดเห็น การกำหนดเป้าหมายรายทางของการวิจัย
และพัฒนาในพืชเป้าหมายที่มุ่งเน้น การประชุมหารือกลุ่มย่อยทุกๆ 3 เดือน แบ่งเป็นกลุ่มข้าวโพด
กลุม่ พริก-มะเขือเทศ และกลุม่ แตง การกำหนดโจทย์วจิ ยั มาจากภาคเอกชนเป็นหลัก รวมถึงให้ความร่วมมือ
ในโครงการต่างๆ เช่น ภาคเอกชนในกลุ ่ ม ข้ า วโพดช่ ว ยดำเนิ น การขยายพั น ธ์ ุ ใ นโครงการประเมิ น
เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดไร่ ความร่วมมือในการทดสอบพันธ์ุระหว่างภาครัฐและเอกชนในกลุ่มข้าวโพดหวาน
และข้าวโพดข้าวเหนียว ความร่วมมือในการทดสอบพันธ์ุร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก
(SME) สามารถขยายผลพันธ์ุข้าวโพดไร่ของกรมวิชาการเกษตรสู่ภาคเอกชน การจัดประชุม field day
ในแต่ละพืชและทุกๆ ปี นักปรับปรุงพันธ์ุทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมประเมินศักยภาพของพันธ์ุรวมทั้งรับ
ถ่ายทอดเชือ้ พันธุกรรม หรือสายพันธ์ทุ พ่ี ฒ
ั นาใหม่ๆ ไปพัฒนาต่อยอด ปัจจุบนั มีการถ่ายทอดเชือ้ พันธุกรรม
รวมถึงสายพันธ์ุใหม่ๆ ไม่ต่ำกว่า 1,000 สายพันธ์ุ ให้หน่วยงานภาครัฐ (15 แห่ง) และเอกชน
(ไม่ต่ำกว่า 50 บริษัท) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยี
โมเลกุลเครื่องหมายเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธ์ุ เทคโนโลยี double haploid เพื่อสร้างสายพันธ์ุ
แท้ในแตงกวาและพริก และเทคนิคการตรวจกรองโรคต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง มีผู้เข้ารับอบรม
จำนวน 294 คน (ภาคเอกชน 117 คน และภาครัฐ 177 คน) การร่วมวิจัยกับภาคเอกชน
จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลสด
และการผลิตเมล็ดพันธ์ุสู่ชุมชน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และ อ.นาแห้ว จ.เลย เพื่อเป็นอาชีพทางเลือก
ถึงแม้คลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรม แต่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่ร่วมอยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุมากกว่า 75 หน่วยงาน (ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา 15
หน่วยงาน และภาคเอกชน 60 บริษัท) ทำให้กิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
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จากเชื้อพันธุกรรม ตลอดจนผลงานที่พัฒนามาจากเชื้อพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ (Royalty Fee)
ค่าตอบแทนคำนวณบนพื้นฐานของ genetic contribution เป็นต้น รูปแบบเหล่านี้มีการนำไปใช้ใน
การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชของหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมต่างๆ
เชือ้ พันธุกรรมทีผ่ า่ นการประเมินและมีลกั ษณะดีเด่น ได้ถา่ ยทอดให้นกั ปรับปรุงพันธ์ภุ าครัฐ (15 แห่ง)
และเอกชน (ไม่ต่ำกว่า 50 บริษัท) รวมแล้วกว่า 1,070 พันธ์ุ ผู้รับถ่ายทอดทำ MTA กับหน่วยบริการ
เชื้อพันธุกรรม ตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรม เช่น เชื้อพันธุกรรมพริกขี้หนู
ผลใหญ่ลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมัน มีภาคเอกชน 1 ราย นำไปใช้ประโยชน์เป็นพันธ์ุลูกผสมการค้า
ตารางที่ 5 หน่วยงานเจ้าภาพที่บริหารจัดการและให้บริการเชื้อพันธุ์กรรม
พันธุ์พืช
ข้าวโพด
• ข้าวโพดไร่
• ข้าวโพดหวาน
• ข้าวโพดข้าวเหนียว
• ข้าวโพดเทียน
พริก
มะเขือเทศ
แตงกวา
ฟักทอง

จำนวนพันธุ์
จำนวนพันธุ์
ที่ปลูกประเมิน
ที่ถ่ายทอด
(พันธุ์ที่เก็บข้อมูลได้)

หน่วยงาน
รวบรวม

จำนวนพันธุ์
ที่รวบรวม

จำนวนพันธุ์
ที่ขยายเมล็ดได้

ม.เกษตรศาสตร์
ม.ขอนแก่น
ม.ขอนแก่น
ม.ขอนแก่น

1,229
140
251
94

511
92
116
89

82
24
18
22

ม.เกษตรศาสตร์
ม.ขอนแก่น
ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
ล้านนา
ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
ล้านนา

2,827
717
619

746
140
251
94
607
500
619

885
500
619

458
38
332

301

301

301

-

หมายเหตุ
• ข้าวโพดไร่ บริหารจัดการโดย ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์
• ข้าวโพดหวาน ข้าวเหนียวเทียน บริหารจัดการโดย ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ม.ขอนแก่น
• พริก บริหารจัดการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ม.เกษตรศาสตร์
• มะเขือเทศ บริหารจัดการโดย ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเกษตรกรที่ยั่งยืน ม.ขอนแก่น
• แตงกวา ฟักทอง บริหารจัดการโดย สถาบันเทคโนโลยีเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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ลักษณะที่ประเมิน

พริก

ลักษณะทางพืชสวน
โรคแอนแทรกโนส
โรคไวรัส (CMV)
โรคไส้เดือนฝอย
โรคเหี่ยวเขียว
แมลงวันทอง
สารเผ็ด
ลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมัน
ในกลุ่มพริกใหญ่
ลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมัน
ในกลุ่มพริกขี้หนูผลใหญ่
ลักษณะทางพืชสวน
โรคไวรัส
โรคเหี่ยวเขียว

มะเขือเทศ

แตงกวา

ลักษณะทางพืชสวน
โรคราน้ำค้าง
โรคไวรัสใบด่าง
ลักษณะทางพืชไร่

ข้าวโพด
(หวาน เทียน เหนียว)
ข้าวโพดไร่
ลักษณะทางพืชไร่
ลักษณะทางพืชไร่
โรคใบไหม้แผลใหญ่
โรคราสนิม
โรคไวรัสใบด่างแคระ

หน่วยงานที่ดำเนินการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.รัตติยา พงศ์พิสุทธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด กรมวิชาการเกษตร
ดร.ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล กรมวิชาการเกษตร
ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ศุมาภรณ์ เกษมสำราญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.มณีฉัตร นิกรพันธ์ุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.บุบผา ใจเที่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์วจิ ยั ปรับปรุงพันธ์เุ พือ่ การเกษตรทีย่ ง่ั ยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.วันเพ็ญ ศรีทองชัย กรมวิชาการเกษตร
ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดร.ประสาทพร สมิตะมาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วจิ ยั ปรับปรุงพันธ์เุ พือ่ การเกษตรทีย่ ง่ั ยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร
ดร.ประสาทพร สมิตะมาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.จินตนา อันอาตม์งาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ

ตารางที่ 6 การสร้างเครือข่ายการประเมินเชื้อพันธุกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
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2) การปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
สวทช. มุ่งเน้นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การปรับปรุงพันธ์ุพืช โดยเทคโนโลยีที่มุ่งเน้น อาทิ
เทคโนโลยีเครือ่ งหมายโมเลกุล เป็นการใช้เทคโนโลยีดเี อ็นเอ หรือตำแหน่งยีนเครือ่ งหมายทีอ่ ยูใ่ กล้กบั
ยีนทีค่ วบคุมลักษณะทีต่ อ้ งการ ในการช่วยคัดเลือกลักษณะทีแ่ สดงออก (phenotyping) ร่วมกับการปรับปรุงพันธ์ุ
แบบมาตรฐาน (conventional breeding) สามารถร่นระยะเวลาในการผสมกลับได้หลายรุ่น ลดค่าใช้จ่าย
ในการคัดเลือกประชากรและสามารถคัดเลือกได้ในทุกช่วงเวลาของการเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่ระยะ
เมล็ดหรือต้นอ่อน ในขณะที่การปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีมาตรฐาน การคัดเลือกลักษณะที่ต้องการในประชากร
รุ่นลูก ต้องพิจารณาจากลักษณะที่แสดงออก (รอให้ต้นโต) ซึ่งใช้ระยะเวลานานในการศึกษา การคัดเลือก
ลักษณะที่ต้องการโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ยังสามารถคัดเลือกลักษณะหลายลักษณะได้พร้อมๆ กัน
ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธ์ุที่ประสบความสำเร็จแล้ว
เช่น การปรับปรุงพันธ์ุข้าวกข 6 ให้ต้านทานโรคไหม้ การปรับปรุงพันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ทนน้ำท่วม
ฉับพลัน การปรับปรุงพันธ์ุมะเขือเทศให้ต้านทานโรค เป็นต้น
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เป็นการนำยีน หรือดีเอ็นเอ จากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดมาต่อเข้าด้วยกัน เพื่อ
ให้แสดงลักษณะทางพันธุกรรมที่ต้องการออกมา หรือเรียกว่าการถ่ายยีน ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น การถ่ายยีนต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ การถ่ายยีนต้านทาน
ไวรัสใบด่างจุดวงแหวนในมะละกอ การถ่ายยีนสร้างผลึกบีทจี ากแบคทีเรียเข้าฝ้ายหรือพืชทีท่ นต่ออากาศหนาว
เป็นต้น
เทคนิค Double Haploid เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยในการปรับปรุงพันธ์ุพืชโดยเป็นการเพิ่ม
จำนวนชุดโครโมโซมเพื่อสร้างสายพันธ์ุแท้ (homozygous line) ในระยะเวลาสั้น หรือแก้ไขปัญหา
ความเป็นหมันของพืชได้ ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการสร้างสายพันธ์ุแท้ในพืช ได้แก่ ข้าว พริก
และแตงกวา และช่วยแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในกล้วยไม้ลูกผสมข้ามสายพันธ์ุ
เทคนิค Embryo rescue เป็นวิธีการที่นำคัพภะ (embryo) ซึ่งไม่สามารถเจริญได้อย่างปกติ
ในรังไข่มาเพาะเลี้ยงให้เจริญเติบโตในอาหารในสภาพปลอดเชื้อ โดยมากคัพภะที่ต้องอาศัยการช่วยชีวิต
มักเกิดจากการผสมพันธ์ขุ า้ มชนิด (species) เช่น การผสมข้ามระหว่างพืชเลีย้ งกับพืชป่า คัพภะของเมล็ดพืช
ที่เป็นหมันหรือไม่งอก หรือเป็นคัพภะที่แยกตัวจากอาหารเลี้ยงตัวอ่อน (endosperm) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการเพาะเลี้ยงคัพภะ เช่น สายพันธ์ุ ชิ้นส่วนของพืช สารอาหาร สภาพแวดล้อม

การถ่ายยีนต้านทานโรคใบหงิกเหลืองในมะเขือเทศ

Northern
blight

Corn

leaf

Pericarp thickness
Sweetness

Corn

corn

Downy mildew

Corn

Chilli

Chilli

Tomato

Bacterial wilt (โครโมโซม
2, 10)
Nematode (Mi)
Tomato Mosaic Virus
(TM2)
Tomato spotted wilt virus
(Sw-5)
Tomato yellow leaf curl
(TYLCV) (Ty2,Ty3,Ty4)
Fusarium wilt (I2)
Powdery mildew (Lv)
Late blight (Ph-3)
Bacterial Speck (Pto)
Soluble solid content
(SSC)
Rf (restorer gene ยีนแก้
ความเป็นหมัน)
Anthracnose

Tomato

Marker
assisted
selection

Trait

Plant
ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์
ม.เกษตรศาสตร์

หน่วยงาน

SSR (QTL mapping)

SSR

ผ่ า นการทดสอบระดั บ ดร.ชบา จำปาทอง
ภาคสนาม
ม.เกษตรศาสตร์
ต้องทดสอบระดับภาคสนาม ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุง่
ไบโอเทค ร่วมวิจยั กับ
บริษทั สวีท ซีดส์ จำกัด
อยู่ระหว่างการพัฒนา
ดร.ปัทมา ศิริธัญญา
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์
ม.เกษตรศาสตร์
AFLP (QTL mapping) ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุได้ ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์
ม.เกษตรศาสตร์
SSR, EST, AFLP
ต้ อ ง พั ฒ น า ต่ อ เ พื่ อ ใ ห้ ดร.อรรัตน์ มงคลพร
(QTL mapping)
ตำแหน่ง marker อยู่ใกล้ ม.เกษตรศาสตร์
ตำแหน่งยีนมากขึ้น

ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุได้

Status

Gene specific marker ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุได้

Public marker/CAPS

Marker Type

- ถ่ายทอดประชากรลูกผสมรุ่นที่ 7 ให้กับบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีดส์
จำกัด
- สวทช. ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Ankur seed
ประเทศอินเดียทดสอบพันธ์ุในภาคสนาม

- ภาคเอกชน 3 บริษทั รับถ่ายทอดพันธ์มุ ะเขือเทศต้านทานเหีย่ วเขียว
- ร่วมกับ 7 บริษทั ทดสอบสายพันธ์ตุ า้ นทานโรคต่างๆในภาคสนาม

การใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ

Technology

ตารางที่ 7 สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธ์ุพืช
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Technology

Plant

Trait

Marker Type

หน่วยงาน

การใช้ประโยชน์

ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ไบโอเทค
1 พฤศจิกายน 2550 มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ
33 คน ภาคเอกชน 3 คน

-

-

-

-

-

-

ผ่านการทดสอบ
ระดับโรงเรือน

Status

ตารางที่ 7 สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธ์ุพืช

Late blight

Tomato yellow leaf curl Rep gene
virus

Tomato

Ph-3

Chilli

ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์
ม.เกษตรศาสตร์
ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์
ม.แม่โจ้

ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
ม.เชียงใหม่

ดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์
ม.เกษตรศาสตร์

บริษัท มาร์โคโปโล ซีดส์ จำกัด และบริษัท เจียไต๋ เมล็ดพันธ์ุ
จำกัด ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีวันที่ 22 กันยายน 2554
มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 22 คน จากหน่วยงานจากภาครัฐ
5 คน และภาคเอกชน 17 คน
อยูร่ ะหว่างการขยายเมล็ดพันธ์เุ พือ่ เตรียมถ่ายทอดให้ภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาต่อยอด
จัดฝึกอบรมเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน
2551 มีผเู้ ข้ารับการอบรมจากภาครัฐ 10 คน และภาคเอกชน
27 คน
ฝึกอบรมให้นักวิจัยของ Sichuan Academy of Agriculture
Science (SAAS) ประเทศจีน
จัดฝึกอบรมเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม
2553 มีผเู้ ข้ารับการอบรมจากภาครัฐ 20 คน และภาคเอกชน
10 คน

ผ่านการทดสอบ
ระดับห้องปฏิบัติการ
อัตราการรอดชีวติ 3-14%
(ขึ้นอยู่กับคู่ผสม)

Cucumber Downy mildew and CMV -

การผสมพันธ์ุพริกข้ามชนิด เพื่อสร้างลูกพันธ์ุพริกต้าน
ทานโรคแอนแทรกโนส

Genetic Engineering Tomato

Embryo rescue

Double haploid

เปอร์เซ็นต์การชักนำ
ให้เกิดต้น Double
haploid 20-35%

Chilli

เปอร์เซ็นต์การชักนำ
ให้เกิดต้น Double
haploid 5%
-

ระดับความเผ็ด ความทนทาน ตอโรคแอนแทรคโนส
Cucumber ความต้านทานไวรัส
CMV/CVMV
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สวทช. ร่วมวิจัยกับภาคเอกชน ทั้งในส่วนการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
เพิม่ ประสิทธิภาพการคัดเลือกพันธ์ุ โดยมีโครงการร่วมวิจยั 5 โครงการ อาทิ 1) การศึกษายีนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความหนานุ่มของเปลือกหุ้มเมล็ดและความหวานในข้าวโพด ร่วมกับบริษัท สวีท ซีดส์ จำกัด
2) ความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้าวโพดไร่ลกู ผสมในประเทศไทย และการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เชื้อพันธุกรรม ร่วมกับบริษัท สวีท ซีดส์ จำกัด 3) การปรับปรุงพันธ์ุกระเจี๊ยบเขียวต้านทานไวรัส
ร่วมกับบริษัท ยูนิซีดส์ จำกัด ได้พันธ์ุการค้าออกจำหน่าย ภายใต้ชื่อ “ยูนิเอช 109” 4) การปรับปรุง
พันธ์ุมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว ไส้เดือนฝอยและไวรัสใบหงิกเหลือง
ร่วมกับบริษัท ที เคอาร์ แอนด์ ดี จำกัด 5) การปรับปรุงพันธ์ุแตงกวาเจอร์กิ้นส์ให้ต้านทานโรคราน้ำค้าง
ร่วมกับบริษัท ไทยอโกร ออน จำกัด
สวทช. สนับสนุนการผลิตนักปรับปรุงพันธ์ุรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อประยุกต์
ใช้กับวิธีการปรับปรุงพันธ์ุแบบปกติ ให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 20 ทุน (สำเร็จ
การศึกษาแล้ว 4 คน) และในระดับปริญญาโท 66 คน (สำเร็จการศึกษาแล้ว 20 คน) นักศึกษาทีส่ ำเร็จ
การศึกษาด้านการปรับปรุงพันธ์ุจำนวนร้อยละ 80 เข้าทำงานในบริษัทเมล็ดพันธ์ุต่างๆ และเป็นผู้ช่วย
นักปรับปรุงพันธ์ุ

ตัวอย่างการถ่ายทอดพันธุ์พริกให้ บริษัท บางกอก แลป แอนด์ คอสเมติก จำกัด
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การสร้างประชากรพื้นฐาน การสร้างสายพันธ์ุแท้ เพื่อให้ภาคเอกชนนำไปพัฒนาต่อยอด เช่น การสร้าง
ประชากรพื้นฐานต้านทานโรคราน้ำค้าง การพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียวและ
ข้าวโพดเทียน การพัฒนาพันธ์พุ ริกเผ็ด การพัฒนาพันธ์มุ ะเขือเทศรับประทานผลสด ประชากรพืน้ ฐาน
และสายพันธ์ุใหม่ที่พัฒนามีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 187 พันธ์ุ มีการถ่ายทอดให้หน่วยงานภาครัฐ 11
หน่วยงาน และภาคเอกชน 30 บริษัท ตัวอย่างความสำเร็จ เช่น พันธ์ุพริกยอดสนเข็ม 80 ของ ดร.สุชีลา
เตชะวงศ์เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายทอดให้บริษทั บางกอก แลป แอนด์ คอสเมติก จำกัด
เพือ่ สกัดสารแคปไซซิน เป็นส่วนผสมในเจลบรรเทาอาการปวด วางจำหน่ายในชือ่ การค้า “แคปซิกา้ เจล”
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3) การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคพืชและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ
การศึกษาความหลากหลายของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่สำคัญ สัณฐานวิทยา และระดับพันธุกรรม
เพือ่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงพันธ์ใุ ห้ตา้ นทานต่อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษา
เชือ้ สาเหตุโรคต่างๆ ทีศ่ นู ย์เก็บรักษาสายพันธ์จุ ลุ นิ ทรีย์ ศช. และกรมวิชาการเกษตร ซึง่ เป็นเครือข่ายเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคพืชเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอด
พืช
แตงกวา

พริก

มะเขือเทศ
ข้าวโพด
ข้าวโพดไร่

เชื้อสาเหตุ
โรคราน้ำค้าง

หน่วยงานที่ศึกษา
ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดร.ประเสริฐ วงศ์วัฒนารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรคไวรัสใบด่าง CMV
ดร.ประสาทพร สมิตะมาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรคไวรัสใบด่าง CGMMV ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรคแอนแทรกโนส
ดร.รัตติยา พงศ์พิสุทธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรคเหี่ ย วที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ralstonia solanacearum
และเชือ้ รา Phytophthora
capsici
ใบไหม้
ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรคใบไหม้แผลใหญ่
โรคไวรัสใบด่างแคระ
โรคราสนิม

ดร.ประสาทพร สมิตะมาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.จินตนา อันอาตม์งาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรค
ที่เป็นปัญหาในแปลงผลิตและการส่งออกเมล็ดพันธ์ุ เช่น การใช้เทคนิคทาง
อิมมูโนวิทยา ปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการโมโนโคลนอลแอนติบอดี ไบโอเทคผลิต
แอนติบอดีต่อเชื้อสาเหตุโรคที่สำคัญต่างๆ เช่น ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ
เจมินีไวรัส ทอสโพไวรัสซีโรกรุ๊ปสี่ แอนติบอดีต่อเชื้อแบคทีเรียโรคเน่า เป็นต้น
และจำหน่ายให้ภาคเอกชน มีการพัฒนาชุดตรวจแบคทีเรียโรคเน่าในแตง
ที่เป็นปัญหาสำคัญในการผลิตพืชในกลุ่มแตง เช่น เมล่อน แตงโม และสคว๊อช
การส่งออกเมล็ดพันธ์ุเหล่านี้ไปกลุ่มประเทศทางยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ต้องมี
การตรวจรับรองการปลอดโรคดังกล่าว หากประเทศปลายทางตรวจพบจะ
ปฏิเสธการรับซื้อหรือเผาทำลายเมล็ดพันธ์ุ ในปี พ.ศ. 2553 มีการส่งออก
เมล็ดพันธ์ุพืชในกลุ่ม แตงโม เมล่อน ในกลุ่มประเทศ สหรัฐอเมริกา ฮอล์แลนด์
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น มูลค่า 140 ล้านบาท ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นเป็นชุดตรวจ
อย่างง่าย หรือที่เรียกว่า strip test ใช้ตรวจคัดกรองตัวอย่างพืชในแปลงผลิต
และตรวจเมล็ดพันธ์ุที่รับซื้อจากเกษตรกร หรือการส่งออก ใช้เวลาตรวจ
2-10 นาที ความไวในการตรวจ 5x105 CFU/ml มีความจำเพาะสูง ไม่เกิด
ปฏิกริ ยิ าข้ามกับแบคทีเรียชนิดอืน่ หากให้ผลบวกในการตรวจจะนำมายืนยันผล
ด้วยวิธี Seedling grow-out assay ต่อไป มีหลายบริษัทในต่างประเทศ
ที่พัฒนาชุดตรวจดังกล่าวแต่ราคาสูงกว่าที่พัฒนาในประเทศ 2-3 เท่า เช่น
ชุดตรวจจากบริษัท Agdia จำหน่ายในราคาเฉลี่ย 250 บาทต่อชุด (ราคา
200-1,000 บาทขึ้นกับปริมาณการสั่งซื้อ) ชุดตรวจที่พัฒนาเองในประเทศ
นอกจากราคาที่ถูกกว่า ยังมีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อสูง ปัจจุบันภาคเอกชน
หลายบริษัทได้ซื้อชุดตรวจดังกล่าวไปใช้ในการตรวจโรค
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ชนิดพืชที่ตรวจสอบ

1. โมโนโคลนอลแอนติบอดีตอ่ ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ มะเขือเทศ พริก ถั่วเหลือง วัชพืช
2. โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวรัสในกลุ่มเจมินีไวรัส

พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ พริก กระเจีย๊ บ ถัว่ เขียว
ฝ้าย วัชพืช

3. โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อทอสโพไวรัสซีโรกรุ๊ปสี่

พืชตระกูลแตง ถั่วลิสง มะเขือเทศ พริก วัชพืช

4. โพลีโคลนอลแอนติบอดีที่ตรวจสอบได้ทั้งทอสโพไวรัส พืชตระกูลแตง ถั่วลิสง มะเขือเทศ พริก วัชพืช
ซีโรกรุ๊ปสี่ และ melon yellow spot virus
5. โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวรัส melon yellow spot พืชตระกูลแตง
virus
6. โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ แบคทีเรียสาเหตุโรคผลเน่า พืชตระกูลแตง เช่น แตงโม เมล่อน สคว๊อช
Acidovarax avenae subsp. citrulli
7. โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวรัส water melon mosaic พืชตระกูลแตง เช่น แตงโม เมล่อน
virus
8. โมโนโคลนอลแอนติ บ อดี ต่ อ ไวรั ส ใบด่ า งเขี ย วของพื ช พืชตระกูลแตง
ตระกูลแตง (CGMMV)
9. โมโนโคลนอลแอนติ บ อดี ต่ อ ไวรั ส ใบด่ า งในข้ า วโพด ข้าวโพด
ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส Sugarcane mosaic virus (SCMV)
10. โมโนโคลนอลแอนติ บ อดี ต่ อ ไวรั ส ใบด่ า งในข้ า วโพด ข้าวโพด
ซึ่งเกิดจากเชือ้ ไวรัส Maize chlorotic mottle virus
(MCMV)

ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเมินประสิทธิภาพของเชื้อปฏิปักษ์
Streptomyces-87 ในการควบคุมแบคทีเรียโรคเน่าในแตงที่เกิดจากเชื้อ Acidovorax avenae subsp.
citrulli ผลการทดสอบในแปลงปลูกแตงโมของเกษตรลูกไร่ของบริษทั เมล็ดพันธ์ุ พบว่าเชือ้ Streptomyces87 ให้ผลดีในการป้องกันกำจัดโรค ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแตงโมและให้ผลผลิตของแตงโม
(น้ำหนักผลและน้ำหนักเมล็ด) เพิ่มขึ้น

4) พัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพสูง
กลุม่ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือน พัฒนาวัสดุคลุมโรงเรือน (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)
รูปแบบโครงสร้างโรงเรือน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือน
(ศูนย์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ) ปัจจุบนั พัฒนาสูตรพลาสติกสำหรับคลุมโรงเรือน 3 สูตร ดังนี้
พลาสติกที่มีคุณสมบัติลดการส่องผ่านของรังสีความร้อน (รังสียูวี) และมีการกระเจิงแสงดี
พลาสติกที่มีคุณสมบัติคัดเลือกช่วงแสง (เฉดสีต่างๆ)
พลาสติกที่มีคุณสมบัติลดความร้อนของรังสีอินฟาเรดแบบใกล้และไกล
การทดสอบพลาสติกโรงเรือนระดับภาคสนามร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ในการปลูกมะเขือเทศ
พริกหวาน และเมล่อน พบว่า พลาสติกโรงเรือนที่พัฒนาขึ้นให้ผลผลิตสดที่มีขนาดผลใหญ่กว่าพลาสติก
ในท้องตลาด จัดอยู่ในเกรดเอ การทดสอบพลาสติกที่ลดการส่องผ่านของรังสียูวีกับผักเรดโครอล ทำให้
การพัฒนาของสีผักดีกว่าพลาสติกในท้องตลาด
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ตารางที่ 8 รายชื่อโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ได้พัฒนาและมีการจำหน่ายแล้ว
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การทดสอบสูตรพลาสติกคลุมโรงเรือนที่มีคุณสมบัติคัดเลือกช่วงแสง ร่วมกับบริษัท มอนซานโต้
ประเทศไทย จำกัด สีม่วงน้ำเงินให้ผลผลิตเมล็ดพันธ์ุที่มากกว่าสีอื่นๆ คุณภาพความงอกของเมล็ดอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน
การทดสอบร่วมกับ บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีดส์ จำกัด เน้นคุณสมบัติที่ลดรังสียูวี มีความขุ่น เหนียว
ลดการเกาะของฝุ่น และลดรังสีความร้อนอินฟาเรด ผลการทดสอบในฤดูผลิต 2553 กับพริกที่สถานีวิจัย
ของบริษทั ใน จ.ขอนแก่น ให้ผลผลิตสดมากกว่าพลาสติกท้องตลาดทีบ่ ริษทั ใช้รอ้ ยละ 23 และผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ได้มากกว่าร้อยละ 12
การทดสอบรูปแบบโครงสร้างโรงเรือนใหม่เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิม ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
พบว่า ลดอุณหภูมิในโรงเรือนได้อย่างน้อย 2-5 องศาเซลเซียส

5) การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดและสารพอกเมล็ด
จากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
การคลุกสารเคมีป้องกันโรคราน้ำค้างในเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด เช่น ริโดมิล ทำให้คุณภาพความงอก
ลดลง และเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ไุ ด้นอ้ ยกว่า 3 เดือน รศ.ดร.บุญมี ศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาสารเคลือบ
เมล็ดพันธ์ขุ า้ วโพดหวาน เน้นให้การเคลือบมีความสม่ำเสมอ และเมือ่ คลุกสารเคมีปอ้ งกันโรคแล้ว เก็บเมล็ดพันธ์ุ
ได้นานกว่า 6 เดือน โครงการได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน 4 บริษัท คือ บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธ์ุ จำกัด
บริษทั สวีท ซีดส์ จำกัด บริษทั กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ จำกัด และบริษทั เซมินสิ เวเจ็ท เทเบิล้ ซีดส์
จำกัด อนุเคราะห์เมล็ดพันธ์ุข้าวโพดหวานการค้าเพื่อการทดสอบ ผลการศึกษาได้สารเคลือบที่มีแนวโน้ม
ใช้ในระดับการค้า ผลการทดสอบสารเคลือบกับเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดหวาน พบว่า คุณภาพความงอกอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน (80%) เมื่อเก็บนานกว่า 7 เดือน ความแข็งแรงของเมล็ดพันธ์ุอยู่ในระดับมาตรฐาน (60%)
เมื่อเก็บไว้ที่ 6 เดือน มีการให้บริการเคลือบเมล็ดพันธ์ุแก่ภาคเอกชน ปัจจุบันกำลังพัฒนาสารเคลือบ
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนต่ำลง
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ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สวทช.ร่วมวิจัยกับภาคเอกชนเป็นจำนวน 14 โครงการ
และสร้างเครือข่ายทดสอบพันธ์ุ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 สวทช. สนับสนุนโครงการทดสอบพันธ์รุ ว่ มระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในกลุ่มข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการทดสอบ
พันธ์ขุ า้ วโพดไร่ลกู ผสมร่วมกับกลุม่ SME ผลการดำเนินงานทำให้พนั ธ์ขุ า้ วโพดไร่ลกู ผสมของกรมวิชาการเกษตร
“พันธ์ุนครสรรค์ 3” ขยายผลสู่ SME ในปี พ.ศ. 2552-2553 มีการจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุพ่อแม่ให้ SME
3-4 ตันต่อปี (มูลค่า 800,000 บาท) และผลิตเมล็ดพันธ์ุลูกผสมจำหน่ายให้เกษตรกรปีละ 15 ตัน มูลค่า
1,050,000 บาท (กิโลกรัมละ 70 บาท) SME ทางภาคเหนือ ได้ผลิตเมล็ดพันธ์ุลูกผสม “นครสวรรค์ 3”
ปีละ 200 ตัน (มูลค่า 20 ล้านบาท) เกษตรกรนำเมล็ดพันธ์ุไปปลูกได้กว่า 60,000 ไร่ คิดเป็นรายได้
ของเกษตรกรประมาณ 333 ล้านบาท (กิโลกรัมละ 5 บาท) บริษัท สวีท ซีดส์ จำกัด ขายสิทธิ์ในการผลิต
พันธ์ขุ า้ วโพดลูกผสม จำนวน 1 สายพันธ์ุ ให้ภาคเอกชน 3 ราย นอกจากนี้ สวทช. ร่วมกับบริษทั เมล็ดพันธ์ุ
อาทิ บริษทั ทีเคอาร์แอนด์ดี จำกัด บริษทั รีลซีดส์ อโกร จำกัด และบริษทั สวีทซีดส์ จำกัด ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกให้กับชุมชน เช่น บ้านผาคับ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
และบ้านบ่อเหมืองน้อย อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
สวทช. ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Sichuan Academy of Agricultural Science (SAAS)
เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน โดยกรอบความร่วมมือประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรม
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การทดสอบพันธ์ุ และการร่วมวิจัย ความคืบหน้าของการดำเนินงานในปัจจุบัน คือ
SAAS ส่งนักวิจัยมาฝึกอบรมที่ประเทศไทย 2 เรื่อง คือ Brown plant hopper screening for
rice และ การใช้เทคนิค Double haploid ในการปรับปรุงพันธ์ุแตงกวา
การทดสอบพันธ์ุพืชผักการค้า การปลูกทดสอบพันธ์ุการค้าในระดับภาคสนาม กิจกรรมดังกล่าว
สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มคลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุที่ต้องการสร้างเครือข่ายการทดสอบพันธ์ุ
ระหว่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทเมล็ดพันธ์ุขนาดเล็กของไทย มีโอกาสทดสอบ
พันธ์ุที่พัฒนาขึ้นและส่งไปขายยังประเทศจีนต่อไป ปัจจุบัน SAAS ส่งพันธ์ุ พริก มะเขือ
ฟักทอง แตงโม แตงกวา มาปลูกทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม ในขณะเดียวกันภาคเอกชนไทย 7 บริษทั และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งพันธ์ุพริก มะระ และแตงกวา เข้าร่วมทดสอบที่ประเทศจีน
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ความร่วมมือกับภาคเอกชน
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รูปที่ 4 การปลูกทดสอบพันธ์ุของ SAAS ที่ศูนย์วิจัยและพืชผักเขตร้อน กำแพงแสน จ.นครปฐม

รูปที่ 5 การปลูกทดสอบพันธ์ุของภาคเอกชนไทยที่ SAAS เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

สวทช. ร่วมกับบริษัท Ankur Seeds Co.,Ltd ประเทศอินเดีย ปลูกทดสอบสายพันธ์ุพริก
ต้านทานโรคแอนแทรคโนสที่ประเทศอินเดีย โดยการทำ MTA (Material Transfer Agreement)
สายพันธ์ุดังกล่าว เป็นผลงานวิจัยจากโครงการ “Mapping and QTL analysis of resistance to
anthracnose (Colletotrichum capsici) in Capsicum” ที่มี รศ.ดร.อรรัตน์ มงคลพร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้ สวทช. และบริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการทดสอบพันธ์ุดังกล่าว เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตตามเป้าหมายของคลัสเตอร์
ในการสร้างเครือข่ายการทดสอบพันธ์ุในต่างประเทศ บริษัทไทยที่พัฒนาพันธ์ุจะได้ประโยชน์จากข้อมูล
ต่างๆ ในการทดสอบสายพันธ์ุ และนำไปพัฒนาเป็นพันธ์ุการค้าต่อไป ปัจจุบัน สวทช. ส่งสายพันธ์ุพริก
ต้านทานโรคแอนแทรกโนส 4 สายพันธ์ุให้บริษัท ฯ
รูปที่ 6 สายพันธ์ุพริกต้านทานโรคแอนแทรกโนส
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สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(พ.ศ. 2554-2559)
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ
จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

S1 มีนกั ปรับปรุงพันธ์ทุ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญสูงในพืช
บางชนิด เช่น ข้าวโพด แตง มะเขือเทศ
และพริก
S2 เกษตรกรมี คุ ณ ภาพและประสบการณ์
ในการผลิตเมล็ดพันธ์ยุ าวนาน
S3 มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานสนั บ สนุ น การผลิ ต
ทีเ่ ข้าถึงได้ดว้ ยต้นทุนทีเ่ หมาะสม เช่น โรงงาน
ปรั บ สภาพเมล็ ด พั น ธ์ุ ข องภาครั ฐ และ
เอกชนกระจายอยู่ตามภูมิภาค มีหน่วย
บริ ก ารเทคโนโลยี และหน่ ว ยบริ ก าร
ด้ า นการตรวจสอบเมล็ ด พั น ธ์ุ ท้ั ง ของ
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

O1 สภาพภู มิ อ ากาศที่ เ หมาะกั บ การผลิ ต
พืชเมืองร้อนหลายชนิด ผลิตได้มากกว่า
หนึ่งครั้งในรอบปี
O2 มี ค วามร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า ง
สถาบันวิจัย เอกชน และมหาวิทยาลัย
พร้ อ มพั ฒ นาไปสู่ก ารทำงานในลั ก ษณะ
คลัสเตอร์
O3 ตลาดมีขนาดใหญ่ และคู่แข่งขันน้อย

W1 ขาดแคลนนั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธ์ุ รุ่ น ใหม่ ที่ มี
ความรู ้ ด ้ า นเทคโนโลยี ช ี ว ภาพ ทำให้
การปรั บ ปรุ ง พั น ธ์ุ ใ นบริ ษั ท ขนาดกลาง
และเล็กยังไม่มีการนำเทคโนโลยีชีวภาพ
มาใช้มาก
W2 ขาดการจัดการแปลง การตรวจวินิจฉัย
และป้องกันโรค
W3 ขาดแคลนข้อมูลพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะเรื่องเชื้อสาเหตุโรค สำหรับ
ใช้ในการวิจัยและการเจรจาทางการค้า

T1 นโยบายจีเอ็มโอยังขาดความชัดเจน
T2 กฎระเบียบไม่เอือ้ อำนวยในการแลกเปลีย่ น
เชือ้ พันธุกรรมในบางพืช รวมทัง้ มีตน้ ทุนสูง
ในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เชื้อพันธุกรรมในแหล่งเก็บในต่างประเทศ
T3 ขาดแคลนเครื อ ข่ า ยทดสอบสายพั น ธ์ุ
ในประเทศและต่างประเทศ
T4 หน่ ว ยงานตรวจสอบรั บ รองคุ ณ ภาพ
เมล็ดพันธ์/ุ ปลอดศัตรูพชื ยังไม่ได้มาตรฐาน
สากล
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บทที่ 3 :
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จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งโอกาสของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง
เมล็ดพันธ์ุเขตร้อนของเอเซีย ทั้งนี้การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐ ดังต่อไปนี้
1) การวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุอย่างจริงจังด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2) พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล
3) การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมถึงระบบการขนส่งที่รวดเร็ว
4) มีเครือ่ งหมายการค้าเป็นของตัวเองมากกว่าการรับจ้างผลิต (สมาคมการค้าเมล็ดพันธ์ไุ ทย, วารสารธุรกิจ
เมล็ดพันธ์ุไทย ฉบับประจำปี 2554)
จากศักยภาพดังกล่าว จึงมีการกำหนดเป้าหมายรวมของประเทศ ในการวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์ุไว้
ดังต่อไปนี้ “เพิ่มบทบาทการพัฒนาพ่อแม่พันธ์ุของไทย พร้อมมีเครื่องหมายการค้า (brand name)
ของประเทศนอกจากการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธ์ุ เพิ่มการส่งออกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทในปี
พ.ศ. 2559 และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากการใช้เมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีอย่างแพร่หลาย”

เป้าหมายและกลยุทธ์ของโปรแกรมวิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุข์ อง
สวทช.
เพื่อสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธ์ุของประเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดตั้งโปรแกรม
วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ ปี พ.ศ. 2549-2553 และดำเนินการตามยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) มาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืนในระยะยาว
สวทช. จึงจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์ (พ.ศ. 2554-2559) ภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัย
และพัฒนา สวทช. ระยะที่ 2 พ.ศ. 2554-2559 ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์การดำเนินงาน
1. สนับสนุนให้มีการยกระดับหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชขึ้นเป็นหน่วยงานระดับชาติ
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต้นน้ำ เพื่อให้ภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทระดับกลางและเล็ก
นำเชื้อพันธุกรรมที่เก็บรวบรวมและผลงานพื้นฐานไปพัฒนาต่อยอดได้รวดเร็วขึ้น
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน เช่น สนับสนุนเงินทุนวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
(50 : 50) รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางด้าน Molecular breeding
3. สนับสนุนให้มีการขยายตัวด้านการส่งออกเมล็ดพันธ์ุโดยการสนับสนุนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
การสร้างเครือข่ายการทดสอบพันธ์ุในต่างประเทศ และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ

เป้าหมาย
สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ
(สร้างพันธ์ุใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพสูง ลดความสูญเสีย)
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แผนงานที่ 1
การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมและการประเมินเชื้อพันธุกรรม
เป้าหมาย
หน่วยเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมระดับชาติ ที่ให้บริการนักปรับปรุงพันธ์ุเพื่อพัฒนาต่อยอด
เชื้อพันธุกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการปรับปรุงพันธ์ุ การปรับปรุงพันธ์ุพืชให้มีลักษณะตามต้องการ
ต้องการฐานพันธุกรรมทีก่ ว้างและหลากหลาย สายพันธ์เุ หล่านีอ้ าจมาจากท้องถิน่ หรือต่างถิน่ การเก็บรวบรวม
เชือ้ พันธุกรรมต้องการทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน (หน่วยเก็บรักษาเชือ้ พันธุกรรม ระบบฐานข้อมูล และบุคคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ) และการบริหารจัดการ ซึ่งบริษัทเมล็ดพันธ์ุไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางหรือเล็กมีข้อจำกัด
ในการลงทุนและดูแลรักษา นอกจากนี้ การถือกำเนิดของอนุสัญญาระหว่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาทำให้
การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมมีข้อจำกัดมากขึ้น ดังเห็นได้จากข้อตกลงทริปส์ภายใต้ข้อตกลง การค้าเสรี
หรืออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity; CBD)1
ทำให้การเข้าถึงและแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมมีขั้นตอนยุ่งยาก สลับซับซ้อน อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
การมีหน่วยเก็บรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมระดับชาติ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุของไทยให้ยั่งยืน
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาโลกร้อน ทำให้ต้องมีการปรับปรุงพันธ์ุการค้า
ให้สามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เชื้อพันธุกรรมที่เก็บรวบรวมไว้จะเป็นแหล่งพันธุกรรม
ที่หลากหลายที่สามารถนำมาประเมินเพื่อหาลักษณะการปรับตัวที่ต้องการ เช่น การทนต่ออุณหภูมิสูง
หรือแมลงศัตรูพืช เพื่อการนำไปใช้ปรับปรุงร่วมกับพันธ์ุการค้าต่อไป

แผนการดำเนินการ
เก็บรักษาและขยายเชื้อพันธุกรรมที่รวบรวมไว้ในระยะที่ 1 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประเมิน
เชื้อพันธุกรรมในลักษณะสำคัญเพิ่มเติมในด้านฟีโนไทป์และจีโนไทป์ รวมทั้งการถ่ายทอด
(inheritance) ลักษณะต้านทานของเชื้อพันธุกรรม
จัดระบบบริหารจัดการคลังเชื้อพันธุกรรมและข้อมูล เพื่อการให้บริการแก่นักปรับปรุงพันธ์ุ
เพื่อการพัฒนาพันธ์ุการค้า
ประสานงานให้มีการยกระดับหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมเป็นหน่วยงานระดับชาติ
หลักการสำคัญของ CBD “ผู้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพต้องแจ้งขอความยินยอมล่วงหน้าต่อเจ้าของ
ทรัพยากรชีวภาพที่ตนต้องการออกจากบริเวณนั้น หากเจ้าของทรัพยากรชีวภาพยินยอม การอนุญาตควร
กระทำภายใต้ข้อตกลงที่เห็นพ้องกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งในข้อตกลงนั้นควรมีการวางเงื่อนไขเรื่องการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างเป็นธรรมด้วย

1

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ

แผนการดำเนินงานโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุของ
สวทช.
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ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ

เชื้อพันธุกรรมพืช
ข้าวโพด

พริก

มะเขือเทศ
แตงกวา

มะระ

ฟักทอง

ลักษณะที่ประเมิน
ลักษณะต้านทานโรคราน้ำค้าง ใบไหม้แผลใหญ่ ไวรัส ราสนิม
ลักษณะเชิงคุณภาพ ความหวาน ความหนานุ่มของเปลือกหุ้มเมล็ด
(ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว)
ลักษณะทนแล้ง หรือพันธ์ุที่มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะทาง Agronomic trait ทีด่ ี ทรงต้น ลักษณะฝัก การให้ผลผลิต
ลักษณะต้านทานโรค แอนแทรกโนส ไวรัส (Tospovirus CMV CVbMV)
โรคเหีย่ ว (Bacterial wilt และเหีย่ วทีเ่ กิดจากเชือ้ Phytopthora) ไส้เดือนฝอย
ลักษณะความเผ็ด หรือหาพันธ์ทุ ท่ี ำพริกแห้งคุณภาพดี ซึง่ อาจประเมินจากพันธ์ปุ า่
ลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมัน
ลักษณะต้านทานโรคเหีย่ วเขียว (มุง่ เป้าทีต่ ลาดอินโดนีเซีย) ไวรัสใบหงิกเหลือง
(มุ่งเป้าที่ตลาดอินเดีย) โรคใบจุด (Bacterial leaf spot)
ลักษณะทนร้อน
ลักษณะต้านทานโรคราน้ำค้าง ไวรัส (CMV CGMMV ZYMV) Gummy
stem blight
การศึกษาพันธ์ุที่ไม่ขม การปรับตัวกับสภาพแวดล้อม หรือการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ (อุณหภูมิสูงขึ้น) หรือทนแล้ง
ลักษณะการติดผลทีพ่ ฒ
ั นาจากรังไข่ โดยไม่ตอ้ งมีการปฏิสนธิ (parthenocarpic)
ลักษณะต้านทานโรคโดยเรียงลำดับความสำคัญดังนี้ 1) Fusarium wilt 2) ไวรัส
Maraba (อาการยอดแคระแกรน ยอดตั้ง (ไอ้โต้ง) สาเหตุจากเชื้อ Luteovirus)
3) Bacterial wilt 4) Potryvirus 5) Cucumber Mosaic Virus (CMV)
6) Tospovirus
ลักษณะต้านทานไวรัส (Geminivirus Tospovirus) และราแป้ง (Powdery
mildew)
ลักษณะเถาสั้น (1-2 เมตร) เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่
คุณค่าทางโภชนาการ คุณค่าทางอาหาร (เบต้าแคโรทีน) น้ำมันในเมล็ด
ปี

ผลงานส่งมอบ

2554-2556 2557-2559
หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรม ข้าวโพด พริก มะเขือเทศ
X
และแตงระดับชาติที่ได้มาตรฐาน
ให้ บ ริ ก ารเชื้ อ พั น ธุ ก รรมแก่ นั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธ์ุ ภ าครั ฐ และเอกชน
เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุต่อยอดไม่น้อยกว่า 1,500 สายพันธ์ุ

X

X

สายพั น ธ์ุ ก ารค้ า ที่ เ กิ ด จากการให้ บ ริ ก ารเชื้ อ พั น ธุ ก รรมของ
หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมอย่างน้อย 5 สายพันธ์ุ

X

X

37

เป้าหมาย
ภาคเอกชนลงทุนวิจัยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธ์ุพืชมากขึ้น ทำให้มีพันธ์ุ
การค้าใหม่ๆ ออกเร็วขึ้น
การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธ์ุของไทยที่ผ่านมาเป็นการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธ์ุให้กับบริษัท
ข้ามชาติเป็นส่วนใหญ่ มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาพ่อแม่พันธ์ุของไทยเองน้อย (สัดส่วนการรับจ้างผลิต
และการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเท่ากับ 70 : 30) คลัสเตอร์ฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2554
เพื่ อ เปลี่ ย นบทบาทจากการรั บ จ้ า งผลิ ต เมล็ ด พั น ธ์ุ เ ป็ น การสร้ า งความสามารถของภาคเอกชนไทย
ให้มีการวิจัยและพัฒนาพ่อแม่พันธ์ุของไทยเอง (30 : 70)
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยนำเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ใน
การปรับปรุงพันธ์ุพืชมากขึ้น โดยได้รับความสำเร็จอย่างสูง ในการปรับปรุงพันธ์ุข้าวให้ทนต่อน้ำท่วม
ฉับพลันและโรคไหม้ โดยในขณะนี้มีการแพร่กระจายพันธ์ุไปในหมู่เกษตรกร การใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ในการคัดเลือกประชากรทีต่ อ้ งการ นอกจากลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธ์ลุ งเกือบครึง่ แล้วยังลดจำนวน
ประชากรที่ใช้ในการปลูกทดสอบทำให้การปลูกคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทุ่นแรงงานและเนื้อที่
ปัจจุบันเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ ถูกค้นหาและตีพิมพ์เป็นข้อมูลสาธารณะมีเพิ่มขึ้น
จึ ง เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ นั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธ์ุ ข องไทยนำข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ม ากมายมาปรั บ ใช้ เ พื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นา
พันธ์ุใหม่ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
นอกจากเทคโนโลยีดเี อ็นเอเครือ่ งหมาย ยังมีเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งอับละอองเกสร และเทคโนโลยี
พันธุวศิ วกรรมทีใ่ ช้ในการปรับปรุงพันธ์พุ ชื แม้ในขณะนีป้ ระเทศไทยยังไม่มนี โยบายพันธุวศิ วกรรมทีช่ ดั เจน
และการยอมรับสินค้าจีเอ็มโอยังไม่แพร่หลายทั่วโลก แต่มีแนวโน้มในการยอมรับเพิ่มขึ้น ประเทศไทย
จึงจำเป็นต้องสร้างฐานความสามารถในการวิจัยและพัฒนาจีเอ็มโอที่เป็นของประเทศเพื่อรองรับสำหรับ
อนาคตเมื่อตลาดมีความต้องการ

แผนการดำเนินงาน
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธ์ุ เช่น เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุล
พัฒนาเทคนิค Double haploid และ Embyo rescue และถ่ายทอดให้ภาคเอกชน
โดยผ่านการฝึกอบรม
สนั บ สนุ น การร่ ว มวิ จ ั ย กั บ ภาคเอกชน การพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใช้ เ ครื ่ อ งหมายโมเลกุ ล
เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุพืช
สนับสนุนทุนเพื่อการผลิตนักปรับปรุงพันธ์ุรุ่นใหม่ที่สามารถใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการปรับปรุงพันธ์ุอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างเครือข่ายทดสอบพันธ์ุในประเทศและต่างประเทศ (จีน อินเดีย) และการร่วมวิจัย
กับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อสร้างฐานความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาพันธ์ุที่เหมาะสมกับตลาดจีน
และอินเดีย

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ

แผนงานที่ 2
การปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
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พืช

เครื่องหมายโมเลกุลที่พร้อมใช้

เป้าหมาย
เครื่องหมายโมเลกุล
ที่จะพัฒนาต่อไป

ใบไหม้แผลใหญ่
• โรคราน้ำค้าง
• ลักษณะความหวานและความหนานุ่ม
ของเปลือกหุ้มเมล็ด

ข้าวโพด
พริก

เครื่องหมายโมเลกุลที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนาและทดสอบ
ความแม่นยำ (validate)

ลักษณะยีนรักษาเกสรตัวผู้เป็นหมัน โรคแอนแทรกโนส
(Rf)

มะเขือเทศ •
•
•
•
•
•
•
•

• พั ฒ น า ดี เ อ็ น เ อ
เครื่ อ งหมายต่ อ โรค
แอนแทรกโนสให้ มี
ความแม่นยำสูงขึ้น
• Tospovirus
• CMV

โรคใบไหม้ (Ph-3)
• โรคใบไหม้
โรคเหีย่ วเขียว(โครโมโซม 2 และ 10) • โรคใบหงิกเหลือง
• โรคเหี่ยวเขียว
ไส้เดือนฝอย (Mi)
โรคไวรัสใบด่าง (TM2)
โรคไวรัส TSWV (SW-5)
โรคใบหงิกเหลือง (TY2 TY3 TY4)
โรคเหี่ยว Fusarium (I-2)
โรคราแป้ง (Lv)

แตงกวา

• โรคราน้ำค้าง
• ไวรัส CGMMV

ผลงานส่งมอบ
1. จำนวนสายพั น ธ์ุ ใ หม่ ที่ ส ามารถถ่ า ยทอดให้ ภ าคเอกชนหรื อ กลุ่ ม เกษตรกร
5 พันธ์ุต่อปี
พันธ์ุพริกที่ต้านทานโรคแอนแทรกโนสและลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
พันธ์ุพริกที่มีสารเผ็ด (Capsaicin) สูง ต้านทานไวรัสเส้นใบด่างประ ต้านทาน
โรคเหี่ยว
พันธ์ุมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กต้านทานโรคเหี่ยวเขียว ไส้เดือนฝอย
ไวรัสใบหงิกเหลือง

ปี
2554-2556 2557-2559

X

X
X

X

X

2. เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลที่พัฒนาจำนวน 5 ลักษณะ
ดีเอ็นเอเครื่องหมายต่อลักษณะต้านทานโรคเหี่ยวเขียว และไวรัสใบหงิกเหลือง
ในมะเขือเทศที่สามารถนำไปใช้คัดเลือกพันธ์ุได้
ดีเอ็นเอเครื่องหมายต่อลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริก
ดีเอ็นเอเครื่องหมายต่อลักษณะต้านทานโรคราน้ำค้างในแตงกวา
ดีเอ็นเอเครือ่ งหมายต่อลักษณะต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด

X
X
X
X

3. จำนวนบริษัทที่ร่วมวิจัยอย่างน้อย 10 บริษัท

X

4. เกิดเครือข่ายทดสอบพันธ์ใุ นต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ประเทศ (จีนและอินเดีย)

X

X
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เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธ์ุโดยลดความเสียหายจากโรคพืช ลดต้นทุนการผลิต
เช่น ค่าใช้จ่ายในการกำจัดศัตรูพืช
การผลิตเมล็ดพันธ์ุมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคและแมลงศัตรู ตัวอย่างเช่น
การระบาดของแบคทีเรียโรคผลเน่าในแตง (Bacterial fruit blotch) ส่งผลให้การส่งออกเมล็ดพันธ์ุแตงโม
ไปประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นลดลงประมาณ 140 ล้านบาทต่อปี การระบาดของทอสโพไวรัสที่มี
เพลี้ยไฟเป็นพาหะเป็นปัญหาต่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุทั้งในตระกูลพริก มะเขือเทศ และแตง ทำให้เกษตรกร
มีต้นทุนค่าสารเคมีกำจัดแมลงมากขึ้น (ต้นทุนค่าสารเคมีประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อไร่)
เมล็ดพันธ์คุ ณ
ุ ภาพดี นอกจากมีลกั ษณะประจำพันธ์ทุ ด่ี ยี งั ต้องมีความงอก ความบริสทุ ธิด์ า้ นสายพันธ์ุ
และปราศจากโรค ในการส่งออกจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโรคในแปลงผลิต (field inspection)
ในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ และการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชเพื่อ
ส่งออกเมล็ดพันธ์ุไปยังต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคพืชที่แม่นยำ และรวดเร็ว
ปัจจุบันเทคนิคดีเอ็นเอ และโมโนโคลนอลแอนติบอดี เป็นวิธีที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมี
ความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อ มีความแม่นยำสูง และตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาในรูปของ
ชุดตรวจสำเร็จรูป เช่น strip test ที่ใช้ตรวจโรคในระดับภาคสนามได้

แผนการดำเนินงาน
ศึกษาความหลากหลายของเชื้อศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาในแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ เช่น
การศึกษาความหลากหลายและจำแนกชนิดทอสโพไวรัส ที่เป็นสาเหตุในกลุ่มพริก มะเขือเทศ
และกลุ่มแตง การศึกษาความหลากหลายของเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้ในข้าวโพด
โดยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงพันธ์ใุ ห้ตา้ นทานโรคอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพสูง และเป็นเทคโนโลยี่ที่ยอมรับ
ในระดับมาตรฐานสากล ชุดตรวจที่ง่ายต่อการใช้ในแปลงผลิต และไม่มีชุดตรวจดังกล่าว
ขายในต่างประเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจวินิจฉัย และการบริหารจัดการแปลงผลิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศึกษาเชื้อปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในแหล่งผลิต
ร่วมกับภาคเอกชนในการทดสอบการผลิตเชื้อในระดับภาคอุตสาหกรรม การทดสอบเชื้อปฏิปักษ์
ในระดับภาคสนามร่วมกับบริษัทเมล็ดพันธ์ุต่างๆ ก่อนขยายผลในเชิงการค้าต่อไป

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ

แผนงานที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพสูง
โดยการจัดการโรคพืช
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ผลงานส่งมอบ

ปี
2554-2556

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกทอสโพไวรัสในพริก มะเขือเทศ และ
กลุ่มแตง และเทคนิคการคัดเลือกพันธ์ุต้านทานต่อทอสโพไวรัส
เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคที่คัดกรองตัวอย่างจำนวนมาก

2557-2559
X

X

แอนติบอดีและชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ใช้ ใ นแปลงผลิ ต เมล็ ด พั น ธ์ุ
เพื่อลดการสูญเสียจากโรค รวมทั้งวิธีการตรวจเมล็ดพันธ์ุที่รวดเร็ว
แม่นยำ และได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล เพือ่ ออกใบรับรอง
การส่งออก (ร่วมวิจัยกับภาคเอกชน)
เชือ้ ปฏิปกั ษ์ทค่ี วบคุมโรคและลดความสูญเสีย และถ่ายทอดเชิงพาณิชย์

X

มีระบบการเก็บรักษาเชือ้ สาเหตุโรคและข้อมูลของเชือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

X

มีระบบให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคแก่ภาคเอกชนในภูมิภาค

X

X

แผนงานที่ 4
พัฒนาระบบโรงเรือนผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง
เป้าหมาย
เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุได้ตลอดปี
จากผลกระทบของการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้น ฝนตก
ไม่เป็นไปตามฤดูกาล ทำให้แนวโน้มการผลิตเมล็ดพันธ์ุภายใต้สภาวะโรงเรือนมีความจำเป็นมากขึ้น
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ ในระดับแปลงผลิตของบริษทั และระดับเกษตรกรลูกไร่ เพือ่ ควบคุม
สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และให้ได้คุณภาพเมล็ดพันธ์ุชนิดพรีเมี่ยมอีกทั้งผลิตได้มากกว่า
1 ฤดู หรือเก็บเมล็ดพันธ์ุได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน บางบริษัทใช้ระบบการผลิตในโรงเรือนแบบปิดที่มี
การควบคุมสภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุที่มีราคาแพงและต้องการคุณภาพเมล็ดพันธ์ุสูง
เทคโนโลยีโรงเรือนส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศ การนำมาใช้ไม่เหมาะสมกับลักษณะ
สภาพอากาศร้อนของประเทศ อีกทั้งมีราคาสูง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือนที่เหมาะกับ
สภาพอากาศ และการผลิตเมล็ดพันธ์ุในประเทศไทยที่มีราคาถูกลง

แนวทางดำเนินงาน
พัฒนาต่อยอดวัสดุคลุมโรงเรือนเพื่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุ โดยการทดสอบในระดับภาคสนาม
ขยายผลเทคโนโลยี โดยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตพลาสติกหรือบริษัทผู้ผลิต Master batch
เพื่อพัฒนาต่อยอดร่วมทดสอบกับบริษัทเมล็ดพันธ์ุและเกษตรกร
สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงเรือน ทั้งกลุ่มผู้ผลิตพลาสติก ผู้ผลิตโครงสร้าง
(เหล็ก) และผู้ประกอบธุรกิจด้านโรงเรือน โดยเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยที่พัฒนาในประเทศ
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2554-2556
เทคโนโลยีโรงเรือนทีเ่ หมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุ และเหมาะกับ
X
สภาพภูมิอากาศในเขตร้อนต้นทุนต่ำกว่านำเข้า

ปี
2557-2559

ขยายผลพลาสติกโรงเรือนในระดับอุตสาหกรรม

X

ระบบการจัดการโรคในระบบการผลิตในโรงเรือน

X

ตัวอย่างผลงานสำคัญที่จะส่งมอบและการประเมินผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดไปให้เอกชน
และเกษตรกรทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตเมล็ดพันธ์ุ รวมทัง้ การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง คาดว่ามีผลกระทบ
ทั้งสิ้นประมาณ 2,500 ล้านบาท ดังต่อไปนี้

แผนงาน 1

การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรม

ผลงานส่งมอบ: หน่วยเก็บรวบรวมเชื้ อ พั น ธุ ก รรมพื ช ที่ ไ ด้ ม าตรฐานและให้ บ ริ ก ารเชื้ อ พั น ธุ ก รรมพื ช
ในกลุ่ม พริก มะเขือเทศ แตงกวา ฟักทอง และข้าวโพด พร้อมข้อมูลลักษณะสำคัญ เช่น
การต้านทานโรค ไม่ต่ำกว่า 50 สายพันธ์ุต่อปี
กลุ่มเป้าหมาย: นักปรับปรุงพันธ์ุทั้งภาครัฐและเอกชน
ผลกระทบ:

			

			
			

ภาคเอกชนนำเชื้ อ พั น ธุ ก รรมที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดไปพั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น พั น ธ์ุ ก ารค้ า
เกิดสายพันธ์ุการค้ า ใหม่ ๆ ไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 พั น ธ์ ุ รวมถึ ง การขยายผลสู ่ เ กษตรกร
อุตสาหกรรมต่อเนือ่ งในประเทศ และส่งออกในรูปของเมล็ดพันธ์ไุ ปยังตลาดต่างประเทศ
คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 425 ล้านบาทต่อปี เช่น
การพัฒนาพันธ์ุพริกลูกผสม จากเชื้อพันธุกรรมพริกเกสรตัวผู้เป็นหมัน สร้างรายได้
ให้แก่บริษัทเมล็ดพันธ์ุประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี (ราคาเมล็ดพันธ์ุลูกผสม
กิโลกรัมละ 12,000 บาท หากบริษัทจำหน่ายปีละ 100 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า
1.2 ล้านบาท) เมล็ดพันธ์ุ 100 กิโลกรัม ปลูกพริกได้ 2,000 ไร่ (อัตราการใช้
เมล็ดพันธ์ุ 50 กรัมต่อไร่) หาก 1 ไร่ได้ผลผลิตพริกแห้ง 1,000 กิโลกรัม และราคา
พริกแห้งกิโลกรัมละ 100 บาท ดังนัน้ เกษตรกรจะมีรายได้รวมประมาณ 200 ล้านบาท
พริกต้านทานแอนแทรกโนสและเผ็ดสูง 200 ล้านบาท
ข้าวโพดหวานฝักเล็ก ข้าวโพดข้าวเหนียว 25 ล้านบาท (คิดจากการผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ของบริษัทที่ 50 ตันต่อปี ราคาเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดหวานกิโลกรัมละ 600-800 บาท
ราคาเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวกิโลกรัมละ 400-500 บาท)

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ

ผลงานส่งมอบ
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แผนงาน 2

การปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลงานส่งมอบ: ภาคเอกชนลงทุนวิจัยพัฒนาเพิ่มขึ้น เกิดการร่วมวิจัยกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพันธ์ุใหม่
อย่างน้อย 10 บริษัท
กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทเมล็ดพันธ์ุ เกษตรกร
ผลกระทบ:

สายพันธ์ุใหม่ที่พัฒนาขึ้น สร้างรายได้ให้บริษัทเมล็ดพันธ์ุรวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ที่ใช้ประโยชน์จากพันธ์ุใหม่ที่พัฒนา คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,280 ล้านบาท เช่น

		

การพัฒนาพันธ์ุแตงกวาเจอร์กิ้นส์ต้านทานโรคราน้ำค้าง เพื่อทำแตงกวาดองส่งออก
เยอรมันและยุโรป สร้างรายได้ในการส่งออกให้บริษัทคิดเป็นมูลค่า 250 ล้านบาท
ต่อปี

		

การปรับปรุงพันธ์ุพริกต้านทานโรคแอนแทรกโนส/ไวรัส/เหี่ยวเขียว ทั้งการส่งออก
และใช้ในประเทศ สร้างรายได้ให้แก่บริษัทเมล็ดพันธ์ุ 15 ล้านบาทต่อปี (จำหน่าย
เมล็ดพันธ์ุ 1,000 กิโลกรัมๆ ละ 15,000 บาท) และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรใน
การจำหน่ายเป็นพริกสดหรือพริกแห้งเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาทต่อปี

		

มะเขือเทศต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองและเหี่ยวเขียว สร้างรายได้ให้บริษัทเป็น
มูลค่า 1.5-2.0 ล้านบาทต่อปี (เมล็ดพันธ์มุ ะเขือเทศกิโลกรัมละ 15,000-20,000 บาท
จำนวน 100 กิโลกรัม) คาดว่ามีจำนวนบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการปรับปรุงพันธ์ุจำนวน 5 บริษัท ดังนั้นสร้างรายได้ให้บริษัทคิดเป็นมูลค่ารวม
ประมาณ 10 ล้านบาท

		

ข้าวโพดไร่ต้านทานโรคราน้ำค้างและใบไหม้แผลใหญ่ สร้างรายได้ให้บริษัท คิดเป็น
มูลค่ารวมประมาณ 20 ล้านบาท (คิดจากเมล็ดพันธ์ุที่ผลิตจำหน่ายให้เกษตรกร
200 ตันต่อปี) และคิดจากรายได้ของเกษตรกรในการผลิตข้าวโพดไร่เป็นมูลค่า
ประมาณ 400 ล้านบาท (เมล็ดพันธ์ุจำนวน 200 ตัน ปลูกได้ประมาณ 66,000 ไร่
เกษตรกรนำไปปลูกได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ราคารับซื้อข้าวโพดไร่จาก
โรงงานกิโลกรัมละ 5-8 บาท)

		

ข้าวโพดหวานต้านทานโรคราน้ำค้างและใบไหม้แผลใหญ่ สร้างรายได้ให้บริษทั คิดเป็น
มูลค่ารวมประมาณ 20 ล้านบาท (บริษัทผลิตเมล็ดพันธ์ุจำหน่ายประมาณ 30 ตัน
ราคาเมล็ดพันธ์ุกิโลกรัมละ 500-700 บาท) และเกษตรกรมีรายได้จากการผลิต
ข้าวโพดหวาน ประมาณ 72 ล้านบาท (คิดจากรายได้เฉลี่ย 6,000 บาทต่อไร่
และจำนวนพื้นที่ปลูก 12,000 ไร่)
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ผลงานส่งมอบ: • ชุดตรวจ/วิธีการตรวจคัดกรองเมล็ดพันธ์ุที่แม่นยำ รวดเร็ว ตรวจคัดกรองได้
จำนวนมากเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
			

• เชื้อปฏิปักษ์ที่ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทเมล็ดพันธ์ุ บริษัทผู้ผลิตสารชีวภัณฑ์
ผลกระทบ:

• ลดความสูญเสียและสร้างรายได้จากการส่งออกเมล็ดพันธ์ุ จากการใช้น้ำยาตรวจ
โรคไวรัส และชุดตรวจแบคทีเรียโรคผลเน่าที่พัฒนาเองในประเทศ ในการตรวจสอบ
แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ รวมทั้งการใช้สารชีวภัณฑ์
ในการควบคุมโรคในแปลงผลิต สามารถส่งออกเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลแตง เช่น
เมล็ดพันธ์แุ ตงโม และตระกูลพริก มะเขือเทศ เป็นมูลค่าไม่ตำ่ กว่า 300 ล้านบาท/ปี

แผนงาน 4		เทคโนโลยีโรงเรือน
ผลงานส่งมอบ: สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกโรงเรือน
กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทผู้ผลิตพลาสติก บริษัทเมล็ดพันธ์ุ เกษตรกร
ผลกระทบ:

ขยายผลการใช้ เ ทคโนโลยี โรงเรื อ นเพื่ อ การผลิ ต เมล็ ด พั น ธ์ุ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในเกษตรกร
ลูกไร่ของบริษัทเมล็ดพันธ์ุมากกว่า 2 บริษัท หรือเกษตรกรมากกว่า 1,000 ราย
สร้างรายได้ให้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท หรือสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
เมล็ดพันธ์ุไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ

แผนงาน 3
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