
การจัดหาเมล็ดพันธ์ุไม้ป่า  
(Seed Collection) 

 
โดย 

 

นางจ านรรจ์  เพยีรอนุรักษ์  
     



ขอ้ดีและความจ าเป็นในการใชเ้มลด็ไมเ้พื่อการปลูกป่า   

•ท าไดง่้ายเพราะเป็นวธีิตามธรรมชาติ 
•ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 
•เมลด็ไมส้ามารถเกบ็รักษาใหมี้ไดย้าวนานกวา่ก่ิงพนัธ์ุ 
•ไมบ้างชนิดขยายพนัธ์ุโดยวธีิอ่ืนไดย้าก ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 
•ไมบ้างชนิดยงัไม่สามารถขยายพนัธ์ุดว้ยวธีิอ่ืน 
•มีโอกาสท่ีจะเกิดสายพนัธ์ุท่ีดีข้ึน 
• ตน้กลา้มีระบบรากท่ีแขง็แรง 



• พืชบางชนิดไม่มีเมลด็ 
• เมลด็พืชบางชนิดมีชีวติสั้น 
• มีโอกาส ท่ีจะเกิดสายพนัธ์ุท่ีเลวลง 

ขอ้เสีย 



คุณภาพเมลด็ไม้  

1. พนัธุกรรม 
2. สรีระ 
3. กายภาพ 



กวา่จะได้มาซึง่เมลด็ไม้คณุภาพดี 

.วธีิการเลือกต้นที่จะเก็บ 

.ก าหนดเวลาการเกบ็เมล็ด 

.วธีิการเกบ็เมล็ด 

.การปฏิบัตต่ิอเมล็ดในสนาม 

.การคัดแยกเมล็ดไม้ 

.การเกบ็รักษาเมล็ด 



1. เลือกต้นทีด่ีทีสุ่ดใน
กลุ่มย่อย 

2. ต้นแม่พนัธ์ุแต่ละต้น
ควรอยู่ห่างกนัอย่าง
น้อยประมาณ 100 
เมตร 

3. ควรเกบ็อย่างน้อย 25 
ต้นขึน้ไป (แต่ละ
แหล่ง) 

การเลือกเกบ็เมลด็จากแม่
ไม้ที่กระจายในผืนป่า 



คดัเลือกแม่พนัธ์ุ (seed trees) เพ่ือเกบ็เมลด็ 



Seed Zones เขตเกบ็เมลด็ไม ้1 

Identified Stands แหล่งเมลด็ท่ีไดก้ าหนด 2 

Selected Stands แหล่งเมลด็คดัเลือก 3 

Seed Production Areas แหล่งผลิตเมลด็พนัธุ์ 4 

Provenance Seed Stand แหล่งถ่ินก าเนิดเมลด็ 5 

Seed Orchards สวนผลิตเมลด็พนัธ์ุ 6 

การแบ่งช้ันแหล่งเมลด็กบัคุณภาพเมลด็ 

Unidentified Stands แหล่งเมลด็ท่ีไม่ไดก้ าหนด 

  ระดบัคุณภาพ 

0 

ป่า
ปลูก 

เลือกเกบ็จากแหล่งท่ีมีคุณภาพสูง 



ภาพตัวอย่างของแหล่งเมลด็คดัเลือก 

(SELECTED STANDS) 



แหล่งเมลด็คดัเลือก (selected stand) 



Selected stand of Beech, DK 



กระถินเทพา ยางนา ยางนา 

Selected stands 



ตัวอย่างแม่ไม้กฤษณาในบริเวณ 
แหล่งเมลด็คดัเลือก บ้านบ่อส่ีเหลีย่ม อ. งาว จ. ล าปาง 



 

 

ชนิดไมท่ี้ไดรั้บการจดัการเป็นแหล่งผลิตเมลด็ของสถานีวนวฒันวจิยัต่างๆ 

ชนิดไม ้ ช่ือสถานีวนวฒันวิจยั ชนิดไม ้ ช่ือสถานีวนวฒันวิจยั 

สะเดา ก าแพงเพชร  ราชบุรี หินลบั/ 
สุราษฎร์ฯ/ 

พะยงู ทองผาภูมิ/ พิษณุโลก/ เลย 

ยคูาฯ  คามาล ก าแพงเพชร/ แม่ทะ / หนองคู กระถินเทพา ทรายทอง/ สุราษฎร์ฯ/ สะแกราช 
หมูสี 

ซอ้ ก าแพงเพชร/ หวายโป่ง เทือกเขาบรรทดั ในช่อง บา้นตาขนุ/ 
ผานกเคา้/ 

นนทรีป่า พระฉาย / หวายก าพวน เทือกเขาบรรทดั สงขลา บา้นตาขนุ 

สัก เขาสอยดาว ราชบุรี/ แม่ตา้ แม่
ทะ ลานสาง/ 

โกงกางใบใหญ่ กนัตงั 

ยมหอม ศูนยฯ์ภาคกลาง/ หวายน ้า สงขลา 

ยางนา ศูนยฯ์ภาคกลาง/ ในช่อง/ ไข่เขียว ในช่อง/ 

ตีนเป็ด ศูนยฯ์ภาคกลาง/ สนสองใบ บ่อแกว้/ 

ตะเคียนทอง ศูนยฯ์ภาคกลาง/ ในช่อง/ สนคาริเบีย บ่อแกว้/  ดงลาน โขงเจียม/ 

แดง ศูนยฯ์ภาคกลาง ทองผาภูมิ/ 
เชียงราย พิษณุโลก/ 

สนโอคาร์ปา บ่อแกว้/ 

ประดู่ ล าเภา-ล าทราย สนสามใบ หนองกระทิง/ 

สะเดาเทียม ทองผาภูมิ/ มะค่าโมง พิษณุโลก/ 

เล่ียน ทองผาภูมิ/ มะฮอกกานี หมูสี 



ชนิดไมท่ี้ไดรั้บการจดัการเป็นแหล่งเมลด็ถ่ินก าเนิดของสถานีวนวฒันวจิยั 

ชนิดไม ้ ช่ือสถานีวนวฒันวจิยั 

มะค่าโมง ก าแพงเพชร   

ยคูาฯ  คามาลฯ ราชบุรี /  หว้ยทา 
ประดู่ ราชบุรี ล าเภา-ล าทราย/ 

กระถินเทพา ทรายทอง 

พะยงู ศูนยฯ์ภาคกลาง/หมูสี 

สกั ประจวบฯ 

ยาง ทองผาภูมิ/ 

กนัเกรา ทรายทอง 

ยคูาฯ ยโูรฟิลลา ทรายทอง 

ยมหิน ประจวบฯ 

สะเดา ประจวบฯ 



การคดัเลือกแม่พนัธ์ุตามวตัถุประสงค์ 

เพื่อก่อสร้าง เพื่อผลิตผล ใชใ้บเป็นอาหารสตัว ์



“เราอยากให้ต้นไม้ทีเ่ราปลูกมลีกัษณะอย่างไร ก็
ต้องเลือกต้นแม่พนัธ์ุส าหรับเกบ็เมลด็ทีม่ี

ลกัษณะเช่นน้ัน” 

น่ีคือหลกัของพนัธุศาสตร์เบ้ืองต้น 



ตวัอย่างต้นแม่พนัธ์ุไม้ 

ยาง สัก 



ตะเคียนทอง 
(ลาว) 

Beech (Denmark) 



Baobab tree 
(Adansonia digitata) in 
Arusha National Park, 
Arusha, Tanzania 

ต้นไม้เพ่ือการอนุรักษ์ 



CSO ในประเทศไทย 

• สัก    แม่กา  เชียงราย ลานสาง งาว ดงลาน เขาสอยดาว ทองผาภูมิ 

• สนคาริเบีย อนิทขิล 

• สนสามใบ   อนิทขิล ห้วยบง 



สวนผลิตเมลด็พนัธ์ุไมส้กั 
(Teak Clonal Seed Orchard) 



Pinus merkusii clonal seed orchard in Vietnam 



Clonal Seed Orchard - Korea 



Clonal Seed Orchard - Denmark 



SSO ในประเทศไทย 

• สนสองใบ    อินทขิล  
• สนคาริเบีย   หว้ยบง 
• สนสามใบ     หว้ยบง 
• สนโอคาร์ปา     หว้ยบง 
• ยคูาฯ ยโูรฟิลลา   หว้ยบง สะแกราช 
• ยคูาฯ คมาล     หว้ยทา 
• อะคาเซีย     สะแกราช 
• สะเดาเทียม  สงขลา 
• กระถินณรงค ์  ทรายทอง  ประจวบฯ 
• สะเดา  ประจวบฯ 

 



สวนผลติเมลด็พนัธ์ุไม้ 

ยคูาลปิตัส ยโูรฟิลล่า  

(สะแกราช) 



      ไ ่     

      ไ ่     
      ไ ่     

      ไ ่     

    ไ ่    

สัดสว่นของแปลงปลูกอายเุกิน 10 ป ท่ีได้รับการปรับปรุงเป นรูปแบบต่าง  

Seed Orchard

Provenance Seed Stand

Seed Production Area

Ex situ Conservation Plot

Demonstration Plot



ก าหนดเวลาการเก็บเมล็ด 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บเมล็ด  
คือ เวลาที่เมล็ดแก่เตม็ที่   



ตัวอย่างสีของผลแก่พร้อมเกบ็ 

หางนกยงู พะยงู ชะอม 



 
 
 
 
 
 
 
การเก็บเมล็ดที่ร่วงหล่นตามธรรมชาต ิ
การเขย่าต้นไม้ 
การริดกิ่งที่มีเมล็ด 
การเหวี่ยงเชือกที่มีน า้หนักถ่วงปลาย เพื่อท า
ให้กิ่งที่มีเมล็ดหกัลง 
การปีนต้นไม้เพื่อเก็บเมล็ด 
การเก็บเมล็ดจากต้นไม้ที่ตัดโค่นลง  
 
 

วธีิการเกบ็เมล็ด 





ตวัอยา่งการเกบ็เมลด็สกั 



ฝึกอบรมการปีน
ต้นไม้เพ่ือเกบ็เมลด็ 

ปลอดภัย ไว้ก่อน 



ฝึกการช่วยชีวติ 



การปฏบิัตต่ิอเมล็ดในสนาม 

• การรักษาหลักฐานแสดงเมล็ด  

• การรักษาความมีชีวิตของเมล็ด  



ข้อควรระวังและข้อควรปฏบิัตริะหว่างการเกบ็รักษาผล/ฝัก 

• คว เก็บ ักษาผลห ือฝักของไม้ในสภาพแห้ง และในท่ีเย็นท่ีสดุ 

• ช่วงเวลา ะหวา่งกา เก็บ ักษาผล และกา แยกเมลด็ออก คว ให้สัน้ท่ีสดุ  

• ถงุท่ีใช้บ  จคุว เป็นถงุใหม่ห ืออยา่งน้อยต้องสะอาดพอ 

• ไม่คว ใช้ถงุพลาสติก นอกจาก ผล/ฝัก แห้งเท่านัน้ 

• ใช้ผงยาฆา่แมลงและยาฆา่เชือ้ า ในก ณีท่ีมีความเสี่ยงตอ่กา ถกูท าลาย
อยา่ง ุนแ งเท่านัน้  

• กองผลห ือฝักให้ก ะจายเป็นชัน้บางๆ สม ่าเสมอ 

• ถงุท่ีบ  จคุว ใสผ่ลห ือฝัก ไมใ่ห้เต็มจนเกินไป  



การปฏบิัตต่ิอผล/ฝักก่อนการขนส่ง 



กา ปฏิบตัิตอ่เมลด็ ะหวา่งกา ขนสง่ 



การปฏบิัตต่ิอผล/ฝักระหว่างการเก็บรักษา     
ช่ัวคราว ณ สถานที่ท าการแยกเมล็ด 





เพ่ือให้ได้เมลด็ท่ีสะอาด ป าศจากสิ่งปนเปือ้น     
และมีสขุภาพดี เพื่อเพิ่มป ะสิทธิภาพในกา งอก 
เพ่ือยืดอายขุองเมลด็ เพ่ือลดป ิมาต ของเมลด็      
ให้เลก็ลง เพ่ือให้เมลด็แตล่ะ lot ผสมเข้ากนัดี 

การคัดแยกเมล็ดไม้ออกจากผล/ฝัก 



คดัแยกด้วยมือ 



- ใช้อุปกรณ์ 

- ผึง่ให้ฝักแห้ง 



การแยกเมลด็ด้วยเคร่ืองมือ 



การหักปีกเมลด็จันทน์หอม 



การผึง่เมลด็ (seed drying) 





เคร่ืองคดัเมลด็ดว้ยลมดูด 





ตวัอยา่งวธีิการคดัแยกเมลด็ท่ีมีเน้ือเยือ่ 



ตวัอยา่งวธีิการคดัแยกเมลด็ท่ีมีเน้ือเยือ่ 



ตวัอยา่งวธีิการคดัแยกเมลด็ท่ีมีเน้ือเยือ่ 



ตวัอยา่งวธีิการคดัแยกเมลด็ท่ีมีเน้ือเยือ่ 



แช่เมล็ดไม้ในช่องแข็งเพื่อฆ่าแมลง 



การคดัเมลด็ (seed grading) 



การเก็บรักษาเมล็ด 

1. เก็บเมลด็ขนาดใหญ่ ท่ีแก่จดั และผึง่แห้งสนิท เท่านัน้ 

2. เก็บไว้ในที่อากาศแห้งและเย็น  

3. เมลด็ไม้จะดดูความชืน้ได้ง่าย เพื่อ ักษาความแห้งคว เก็บเมลด็                
ในภาชนะท่ีปิดสนิทอากาศเข้าไมไ่ด้  

4. ใสส่า ดดูความชืน้ 



การรักษาหลักฐานแสดงเมล็ด  
 







ทดสอบการงอกในห้องปฏิบัติการ 




