การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ คือการดารงไว้ซ่ ึ งความมีชีวติ ของเมล็ดพันธุ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ แต่โดยทัว่ ไปอาจสรุ ปได้ 2 ประการ คือ
1.ปัจจัยภายใน

(seed) ให้ยาวนานออกไป ฉะนั้น ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์จึงมีปัจจัย

ชนิดของเมล็ดพันธุ์ (species) เมล็ดแต่ละชนิดมีอายุการเก็บรักษาแตกต่างกันไปตามพันธุกรรม เช่น ข้าวเก็บได้นานกว่าถัว่ เหลือง
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์ เช่น เมล็ดที่มีองค์ประกอบของแป้ งจะเก็บไว้ได้นานกว่าเมล็ดที่มีองค์ประกอบของไขมัน
2.ปัจจัยภายนอก
อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพการเก็บและความชื้นของเมล็ด เมล็ดจะเก็บรักษาไว้ได้อย่างปลอดภัยจะต้องมี ความชื้ นต่า เมล็ดที่มีความชื้ นสู งจะมี
ขบวนการเมตาโบลิ ซึมสู ง นอกจากนี้ โรคและแมลงจะเข้าทาลายได้ง่ายทาให้เสื่ อมคุณภาพเร็ ว เก็บไว้ไม่ได้นานและเนื่องจากเมล็ดเป็ นสิ่ งที่มีคุณสมบัติที่
เรี ยกว่า “ไฮโกรสโคปิ ก” (hygroscopic) คือสามารถรับหรื อถ่ายเทความชื้นของตัวเองให้สมดุลกับบรรยากาศภายนอก
การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว ควรเก็บเกี่ยวเมื่อถึงระยะตัวทางสรี รวิทยาแล้วเท่านั้นอย่าปล่อยไว้ในไร่ นา เพราะจะกระทบกับสภาพความชื่นที่แปรปรวน การนวด
และกะเทาะต้องกระทาด้วยความระมัดระวังอย่าให้แตกร้าวและต้องลดความชื้นโดยการตากแดดและทาความสะอาด แล้วบรรจุภาชนะโดยเร็ ว การปฏิบตั ิหรื อการเก็บเกี่ยวที่
ถูกต้องช่วยชะลอการเสื่ อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้ทางหนี่ง
สภาพของที่เก็บรักษา ควรมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่เป็ นอันตรายต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ที่เก็บรักษาสภาพของโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดี โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ จะต้องมีคุณลักษณะที่แตกต่างและพิเศษกว่าโรงเก็บสิ นค้าทัว่ ๆไป ด้วยเหตุที่วา่ เมล็ดพันธุ์
เป็ นสิ่ งมีชีวติ และจะต้องคงความมีชีวติ นี้ไว้ดว้ ย โรงเก็บจึงต้องมีสภาพที่เหมาะสมมัน่ คงแข็งแรงและสามารถป้ องกันสิ่ งต่างๆ ที่จะมากระทบและเกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ
ของเมล็ดพันธุ์ได้โดยหลักการทัว่ ๆไป โดยสภาพของโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี้
พื้นที่จดั เก็บ ควรราบเรี ยบสม่าเสมอ มัน่ คง แข็งแรง สามารถทานน้ าหนักเมล็ดพันธุ์ที่กดทับได้
ป้ องกันน้ าได้ ดังที่ทราบกันดี น้ าเป็ นศัตรู ที่สาคัญที่สุดของเมล็ดพันธุ์ในระหว่างการเก็บรักษา โรงเก็บจึงต้องสามารถป้ องกันน้ าได้ไม่วา่ จะเป็ นการสาด
จากน้ าฝน การไหลท่วมจากภายนอก หรื อการซึ มผ่านจากน้ าใต้ดิน
มีการระบายอากาศที่ดี การระบายอากาศให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทภายในโรงเก็บเป็ นการช่ วยลดความเสี่ ยงการเกิดความร้อนและความชื้นสะสมภายในกองเมล็ด
พันธุ์ โรงเก็บที่มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จะช่วยในการระบายอากาศได้ดี
ป้ องกันศัตรู ได้ โดยเฉพาะนก หนู และแมลง มักสร้างปัญหาเข้าทาลายเมล็ดพันธุ์ในระหว่างการเก็บรักษาเป็ นอย่างมาก โรงเก็บจึงควรสร้างอย่างแข็งแรงมิดชิด ปราศจาก
ร่ องและซอกแตกตามผนังอาคาร อันทาให้ศตั รู ต่างๆ นั้น เคลื่อนย้ายเข้าหรื ออาศัยเป็ นแหล่งหลบซ่ อนได้ง่าย
ความสะอาด ความสะอาดของโรงเก็บและอาณาบริ เวณ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งดูแลอยูเ่ ป็ นประจา นอกจากจะช่วยลดอัตราการระบาดของศัตรู ได้มากแล้ว โรงเก็บที่
สะอาดยังสร้างภาพพจน์ความมีคุณค่าต่อสิ นค้าเมล็ดพันธุ์แก่ผไู ้ ด้พบเห็นด้วย
การบริ หารจัดการเมล็ดพันธุ์ในโรงเก็บ
เมื่อได้กาหนดพื้นที่จดั เก็บและวิธีการเก็บรักษาแล้ว การวางแผนควบคุมการจัดการต่อไปจะกระทาได้สะดวก จากการคานวณเพียงง่ายๆก็จะทาให้ทราบ
ความสามารถในการบรรจุของโรงเก็บหนึ่งๆ และเมื่อทราบเป้ าหมายแผนการผลิตในแต่ละฤดู ทาให้สามารถเตรี ยมการและทราบสถานการณ์การเก็บรักษาได้ล่วงหน้า
ค่อนข้างแน่ นอน
สาหรับการควบคุมการจัดเก็บ จะต้องจัดทาผังควบคุมเลียนแบบผังช่องเก็บตามโรงเก็บนั้นติดตั้งไว้ในบริ เวณพื้นที่ส่วนปฏิบตั ิงานเพื่อแสดงข้อมูลการเก็บ
รักษาของเมล็ดพันธุ์ในแต่ละช่องเก็บและเพื่อความสะดวก ควรจะกาหนดการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแต่ละล๊อตมีปริ มาณตามขนาดความจุในแต่ละช่องเก็บเพื่อหลีกเลี่ยงการ
สู ญเสี ยพื้นที่เก็บรักษา ในกรณี มีขนาดล๊อตของเมล็ดพันธุ์ไม่ เท่ากัน หรื อมิฉะนั้นบางช่องเก็บจะต้องจัดเมล็ดพันธุ์จากหลายล๊อตเข้าเก็บด้วยกันอาจก่อให้เกิดการสับสน
ได้
การจัดเมล็ดพันธุ์เข้าเก็บทุกล๊อตจะต้องจัดทาบัตรแสดงรายการเมล็ดพันธุ์คล้ายบัตรประจาตัวเพื่อแสดงข้อมูลที่สาคัญพร้อมช่องบันทึกการเคลื่อนไหวของ
เมล็ดพันธุ์ล๊อตนั้น บัตรแสดงรายการนี้ควรจะนาไปเสี ยบหรื อแขวนไว้ตามตาแหน่งช่องเก็บในผังควบคุมที่จดั ทาขึ้น เมื่อมีการปฏิบตั ิต่อเมล็ดพันธุ์ในล๊อตนั้น เช่น การ
รมยา การจาหน่าย จัดส่ ง การติดตามระดับคุณภาพ เป็ นต้น ก็เพียงแต่หยิบแผ่นบัตรนั้นตามตาแหน่งของช่องเก็บในผังมาบันทึกหรื อรวบรวมข้อมูล เสร็ จแล้วก็นา
กลับไปไว้ที่เดิมจนกว่าเมล็ดพันธุ์ล๊อตนั้นได้ถูกจาหน่ายหมดไปจึงค่อยเก็บรวบรวมบัตรนั้นเข้าแฟ้ ม เตรี ยมเป็ นพื้นที่เก็บสาหรับล๊อตอื่นต่อไป
การจัดล๊อตเมล็ดพันธุ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการสื บค้นประวัติที่มาของเมล็ดพันธุ์ชุดนั้นได้วา่ ผลิตจากแหล่งใดมี การปฏิบตั ิอย่างไร การจัดล๊อตเมล็ดพันธุ์โดยทัว่ ไป
มักจะจัดรวมจากแหล่งที่มาซึ่ งมีสภาพการผลิตจากแปลงเดียวกันหรื อใกล้เคียงมีการเก็บเกี่ยวพร้อมกันและมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน การดูแลและการ
จัดจาหน่ าย เช่น กรณีเมล็ดพันธุ์หลังเก็บเกี่ยวชุดนั้นมีความชื้ นสู งต้องทาการลดความชื้ นโดยเร่ งด่วนหรื อการพิจารณาว่าจะจัดเก็บและจัดจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ชุดใดก่อนหรื อ
หลัง เป็ นต้น

สรุปข้ อห้ าม 7 ประการของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ถูกวิธีน้ นั คือ การปฏิบตั ิตอ่ เมล็ดพันธุ์เพื่อรักษาหรื อชะลอความเสื่ อมคุณภาพ ซึ่ งคุณภาพดังกล่าวมีหลายลักษณะ แต่ในที่น้ ีจะข้อกล่าวถึงข้อ
ห้าม 7 ประการ ดังนี้
1.อย่าเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้นสู ง เพราะเมล็ดพันธุ์สามารถดูดความชื้นจากอากาศได้
2.อย่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใกล้กบั ปุ๋ ยหรื อสารเคมีเพราะจะเกิดอันตรายโดยตรงต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์
3.อย่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใกล้กบั แหล่งน้ าหรื อสถานที่ช้ืนแฉะ เพราะมีความชื้นสู งซึ่ งจะทาให้เมล็ดพันธุ์มีอายุส้ นั เพราะดูดความชื้น
4.อย่าเก็บเมล็ดพันธุ์บนพื้นโดยตรง เพราะพื้นจะถ่ายเทความชื้นสู่ เมล็ดทาให้กนั ความชื้นไม่ได้ อากาศถ่ายเทไม่ดี เมล็ดจะเน่าเสี ยหายเร็ ว

5.อย่าให้มีศตั รู โรคแมลงขณะเก็บรักษาเพราะจะทาลายเมล็ดโดยตรง
6.อย่าเก็บเมล็ดที่ตายแล้วเพราะเสี ยเวลา ทุน แรงงาน และสถานที่
7.อย่าละเลยการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ขณะเก็บรักษาเพราะการตรวจสอบจะทาให้ทราบสภาพของคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อการวางแผนปฏิบตั ิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ด
พันธุ์
พึงระลึกเสมอว่าเมล็ดพันธุ์เป็ นสิ่ งมีชีวิตและมีคุณค่าการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเพาะปลูก หมายถึงความสาเร็ จของเกษตรกรจึงไม่ควรปล่อยปะละเลย เมล็ด
พันธุ์ไม่สามารถมีชีวติ อยูร่ อดได้ในสภาพที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น การให้การดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นจะรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ไว้ได้นาน

การตลาดเมล็ดพันธุ์
การตลาดเมล็ดพันธุ์ คือหัวใจของการดาเนินธุรกิจ ไม่วา่ ผลิตภัณฑ์จะมีลกั ษณะและคุณภาพดีเลิศขนาดไหนถ้ากิจการไม่ได้ดาเนินหน้าที่การตลาดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ความสาเร็ จก็ยอ่ มจะไม่เกิดขึ้นแก่กิจการและยังมีอุปสรรคที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมการตลาด ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
การตลาดที่จะต้องปรับการตัดสิ นใจให้สามารถต่อสู ้กบั สภาวะที่ไม่แน่ นอนในอนาคตให้ได้ดว้ ยการจัดการการตลาดอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การตลาดเมล็ดพันธุ์นบั ว่ามีความสาคัญยิง่ ต่อการดาเนิ นงานการพัฒนาระบบการผลิตข้าวของประเทศ การดาเนิ นงานด้านการตลาดเมล็ดพันธุ์มีความยากลาบาก
จาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงชนิ ดพันธุ์ขา้ วของ
ชาวนา ภาวะราคาข้าวเปลือกที่ ไม่แน่นอน มีความผันผวนตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และกาหนดกลยุทธ์ใน
การจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ การขยายฐานการตลาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วคุณภาพดี ที่ทุกภาคส่ วนได้มีการผลิตเพื่อกระจายสู่ ชาวนาในช่องทางการจาหน่ายต่างๆ ไม่วา่ จะผ่าน
เครื อข่ายการตลาด องค์กรท้องถิ่น หรื อเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตกระจายสู่ พ้นื ที่ทานาได้อย่างทัว่ ถึงและสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตและความต้องการ
ของชาวนา

การบริหารการตลาดเมล็ดพันธุ์
การบริ หารการตลาด คือ กระบวนการวางแผนและบริ หารแนวความคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด หรื อที่เรี ยกว่า 4P ได้แก่
1.ผลิตภัณฑ์ (product) หรื อในที่น้ ีหมายถึงเมล็ดพันธุ์เป็ นส่ วนประสมการตลาดที่สาคัญที่สุดที่นกั การตลาดต้องหยิบยก ขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยการ
เลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้ าหมายจาเป็ นต้องมีคุณภาพที่ดีเป็ นพันธุ์ที่ชาวนาต้องการ
2.ราคา (price) เป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในรู ปของเงินตรา แม้วา่ ผลิตภัณฑ์จะถูกพัฒนาอย่างถูกต้องตามความต้องการของตลาด
เป้ าหมายแล้วก็ตามไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์จะขายได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ราคาจะเป็ นตัวแปรที่สาคัญตัวหนึ่งที่ทาให้ลูกค้าสนใจและยอมรับในผลิตภัณฑ์น้ นั
อย่างไรก็ตามการกาหนดราคาจะต้องให้ความถูกต้องและยุติธรรม โดยคานึงถึงต้นทุน ลักษณะการแข่งขันในตลาดเป้ าหมาย ราคาที่เหมาะสมจะเป็ นตัวผลักดันผลิตภัณฑ์
ให้ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ซ่ ึ งผูใ้ ช้ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร หากเมล็ดพันธุ์มีราคาสู งเกินไปจะมีปัญหาต่อการจาหน่ายค่อนข้างมาก
3.การจัดจาหน่าย (place) หมายถึง การจัดช่องทางการจาหน่ายและการกระจายตัวสิ นค้า ในการจัดช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ดีเพียงใดก็
ตาม หากไม่สนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสถานที่เขาต้องการไม่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาการเคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตถึงมือผูบ้ ริ โภค เส้นทางในการเคลื่อนย้ายนั้น
ต้องผ่านคนกลางหรื อสถาบันที่เป็ นตัวแทนจาหน่าย ทั้งนี้เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ไปถึงมือชาวนาได้ทนั เวลาตามต้องการ
4.การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) เป็ นการสื่ อความหมายให้ตลาดเป้ าหมายได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการจะจาหน่าย ณ สถานที่ใด ระดับใด การส่ งเสริ ม
การตลาดเป็ นตัวแปรตัวหนึ่ งของส่ วนประสมการตลาด โดยทาหน้าที่ช้ ีชวนให้ลูกค้าเป้ าหมายสนใจและซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ

