
แหลง่วสัดพุนัธกุรรมไมป่้าและแนวทางการพฒันา

ส าหรบัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เรือ่งการพฒันาเทคนิคการสง่เสรมิและ

เผยแพรเ่พ่ือเสรมิสรา้งงานเพาะช ากลา้ไมอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

วนัท่ี 26 มกราคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการเ์ดน้ท ์กรงุเทพฯ

สวุรรณ ตัง้มิตรเจรญิ 

นกัวิชาการป่าไมช้ านาญการพิเศษ

ส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้  กรมป่าไม้



วสัดพุนัธกุรรมไมป่้า

• แบบอาศยัเพศ (เมล็ด)

• ไม่อาศยัเพศ 

(ปักช า เสียบยอด เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่)
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1. ความส าคญัของวสัดพุนัธกุรรม





แปลงสกัจากกลา้พนัธ ุดี์ อาย ุ3 ปี ของเกษตรกรจงัหวดัล าปาง 

ปลกูโดยใชก้ลา้จากผลการวิจยัในโครงการปรบัปรงุพนัธ ุไ์มส้กัของกรมป่าไม ้

มีการเติบโตและรปูทรงตามตอ้งการ (ภาพโดย ดร.สาโรจน์ วฒันสขุสกลุ)







ความแตกต่างของการขยายพนัธ ุโ์ดยใชเ้มล็ดและแบบไมอ่าศยัเพศ

เมล็ด clone

จดัหาไดท้ัว่ไป จดัการง่าย 

สามารถรองรบัการผลิตกลา้ไม้

ไดค้ราวละมากๆ

ตอ้งจดัท าพิเศษ ดแูล จดัการ

ยากกว่า

ราคาถกู แพงกว่า

ปลกูโดยเมล็ดจะเกิดการพฒันา

พนัธ ุ(์สรา้งพนัธ ุใ์หม)่

ปลกูโดย clone จะไมเ่กิดการ

พฒันาพนัธกุรรม

ตน้ไมจ้ะประกอบดว้ยพนัธกุรรม

ท่ีหลากหลาย

การปลกูพืชท่ีเป็น clone หรือพืช

สายพนัธ ุเ์ดียว มีความเสี่ยงต่อ

โรค/แมลง

เป้าประสงคข์องผลผลิตแบบ

ทัว่ไป

ก าหนดเป้าประสงคเ์ฉพาะได้

ตน้ไมใ้นแปลงมีลกัษณะแตกต่าง มีลกัษณะเหมือนกนั



2. ความหมายของค าท่ีเกี่ยวขอ้ง



Provenance

ไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัในการก าหนดชื่อ  ขอเสนอวา่ โดยทั่วไปควรใชช้ื่อของ 

“ต าบล” ท่ีตัง้ของหมู่ไมน้ัน้ๆ เช่น ถ่ินก าเนิดกลางดง หรือ klangdong provenance

(ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสมีา) แต่หากหมู่ไมต้ัง้อยูใ่น

บริเวณนัน้มีความเด่น หรือมีลกัษณะพิเศษ เช่น อยูใ่กลน้ า้ตก สวนรกุขชาติ  

สวนพฤกษศาสตร ์ท่ีชมุชนหรือท่ีสาธารณะ หน่วยงาน



เมล็ดน้ีเก็บจากถ่ินก าเนิด
เพดฟอร์ด ซ่ึงเป็นถ่ินก าเนิดดั้งเดิมAUSTRALIA

●
petford

●sa-Lui

THAILAND

ความหมายของถ่ินก าเนิด (provenance) & ถ่ินก าเนิดดัง้เดิม (origin)

เมล็ดน้ีเก็บจากถ่ินก าเนิด อินทขิล
แต่มีถ่ินก าเนิดดั้งเดิมท่ี เพดฟอร์ด

เมล็ดน้ีเก็บจากถ่ินก าเนิดสะแกราช
แต่มีถ่ินก าเนิดดั้งเดิมท่ี เพดฟอร์ด

เมล็ดน้ีเก็บจากถ่ินก าเนิดสลุย
(ซ่ึงน ามาจากสะแกราช)
แต่ถ่ินก าเนิดดั้งเดิม คือ เพดฟอร์ด เช่นกนั



ค าศพัทท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัแหลง่เมล็ดพนัธ ุไ์มป่้า

แม่ไม้

• plus tree: ตน้ไมค้ดั* หมายถึง ตน้ไมท้ี่มลีกัษณะดมีกีารคดัสรร

อย่างเขม้ขน้ ตามเกณฑข์องการปรบัปรงุพนัธุ ์การน าไปขยายพนัธุ์

ท าไดท้ัง้แบบอาศัยเพศ หรือไมอ่าศัยเพศ

• seed tree: แมไ่มค้ดัพนัธุ*์ หมายถึง ตน้ไมท้ี่มลีกัษณะด ีตาม

เกณฑข์องการจดัการเมล็ดไม้ การน าไปขยายพนัธุ ์มกัหมายถึงการ

ใชเ้มล็ด 



เจาะล าตน้เพ่ือตรวจสอบ

ปรมิาณแกน่ดว้ย Increment Borer

(1 ใน 58 แม่ไม)้

การส ารวจและทดลองขยายพนัธ ุแ์ม่ไมพ้ะยงู 

ปีงบประมาณ 2557-58





ผืนป่าจดุท่ีพะยงูอดุมสมบรูณท่ี์สดุ

ใน อช ทบัลาน 



ช ำกิง่เพ่ือปักช ำยอดและรำก

ปีนเกบ็กิง่ ขุดท่อนรำกโดย สุทัศน์  เล้ำสกลุ

เก็บตวัอยา่งดินเพ่ือดปัูจจยัท่ีเหมาะสมในการเติบโต

เก็บช้ินสว่นพืช (กิ่ง ท่อนราก ใบ) ของตน้แมไ่มเ้พ่ือรวบรวมและขยายพนัธ ุ ์& ศึกษา DNA



โดย สุทัศน์  เล้ำสกลุ



โดย สุทัศน์  เล้ำสกลุ



• คุณภาพของแก่นไมพ้ะยงู

ขอ้ควรระวงัในการปลูกพะยงู

ทองผำภูมิ อำยุ 20 ปี



แมลง (Ambrosai Beetle)ท ำลำย(เฉพำะ)พะยูงถงึตำย
และก ำลังจะตำยในแปลงปลูกผสมผสำนอำยุ 20 ปี เนือ้ที่ 200 ไร่ 

แปลงปลูกป่ำ FPT49
อ ำเภอปักธงชัย นครรำชสีมำ









Plus tree
(select tree, superior tree)

Seed tree









progeny test

ดวู่าแม(่ตน้ A) ใหล้กู

ท่ีดีหรือไม่

clonal test 

ดวู่าตน้ A เป็นตน้พนัธ ุ์

ท่ีดีจรงิหรอืไม่

กลา้จากเมล็ด

ความแตกต่างของ progeny test และ clonal test



• seedling: กลา้ไมท่ี้เกิดจากการขยายพนัธ ุแ์บบอาศยัเพศ (เกิดจากเมล็ด) 

ส าหรบัพืชท่ีเกิดจากการขยายพนัธ ุพ์นัธ ุแ์บบไมอ่าศยัเพศ เรยีกว่า

กิ่งช า (cuttings) เหงา้ (stumps) พืชพนัธ ุก์ลาย* (ramets)

• clone โคลน : กล ุม่(ประชากร)ท่ีมีพนัธกุรรมเหมือนกนั ไดม้าจากการ

ขยายพนัธ ุแ์บบไม่อาศยัเพศ หรือการแบ่งตวัแบบ mitosis 

- ตน้ไมท่ี้ถกูผลิต เรยีกว่า ramet

- ตน้พนัธ ุ ์(founder) เรยีกว่า ortet

กลา้ไม้



การทดสอบแหล่งก าเนิดพนัธ์ุ* หรือการทดสอบถ่ินก าเนิด

เป็นการทดสอบเพ่ือคดัหาแหลง่เมล็ด ซ่ึงเม่ือน ามาปลกู

แลว้ไดผ้ลดีเหมาะสมต่อพ้ืนท่ี

ท าใหท้ราบว่า provenance ใดมีการเจรญิเติบโตหรอืไดผ้ลดี

มากท่ีสดุท่ีพ้ืนท่ีนัน้ ๆ

provenance test (หรอื provenance trial): 







ความหมายของ ค าว่า “สายพนัธ ุ”์

• สายตน้: กลุม่ประชากรที่ไดจ้ากการขยายพนัธุแ์บบไมอ่าศัยเพศ 

เชน่เดยีวกบั clone 

• Family: กลา้(ตน้)ไมท้ี่เกิดจากเมล็ดจากตน้(แม)่เดยีวกนัซ่ึงตน้ไมท้ี่ไดจ้ะไดร้บัการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุจ์ากทัง้ตน้แมแ่ละตน้พอ่ จึงมพีนัธกุรรมไมเ่หมอืนกนัทัง้หมดกบัตน้พอ่และ

ตน้แมพ่นัธุ ์

• line: มคีวามหมายกวา้ง อาจหมายถึง กลุม่ประชากรที่ไดม้าจากการขยายพนัธุแ์บบอาศัย

เพศหรือไมอ่าศัยเพศก็ได ้สามารถใชไ้ดใ้นกรณีที่ไมร่ะบทุี่มาของสายพนัธุ ์



สกั สายพนัธ ุ ์ปม 1-7

(ภาพโดย นายสาโรจน ์วฒันสขุสกลุ)

กระถินณรงค ์สายพนัธ ุ ์ปม 3-7

(ภาพโดย นายวิฑรูย ์เหลืองวิรยิะแสง )



3. แหลง่เมล็ด

& การจ าแนกแหลง่เมล็ด



แหลง่เมล็ด หรือแหลง่ท่ีมาของเมล็ดในความหมายทัว่ไปนัน้ อาจเป็นเพียง

ตน้ไมต้น้เดียวท่ีเก็บเมล็ดมา หรอืเป็นตน้ไมห้ลายตน้ข้ึนอย ูร่วมกนั 

(population) ทัง้ในป่าธรรมชาติและสวนป่า หรือเป็นตน้ไมท่ี้ขึน้อยูก่ระจาย

กนัในลกัษณะตา่งๆ เชน่ ตน้ไมข้า้งถนน สวน ไร่นา หรือ ในท่ีสาธารณะ ชมุชน

“ตน้ไมด้ังกล่าวขา้งตน้ อาจเป็นแหล่งเมล็ดท่ีดีและท่ีไม่ดีแต่หากไดร้บั

การคัดเลือก หรือไดร้บัการจัดการบางประการเพ่ือปรบัปรงุใหมี้

คณุภาพดีขึ้นแลว้ บางแหล่งก็อาจถือเป็นแหล่งท่ีดีได ้หรือสามารถใช ้

เป็นแหล่งเมล็ดในเบ้ืองตน้ไปพลางก่อน”



อทุยานแห่งชาต ิวนอทุยาน 

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตหา้มล่าสตัวป่์า 

เขตอนรุกัษร์ะบบนเิวศ 

พื้นที่อนรุกัษเ์ฉพาะชนดิไม ้

ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าชมุชน

พื้นที่สงวน อนรุกัษต์า่งๆ

ตน้ไมข้า้งถนน หัวไร่ปลายนา ที่สาธารณะ

แปลงรปูแบบตา่งๆ ไดแ้กแ่ปลงอนรุกัษพ์ันธุ ์

สวนพฤกษศาสตร ์สวนรกุขชาติ

สวนผลิตเมล็ดพนัธุ ์ สวนรวมพนัธุ ์

แปลงทดสอบสายพนัธุ ์แปลงทดสอบถ่ินก าเนดิ 

แปลงทดสอบแมไ่ม ้ Land lace

ลกูผสมขา้มระหว่างชนดิไม ้(interspecific)

ตน้ลกูผสมที่ได ้(F1 hybrid families) ไมค่วรน าเมล็ดไปขยายพนัธุต์อ่เพราะมคีวามผนัแปรทาง

พนัธกุรรมสงู โดยลกัษณะดทีี่เห็นในรุ่น F1  มกัไมไ่ดร้บัการถ่ายทอดไปสูอี่กร ุ่นหนึง่ (F2 ) 

หากตอ้งการขยายพนัธุจ์ าเป็นตอ้งใชวิ้ธีไมอ่าศัยเพศ 

ท่ีมาของแหลง่เมล็ด

ท่ีเกิดตามธรรมชาติ ท่ีปลกูข้ึน



ท่ีมาของแหลง่เมล็ด

• เขา้ถึงหม ู่ไมไ้ดย้ากกว่า

• เก็บเมล็ดไดย้ากกว่า

• สิ้นปลืองเวลาและ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปเก็บเมล็ด

ท่ีเกิดตามธรรมชาติ

• เขา้ถึงหม ู่ไมไ้ดส้ะดวก

• เก็บเมล็ดไดง่้าย

• ประหยดัเวลาและ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปเก็บเมล็ด 

ท่ีปลกูข้ึน



• ขอ้เสนอแนะ:   ไมค่วรสรา้งแหลง่เมล็ดใหมี้ขนาดเล็กหรอืใหญ่เกินไป 

(25-100 ไร)่ คือขนาดเล็กอาจไมค่ ุม้ค่าในการจดัการหรอืมีความเสี่ยง

ของการผสมเกสรจากแหลง่ท่ีไมต่อ้งการสงู และหากมีขนาดใหญ่มาก

ท าใหย้ากต่อจดัการดแูล





หมูไ่มท่ี้เกิดการผสมพนัธ ุใ์นสายพนัธ ุเ์ดียวกนั

มีโอกาสไดล้กัษณะของผลหรอืกลา้ไม ้ดงัน้ี

- ผลเปลา่ (ไมมี่เมล็ดบรรจอุย ูภ่ายใน)

- เมล็ดมีลกัษณะผิดปกติ

- กลา้ไมไ้มแ่ข็งแรง

- ตน้ไมเ้ติบโตชา้หรืออ่อนแอต่อสภาพแวดลอ้ม

(ดดัแปลงจาก จาก โกวิท 2542)

ผลท่ีไดจ้ากการผสมพนัธ ุใ์นสายพนัธ ุเ์ดียวกนั



การจ าแนกแหลง่เมล็ดพนัธ ุไ์มป่้า



แหลง่เมล็ดพนัธ ุไ์มป่้าแบ่งตามชัน้คณุภาพ

1. สวนผลิตเมล็ดพนัธ ุ ์ seed orchard - SO

2. แหลง่เมล็ดพิสจูนถ่ิ์นก าเนิด provenance seed stand - PSS 

หรือ provenance resource stand)

3. แหลง่ผลิตเมล็ดพนัธ ุ ์seed production area - SPA

4. แหลง่เมล็ดคดัเลือก selected stand - SS

5. แหลง่เมล็ดตรวจพิสจูน ์identified stand - IS

6. เขตเก็บเมล็ดพนัธ ุ ์seed collection zone,  ecozone (SCZ)

ค
ณุ
ภ
า
พ





1. Seed collection zone,  ecozone (SCZ): เขตเก็บเมล็ด

ลกัษณะของหม ูไ่มอ้ย ูใ่นเกณฑต์ ่ากว่าคา่เฉล่ีย 

ไมส่ามารถระบขุอบเขตท่ีชดัเจนได ้และยงัไมมี่การส ารวจ 



2. Identified stand (IS)

แหลง่เมล็ดตรวจพิสจูน:์

หมูไ่มม้ลีกัษณะอยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ย 

หรือมลีกัษณะพอใชไ้ด ้

มขีอบเขตพ้ืนท่ีที่แนช่ดั 

มกีารส ารวจ ประเมนิ

และลงทะเบียนเป็นแหล่งเมล็ดไม้







3. Selected stand (SS) แหลง่เมล็ดคดัเลือก:

แหลง่เมล็ดทัง้ท่ีเป็นป่าปลกูและป่าธรรมชาติท่ีหม ูไ่มม้ีลกัษณะดี หรอืมีความเด่น

เป็นพิเศษของลกัษณะตน้ไมต้ามท่ีตอ้งการ ซ่ึงอาจเลือกจาก IS



4. Seed production area (SPA) แหลง่ผลิตเมล็ดพนัธ ุ:์

หม ูไ่มม้ีลกัษณะดีหรอืท่ีเป็น SS ทัง้ท่ีเป็นป่าปลกูและป่าธรรมชาติท่ีไดร้บั

การจดัการดว้ยวิธีต่าง ๆ  หรอืเป็นสวนป่าท่ีปลกูขึ้นเพ่ือใชเ้ป็นแหลง่

ส าหรบัการเก็บเมล็ดอยา่งเรง่ด่วน

โดยควรมีตน้ไมท่ี้มี

ลกัษณะดีประมาณ 

16-32 ตน้ต่อไร่

หรือมีพ้ืนท่ีมากกว่า 

25 ไร่



5. Provenance seed stand (PSS) (= Provenance resource stand): 

แหลง่เมล็ดพิสจูนถ่ิ์นก าเนิด:

หมูไ่มท้ี่เป็นป่าปลกูเทา่นัน้ แตกตา่งจาก SPA คือ ทราบแหลง่ก าเนดิเมล็ดน ามาปลกู 

และการปลกูนัน้มวีตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือการผลติเมล็ดโดยตรง

แตแ่หลง่แบบนีก็้ยงัมปีระโยชนเ์พิ่มเตมิคือ เป็นแหลง่อนรุกัษพ์นัธุด์ว้ย



6. seed orchard (SO): สวนผลิตเมล็ดพนัธ ุ ์

หมายถึง แหลง่เมล็ดท่ีเป็นป่าปลกูท่ีปลกูขึน้จากการใชว้สัดพุนัธกุรรม

ของสายพนัธุท่ี์ดซ่ึีงคดัเลือกไว ้(อาจมาจาก plus tree หรือ seed tree) และไดร้บั

การจดัการดว้ยวิธีตา่ง ๆ เพื่อใหม้ผีลผลิตเมล็ดเร็วขึน้และเป็นปริมาณมาก ทัง้นี้

การปลกูมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือการผลิตเมล็ดพนัธุค์ณุภาพดเีช่นเดียวกบั PSS

แตกตา่งกนัตรงท่ี SO เป็นการรวบรวมสายพนัธุจ์ากหลาย ๆ แหลง่และมีการ

ก าหนดแผนผงัการปลกูท่ีชดัเจนใหก้บักลา้ไมท้กุตน้

(มี 2 ประเภท คือ ท่ีสรา้งจาก clone เรียกว่า clonal seed orchard -CSO 

และท่ีสรา้งจากกลา้ไมท่ี้มาจากเมล็ด เรียกว่า seedling seed orchard - SSO)







สรปุลกัษณะท่ีส าคญัของแหลง่เมล็ดพนัธ ุไ์มป่้าชัน้คณุภาพต่างๆ



4. การพฒันาแหลง่เมล็ด &

แหลง่วสัดพุนัธกุรรมแบบไมอ่าศยัเพศ



กรมป่าไมพ้ฒันาแหลง่วสัดพุนัธกุรรมอยา่งต่อเน่ือง 

เพ่ือใหมี้แหลง่วสัดพุนัธกุรรมท่ีดีมากข้ึน :

• โครงการวิจยัการปรบัปรงุพนัธ ุไ์มช้นิดต่างๆ 

• การจดัสรา้งสวนผลิตเมล็ดพนัธ ุแ์ละสวนขยายกิ่งพนัธ ุ ์เพ่ิมเติม 

• การพฒันาแหล่งพนัธ์ุตามโครงการปรบัปรงุฟ้ืนฟูแปลงตาม

แผนพฒันาศกัยภาพงานวจัิยดา้นป่าไม ้ ปีงบประมาณ 2551 -2557



สวนขยายก่ิงพนัธ ุ ์โดยกล ุม่งานวนวฒันวิจยั ณ ปัจจบุนั

(Hedge Orchard)

• กระถินณรงค(์ลกูผสม)

• พะยงู

• ยคูาลิปตสัคามาลดเูลนซิส

• สนประดิพทัธ์

• ยมหิน

• สกั (ไม่ลงดิน ปลกูในถงุ 5x8น้ิว มีตดัก่ิงได ้2 ปี)

สวนรวมพนัธ ุ ์= Multiplication Garden, Clone bank)

-เก็บตาไมส้กั





พ้ืนท่ีท่ีไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ  จ านวน  15,000 ไร่

เป็นแปลงปลกูรปูแบบต่างๆ ท่ีอย ูใ่นสภาพรกรา้ง เสื่อมโทรม เน่ืองจากขาดความต่อเน่ือง

ของงบประมาณในการดแูล ไดแ้ก ่

• แปลงทดลองปลกูพรรณไม ้(species trials)

• สวนรวมพนัธ ุไ์ม ้(gene bank/ clone bank)

• แปลงทดลองถ่ินก าเนิด (provenance trials)

• แปลงทดสอบสายพนัธ ุ ์(progeny test)

• แปลงทดลองระยะปลกู (spacing trials)

• แปลงอนรุกัษพ์นัธ ุแ์บบในถ่ิน (in situ) และนอกถ่ิน (ex situ)

• แหลง่ผลิตเมล็ดพนัธ ุไ์มใ้นรปูแบบต่าง ๆ

• แปลงทดลองทางดา้นวนวฒันวิจยัอ่ืนๆ

การพฒันาแหล่งพนัธ์ุตามโครงการปรบัปรงุฟ้ืนฟูแปลงตามแผนพฒันา

ศกัยภาพงานวจัิยดา้นป่าไม ้

(กิจกรรมบ ารงุแหลง่ผลิตเมล็ดพนัธ ุไ์มป่้า อายเุกิน 10 ปี) 



เป้าหมายหลกัของกิจกรรมบ ารงุแหลง่ผลิตเมล็ดพนัธ ุไ์มป่้า

(อายเุกิน 10 ปี)  คือการสานต่องานวิจยัและพฒันาแปลงปลกู

ในรปูแบบต่างๆ เป็น:

1. แหลง่ผลิตเมล็ดไม ้ท่ีดี (Improved Seed Source) ซ่ึงไดแ้ก ่

- สวนผลิตเมล็ดพนัธ ุ ์Seed Orchard (SO)

- แหลง่ผลิตเมล็ดพิสจูนถ่ิ์นก าเนิด Provenance seed stand (PSS) 

- แหลง่ผลิตเมล็ดพนัธ ุ ์ Seed Production Area (SPA)

2. แปลงอนรุกัษแ์ละรวบรวมพนัธ ุท่ี์มีคณุค่าและเกิดประโยชนม์ากข้ึน

Gene Conservation Plot

3. แปลงเพ่ือการศึกษาทางธรรมชาติวิทยา และท่องเท่ียวเชิงอนรุกัษ ์

Demomstration Plot



กิจกรรมหลกั

- ท าป้าย ถางวชัพืช ท าแนวกนัไฟ

- จบัท าขอบเขต พิกดัแปลง 

- คดัเลือกและจดัท าแผนผงัแมไ่ม ้

- เก็บขอ้มลูการเติบโต

- เก็บขอ้มลูผลผลิตเมล็ด  

- จดัการใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากแปลงปลกูได ้

(เช่น สานต่องานวิจยั ตดัขยายระยะ)

งานรวบรวมทะเบียนแมไ่มท้ัง้หมด (นอกเหนือจากศกัยภาพ)

งานสานต่อแปลงทดลองท่ีมีความเด่นเป็นพิเศษ

(เช่นสรา้งแปลงสาธิตเปรยีบเทียบไมส้นประดิพทัธ,์ แดง พะยงู)



โครงการปรบัปรงุฟ้ืนฟูแปลงตามแผนพฒันาศกัยภาพ

งานวจัิยดา้นป่าไม ้

(กิจกรรมบ ารงุแหลง่ผลิตเมล็ดพนัธ ุไ์มป่้า อายเุกิน 10 ปี) 

ตวัอยา่งการด าเนินกิจกรรม



“แปลงทดลอง”

หมายถึง พื้นที่ที่ไดด้ าเนนิการ

ปลกูตน้ไมห้รือพื้นที่ป่าธรรมชาตซ่ึิงไดจ้ดัวางแปลงไว้

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อการคน้ควา้วิจยั 

หรือทดลองในทางวิชาการโดยเฉพาะ 

และใหห้มายความรวมถึง

แปลงทดสอบชนดิพนัธุไ์ม ้(Species trail) 

แปลงทดสอบถ่ินก าเนดิ (Provenance  trail) 

แหลง่ผลิตเมล็ดไม ้(Seed production area) 

สวนผลิตเมล็ดพนัธุ ์(Seed orchard) 

สวนรวมพนัธุ ์(Clone bank) 

สวนอนรุกัษพ์นัธุ ์(Gene conservation)

แปลงทดสอบลกูหลาน (Progeny test) และ

แปลงทดสอบโคลน (Clonal test)
มีพื้นที่ด าเนนิกิจกรรม

รวม 38 แปลง  พ้ืนที่  1,512 ไร่



พิกดัแผนผงัแปลงทดลองแปลงฟ้ืนฟแูละพฒันาตามแผนพฒันาศกัยภาพงานวิจยัดา้นป่าไม ้

ปีงบประมาณ 2551 – 2555

(บ ารงุแหลง่ผลิตเมล็ดพนัธ ุไ์มป่้า อายเุกิน 10 ปี)  สถานีวนวฒันวิจยัอินทขิล  อ าเภอแมแ่ตง  

จงัหวดัเชียงใหม่



หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการคดัเลือกแม่ไม ้

เช่น :-

1.มีการเจรญิเติบโตดี  

2.ล าตน้เปลาตรง ไมมี่รอย

คด บิดหรอืพพูอน 

3.มีการลิดกิ่งตามธรรมชาติดี

4.มีเรอืนยอดเล็กและแน่นทึบ  

5.มีความตา้นทาน

โรคและแมลง   เป็นตน้



ทะเบียนประ ั ิแม่ ม ้

1.ชนิด ม้          แดง 
ชื่อพ ก ศำส ร์           Xylia  xylocarpa 
2.เลขที่แม่ ม้       05            Clone  no       ก ำแพงเพชร  5       
3.ส ำนที่ ัดเลือก  (ก)  แ ล่ง   ป ำสง นแ ่งชำ ิป ำแม่ระกำ 
(ข) มู่บ้ำน/  ำบล        น  ำดิบ           ำบล นองปลิง 
( )อ ำเภอ       เมืองก ำแพงเพชร 
(ง) ัง  ัด       ก ำแพงเพชร 
4.ชนิดป ำ         เบ  พรร                
พรร  ม้ที่ข  นปะปน    เป นแปลงปลูก ม่มีพรร  ม้ข  นปะปน 
5  ำแ น่งที่ ั ง   160   35’   09.0  ’’ N   99 0   30 ’  24.1  ’’  E 
6.ชนิดดิน         ทรำย                        สภำพพื นที ่     รำบ 
7.กำรสืบพัน ุ์ ำม รรมชำ ิ     ม่มี 
8.สูง ำกน  ำทะเลปำนกลำง         101          เม ร 
9.  ำมโ เส้นผ่ำเส้นกลำงล ำ ้นที่ระดับอก  (DBH)     69.14        ม.      ำมสูง       12        เม ร 
10  ำมสูง ำกโ น ้น  งกิ่งแรก            6           เม ร      ำมสูง ำกโ น  งแ กง่ำม          6          เม ร 
11รูปทรงล ำ ้น         (ก)    ำม รง                 รง                         เอนเล็กน้อย                   เอนมำก 
                                  (ข)    ำม ่อเนื่อง ำกโ น  งยอด                 รง  งยอด                     โ ้งที่โ นเล็กน้อย 
                                                                                                                                             โ ้งที่ปลำยเล็กน้อย 
12ลัก  ะเรือนยอด    (ก) ขนำด  (เทียบสัดส่ นกับล ำ ้น)              เล็ก                 กลำง                        ่      
                                    (ข) รูปทรง                  สมดุล                        รูป ข่               ม่สมดุล    
13.ลัก  ะกิ่ง              (ก) ขนำด (เทียบสัดส่ นกับล ำ ้น) )              เล็ก                 กลำง                        ่      
                                    (ข) กิ่งท ำมุมกับล ำ ้น                                   35-50                51-70                  71-90 
                                    ( ) กำรริดกิ่ง ำม รรมชำ ิ                             ดี                  ปำนกลำง                ม่ดี 
                                    (ง)   ำน นกิ่งเล็ก ำมล ำ ้นที่แ ก  ม่        1        กิ่ง 
14ลัก  ะล ำ ้น          (ก)   ำม รง                รง                           ดเป น ลื่นเล็กน้อย                    เอนเล็กน้อย         
                                    (ข) กำรบิดของล ำ ้น                                     รง                บิดเล็กน้อย             บิดมำก 
                                    ( )   ำมกลม             กลม                          ่อนข้ำงกลม               กลมรี     
                                    (ง) พูพอน                   ม่มี                            มีเล็กน้อย                   มีมำก 
15.ลัก  ะกำรออกเมล็ด                                 ดก                             ดกปำนกลำง                 ม่ดก 
16.กำรท ำลำยของโร และแมลง                      ที่ ้น                          ม่มี                             มีเล็กน้อย                   มีมำก 
                                                                         ที่ บ                           ม่มี                              มีเล็กน้อย                   มีมำก 
17.กำรขยำยพัน ุ์เพื่อสร้ำงส นร มพัน ุกรรมโดย                        เมล็ด                             กิ่งช ำ                           อื่น   
18. มำยเ  ุ........................................................................................................................ 
19. ัน  เดือน   ป    ที่ ัดเลือก    19    พ ศ ิกำยน   2552    ผู้ ัดเลือก    นำยประพำย    แก่นนำ  
20. น่ ยงำนที่ ัดเลือก   ส ำนี น ั น ิ ัยก ำแพงเพชร     ัง  ัดก ำแพงเพชร   

   

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

   

 



AFTER

แปลงปลกูไมป้ระด ู่   ปลกูปี 2533

สถานีวนวฒันวิจยัก าแพงเพชร 

BEFORE



• เน้ือท่ีด าเนินการ 15,000 ไร่

• คดัแมไ่ม ้3,036 ตน้ จากไม ้69 ชนิด

• จดัท าทะเบียนแมไ่ม้

• เก็บขอ้มลูการเติบโตของตน้ไม ้(ความสงู เสน้ผา่นศนูยก์ลาง)

อยา่งต่อเน่ือง

• เก็บขอ้มลูผลผลิตเมล็ดไมส้กัในสวนผลิตเมลด็พนัธ ุส์กัอยา่งต่อเน่ือง

• ตดัขยายระยะแปลงท่ีส าคญัทางพนัธกุรรมเพ่ือใหเ้ก็บเมล็ดพนัธ ุดี์ได้

ผลการด าเนินกิจกรรมบ ารงุแหลง่ผลิตเมล็ดอายเุกิน 10 ปี

(ปี 2556)



ภำ /ประเภท Seed 
Orchard

Provenance Seed 
Stand

Seed Production 
Area Demonstration 

Plot

Gene 
Conservation

ร ม

เ นือ 1,883 1,831 1,423 73 1,620 6,829

 ะ นัออกเฉียงเ นือ 985 770 698 319 1,585 4,357
กลำง 433 479 619 98 543 2,172
  ้ 5 225 995 360 57 1,642

ร ม 3,306 3,304 3,735 850 3,805 15,000

3,306 

3,304 
3,735 850 

3,805 

Seed Orchard

Provenance Seed Stand

Seed Production Area

Demonstration Plot

Gene Conservation

ปีงบประมาณ 2556

จ านวนแม่ไมท่ี้คดัเลือกไดมี้จ านวน  3,036 ตน้ จาก 69 ชนิด 



การเก็บขอ้มลูผลผลิตเมล็ดสกัในสวนผลิตเมล็ดสกั 

ตามกิจกรรมบ ารงุแหลง่ผลิตเมล็ดอายเุกิน 10 ปี
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P.caribaea (Progeny trial) 11.5 ไร่

กิจกรรม - ท าป้ายแปลง แนวกนัไฟ

- ถาง/ตดัไมต้น้เล็กและตน้คดงอ  

- คดัแมไ่ม ้ท าผงัแมไ่ม ้เก็บเมล็ด         



E.urophylla (Progeny trial) 10 ไร่

กิจกรรม      - ท าป้ายแปลง แนวกนัไฟ

- ถาง/ตดัไมต้น้เล็กและตน้คดงอ  

- คดัแมไ่ม ้ท าผงัแมไ่ม ้เก็บเมล็ด



สกั (seed orchard)

กิจกรรม - ท าป้ายแปลง แนวกนัไฟ

- คดัแม่ไม ้ท าผงัแม่ไม ้เก็บเมล็ด

- หาก าลงัผลิตจากแม่ไม้



แปลง: Provenance Trials 

ชนิดไม:้ สนประดิพทัธ ์

จงัหวดั: กาญจนบรุี



แปลงทดสอบลกูหลาน

E.camaldulensis

ปี2535 (40ไร)่  

- คดัแมไ่มต้ดัสาง

- ก าจดัวชัพืลและ

ไมเ้ล็ก

- กนัไฟ

สถานีวนวฒันวิจยัหว้ยทา

กิจกรรม - ท าป้ายแปลง คดัแมไ่ม ้(ท าแลว้) ตดัสาง (ท าแลว้)

- ถางวชัพืช แนวกนัไฟ ท าผงัแมไ่ม ้เป็นสวนผลิตฯ ชัน้ดี 



ตวัอยา่งชนิดไมท่ี้มีศกัยภาพ

ในการผลิตเมล็ดพนัธ ุดี์จากแปลง

ผลิตเมล็ดพนัธ ุดี์ 



Teak seed orchard in Phayao province, Northern Thailand (approx.1000 ha) in the 

North (Phayao, Chiengrai), Northeast (khonkaen), East (Chantaburi)

พะเยา (แม่กา)



Teak Seed Orchard 

เชียงราย

ขอนแกน่ (ดงลาน) แม่ทะ (ล าปาง)

เขาสอยดาว (จนัทบรุ)ี

SPA



Seed Orchard ยคูาลิปตสัคามาลดเูลนซิส อาย ุ10 ปี

ศรสีะเกศ (หว้ยทา)



Seed Orchard ของไมแ้ดง อาย ุ16 ปี 



Seed Orchard สนคารเิบีย 

อาย ุ33 ปี 
พฒันาโดยตดัขยายระยะ

จากแปลงทดสอบลกูหลาน ปี 2555 

(ภาพโดย พงษศ์กัด์ิ ฉตัรเตชะ)

เชียงใหม ่(หว้ยบง)



กาญจนบรุ ี(ล าเภา ล าทราย)

Seed Orchard 
สนประดิพทัธ ์อาย ุ10 ปี



Seed Orchard ยคูาลิปตสัยโูรฟิลลา 

นครราชสีมา (สะแกราช)



Seed Orchard กระถินณรงค ์อาย ุ5 ปี

(ปลกูปี พ.ศ.2552) – ปรบัปรงุจากแปลงทดสอบลกูหลาน ร ุน่ท่ี 2

ภาพโดย นายวิฑรูย ์เหลืองวิรยิะแสง

นางสาววรญัญ ูราษฎรเ์จรญิ 

นายวิโรจน ์ครองกิจศิร ิ

นายนรนิทร ์เทศสร

ราชบรีุ
ขอนแกน่ 

(ดงลาน)

สรุาษฎรธ์านี



5. สิ่งท่ีงานเพาะช ากลา้ไมส้ามารถด าเนินการ

เพ่ือเสรมิสรา้งประสิทธิภาพ

• หาแหลง่เมล็ด(ไมเ้ศรษฐกิจส าคญั) ท่ีด(ีกว่า)ในพื้นที่

• คดัเลือกแมไ่มเ้พื่อเก็บเมล็ด หรือกิ่งพนัธุ์

• พฒันาแหลง่ใหด้ขีึน้ หรือสรา้งแหลง่เมล็ด 

/สวนขยายกิ่งพนัธุใ์หม่

+ ขอค าแนะน าในการสรา้งแหลง่ท่ีดจีากส านกัวิจยัฯ



• ขอ้ดี: ใชไ้ดท้นัทีเม่ือมีความตอ้งการเมล็ดใน

กรณีเรง่ด่วน ไมต่อ้งรอตน้ไมเ้จรญิเติบโต 

• ขอ้เสีย: มีคณุภาพปานกลาง (แมว่้าบางแหลง่

หมูไ่มมี้ลกัษณะดี แต่ก็ยงัไมไ่ดท้ดสอบ)

1.2 การจดัสรา้งแหลง่เมล็ดพนัธ ุไ์มป่้า (ต่อ)

แหลง่จากป่าธรรมชาติ / สวนป่าท่ีมีตน้ไมอ้ย ูเ่ดิม 



1.2 การจดัสรา้งแหลง่เมล็ดพนัธ ุไ์มป่้า (ต่อ)

ไดแ้ก่ อทุยานแห่งชาติ วนอทุยาน 

เขตรกัษาพนัธ์ุสตัวป่์า เขตหา้มล่า

สตัวป่์า เขตอนรุกัษร์ะบบนิเวศ 

พ้ืนท่ีอนรุกัษเ์ฉพาะชนิดไม้

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชมุชน

ไดแ้ก่ แปลงอนรุกัษพ์นัธ์ุ 

สวนพฤกษศาสตร ์สวนรกุขชาติ

สวนผลิตเมล็ดพนัธ์ุ  สวนรวมพนัธ์ุ 

แปลงทดสอบสายพนัธ์ุ แปลงทดสอบถ่ินก าเนิด 

แปลงทดสอบแม่ไม้

แหลง่จากป่าธรรมชาติหรอืสวนป่าท่ีมีตน้ไมอ้ย ูเ่ดิม



• หากมีแหลง่เมล็ดในเขตใกลเ้คียงกนัหลาย

แห่ง ใหเ้ลือก 1-3 แหลง่ ต่อ 10-15 แหลง่

• ควรมีชนิดไมท่ี้ตอ้งการกระจายอย ูป่านกลาง

หรอืมาก

หมูไ่มท้ี่มอีายมุากพอที่จะผลิต

เมล็ดแลว้รปูทรงด ีไมม่โีรคหรือ

แมลงท าลาย

เกณฑท์ัว่ไปในการคดัเลือกป่าเพ่ือเป็นแหล่งเมล็ด



แหลง่เมล็ดท่ีจดัสรา้งโดยเริ่มปลกูใหม่

• ขอ้ดี: - ไดแ้หลง่เมล็ดมีคณุภาพดีกว่า

ขอ้เสีย: - ไมส่ามารถตอบสนองตอ้งการ   เมล็ดไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

- มีค่าใชจ่้ายในการจดัสรา้งและดแูลรกัษา



1.2 การจดัสรา้งแหลง่เมล็ดพนัธ ุไ์มป่้า (ต่อ)

การสรา้งแหลง่เมล็ดโดยเริม่ตน้ปลกูใหม่ทัง้หมด

การสรา้งสวนป่าท่ีมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือการผลิต

เมล็ดโดยเฉพาะ ควรท าใน

แบบ provenance seed 

stand และ seed orchard



สดัสว่นของแหลง่เมล็ดพนัธ ุไ์มป่้าชัน้คณุภาพต่างๆระหว่างปี 2541 - 2545

Selected stand   - 11 %  (6,219 rai) 

Identified stand - 80 %  (46,088 rai)

Seed production area - 5.3 % (3,056 rai)

(ท่ีมา: FORGENMAP, 2000b)

Seed orchard -43% (2,475rai)



“คดัสรรสายพนัธ ุ ์

เพ่ือไมดี้ในวนัหนา้”



“ คิดทางบวกในประเด็นต่างๆเสมอ ถา้เร่ิมจากเรา

ท าไดห้รือเราน่าจะท าได ้จะพยายามคิดหาทางท่ีจะ

ท าสิ่ งท่ีเราคิดจะท า   ถา้คิดทางลบ ความพยายาม

จะหาทางเร่ืองนัน้คงไม่มี เร่ืองท่ีเราจะท าก็เลยท า

ไม่ไดจ้ริงๆ”

จากหนงัสือการบา้นการเมืองเรือ่งบหุรี่ โดย

ประกิต วาธีสาธกกิจ พิมพค์รัง้ท่ี 2 ปี 2550


