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การพัฒนาไม้สายพันธุ์ดีเพื่อการส่งเสริมการปลูกป่า 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 กรมป่าไม้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาไม้สายพันธุ์ดีของชนิดไม้เศรษฐกิจสำคัญในหลายรูปแบบ รวมทั้งการ
จัดสร้างแปลงทดลอง ได้แก่ แปลงทดลองปลูกพรรณไม้ สวนรวมพันธุ์ แปลงทดลองถิ่นกำเนิด แปลงทดสอบ
ลูกหลาน การทดสอบสายต้น แปลงทดลองระยะปลูก แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
สำรวจ วิเคราะห์ แปลงทดลองของไม้ชนิดต่าง ๆ ดังได้กล่าวข้างต้นที่ปลูกไว้ในอดีต เพื่อจำแนกประเภทตาม
ลักษณะทางพันธุกรรมและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ และวิเคราะห์ คัดเลือกทั้งแปลงทดลองและต้นไม้ที่
ใช้เป็นแหล่งผลิตไม้สายพันธุ์ดีได้ ดำเนินการช่วงปี พ.ศ. 2551- 2557  

ผลการสำรวจ วิเคราะห์ แปลงทดลองรูปแบบต่าง ๆ ของเนื้อที่ 15,000 ไร่ แบ่งแปลงทดลองเป็น 5 แบบ 
คือ 1) สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ 2) แหล่งผลิตเมล็ดพิสูจน์ถิ ่นกำเนิด  3) แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ 4) แปลงสาธิตเพ่ือ
การศึกษาทางธรรมชาติวิทยาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5) แปลงอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ มีเนื้อที่ 3,424, 2,818, 
4,147, 713, 3,898 ไร่ ตามลำดับ สำหรับศึกษา คัดกรอง วิเคราะห์ คัดเลือกแปลงทดลองใช้เป็นแหล่งผลิตไม้สาย
พันธุ์ดีได้ พบว่า มีแปลงที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้แก่ แปลงแหล่งผลิตเมล็ด แหล่งเมล็ดพิสูจน์ถิ่น
กำเนิด และสวนผลิตเมล็ดพันธุ์มากกว่า 40 ชนิด ไม้หลายชนิดเป็นแหล่งพันธุ์ดีที่สุดที่เรียกว่า สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ซึ่งที่ได้รับการพัฒนาและมีจำนวนต้นมากพอที่จะผลิตเมล็ด ให้บริการประชาชนและผู้สนใจได้ อยู่ในทุกภูมิภาค
ของประเทศ ได้แก่ สัก สนสองใบ สนสามใบ สนคาริเบีย สนประดิพัทธ์ ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ยูคาลิปตัสยูโร
ฟิลลา กระถินณรงค์ ในส่วนของการคัดเลือกแม่ไม้ สามารถคัดได้ จำนวน 4,701 ต้น จาก 79 ชนิด เพื่อเป็นแหล่ง
ของพันธุกรรมที่ดีสำหรับการพัฒนาพันธุ์ในอนาคต กลุ่มไม้ที่จัดว่ามีแม่ไม้อยู่เป็นจำนวนมากได้แก่ สัก จำนวน 733 
แม่ไม้ สนคาริเบีย จำนวน 460 แม่ไม้ ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส จำนวน 448 แม่ไม้ ผลการศึกษานี ้จะเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้ทราบและนำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกและส่งเสริมการปลูกป่าได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
คำหลัก : สายพันธุ์ดี แม่ไม้ สวนผลิตเมล็ด แหล่งเมล็ดพิสูจน์ถิ่นกำเนิด แหล่งผลิตเมล็ด  

  



 Enhancement of improved Genetic Materials of forest tree species  
for plantation extension  

 
Abstract 

 
  The Royal Forest Department has long been implementing several activities to improve 
genetic materials of some important economic tree species including establishing species trials, 
gene bank, provenance trials, progeny test, clonal test, spacing trials, seed production areas. The 
objectives of this study are to survey and evaluate experiment plots planted in the past for 
classification into different categories based on some genetic characteristics and utilization, and 
evaluate high potential of plantation plots and plus trees to be used. The study was conducted 
during 2008-2014. 
 The results of survey and evaluation of the plantation plots of 15,000 rai showed 
classification of plots into five types which are seed orchard, provenance seed stand, seed 
production area, demonstration plot, and gene conservation plot covering area of 3 ,424 , 2,818, 
4,147, 713, 3,898 rai, respectively.  Study of evaluation of improved genetic materials indicated 
that seed orchard, provenance seed stand, seed production area of more than 40 species were 
high potential in producing quality seeds. Several species classified as seed orchard, the best 
quality seed source, located in all regions of Thailand such as Tectona grandis, Pinus merkusii, 
P.kesiya, Casuarina junghuaniana, P. caribaea, Eucalyptus camaldulensis, E. urophylla, Acacia 
auriculiformis.. For plus tree selection, 4,701 trees from 79 species have ben selected for 
improved genetic material utilization and for furture tree improvement program in the future. The 
species found to have high number of plus trees are T.grandis (733), P. caribaea (460), E. 
camaldulensis (448). These results will be useful for relevant officials and tree farmers who can 
apply this information for forest plantation extension in the future. 
 
Keywords: good genetic materials, plus tree, seed orchard, provenance seed stand, seed 
production area  
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1 

 

ค าน า 

 การปลูกปุาเป็นกิจกรรมที่ใช้เงินทุนสูง และใช้เวลานานหลายปีก่อนได้ผลตอบแทน จ าเป็นต้อง
เตรียมการและดูแลรักษาเป็นอย่างดี ทั้งก่อนและหลังการปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วและคุ้มค่ากับการลงทุน 
พันธุกรรมหรือสายพันธ์ุเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่อาจบ่งช้ีถึงความส าเร็จของการปลูก 
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเมื่อถึงรอบตัดฟัน หรือน าไม้ใช้ประโยชน์ การพัฒนาไม้สายพันธ์ุดีสามารถกระท าได้ทั้งใน
รูปแบบพันธ์ุดีจากการขยายพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศ (ใช้เมล็ด) โดยกระบวนการได้มาของไม้
สายพันธ์ุดีด าเนินการในรูปแบบของแปลงปลูกที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับปรุงพันธ์ุ ได้แก่ แปลงรวบรวมและ
อนุรักษ์พันธ์ุ แปลงทดสอบถ่ินก าเนิด แปลงทดสอบลูกหลาน แปลงทดสอบแม่ไม้  สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
การบ ารุงรักษาและพัฒนาแปลงที่มีศักยภาพในการคัดเลือกแม่ไม้และการผลิตเมล็ดพันธ์ุดี  

กรมปุาไม้ด าเนินกิจกรรมพฒันาไม้สายพันธ์ุดีทั้งในเชิงวิชาการปรบัปรุงพันธ์ุและในเชิงผลผลิต (เมล็ด
และ clone) ในหลายรูปแบบ ปัจจุบันมีแหล่งวัสดุพันธุกรรมดีทั้งในรูปของแม่ไม้ และแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุดี
ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 10,389 ไร่ บางชนิด เช่น สัก และยูคาลิปตัส มีศักยภาพที่จะผลิตเมล็ดพันธ์ุดีเป็น
จ านวนมากรองรับการปลูกปุาในเชิงพาณิชย์ได้ ไม้สกุลยูคาลิปตัสและอะคาเซียได้รับการปรับปรุงพันธ์ุจน
ประสบความส าเร็จจนสามารถน าสู่ภาคประชาชนได้โดยท าการยื่นขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่เพื่อเผยแพร่
พันธ์ุกล้าไม้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้รู้จักและใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง  
           การศึกษาน้ีให้ความส าคัญกับเมล็ดไม้ เนื่องจากเมล็ดเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาไม้สาย
พันธ์ุดี เพราะเมล็ดที่ได้จากต้นแม่ที่มพีันธุกรรมดี มีลักษณะตามต้องการ มีโอกาสจะให้ผลผลติมีลกัษณะดีกว่า
เมล็ดที่ได้จากต้นแม่ที่มีลักษณะเลว แหล่งเมล็ดจึงเป็นพื้นฐานความส าเร็จของการปลูกสร้างสวนปุา เมล็ด
พันธ์ุเป็นส่วนขยายพันธ์ุของพืช ท าหน้าที่ถ่ายทอดพันธุกรรมของลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ลักษณะ
ต่าง ๆ ของเมล็ด ทั้งทางกายภาพและทางสรีระ รวมทั้งลักษณะส าคัญบางอย่าง ของต้นไม้ เช่น ความแข็งแรง 
ความเติบโตล้วนถูกควบคุมด้วยพันธุกรรม หรือเรียกว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรม (genotype) แม้ว่า
บางส่วนอาจได้รับอิทธิพลร่วมจากสภาพแวดล้อมด้วยก็ตาม (สุวรรณ 2557ก)  

เอกสารนี้จัดท าข้ึนจัดท าข้ึนจากการส ารวจ วิเคราะห์ ข้อมูลทั้งจากภาคสนามและการปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งพันธุกรรมของกรมปุาไม้ ในช่วงปี พ.ศ.2551 -2558 ช้ีให้เห็นแนวทาง
ในการจัดการกับวัสดุพันธุกรรมดี โดยเน้นหนักในการจัดการเมล็ดไม้ การปรับปรุงพันธ์ุ การปลูกทดสอบใน
รูปแบบต่าง ๆ  แหล่งเมล็ด การจ าแนกช้ันแหล่งเมลด็ และในตอนสุดท้ายแสดงสถานภาพที่มีอยู่ของแหลง่วัสดุ
พันธุกรรมดีที่ด าเนินการโดยกรมปุาไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจได้ทราบและน าไปประยุกต์ใช้ในการปลูก
และส่งเสริมการปลูกปุาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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วัตถุประสงค์  

1. ส ารวจ วิเคราะห์ แปลงทดลองของไม้ชนิดต่าง ๆ ในภาคสนามเพื่อจ าแนกประเภทตามความ
เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ 

2. ศึกษา คัดกรอง วิเคราะห์ คัดเลือกแปลงทดลองและแม่ไม้ที่ใช้เป็นแหล่งผลิตไม้สายพันธ์ุดีได้  

ระยะเวลาด าเนินการ 

1. พ.ศ. 2551- 2553 ส ารวจ วิเคราะห์ แปลงทดลองของไม้ชนิดต่าง ๆ ในภาคสนามเพื่อจ าแนก
ประเภทตามความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ 

2. พ.ศ. 2552- 2557 ศึกษา คัดกรอง วิเคราะห์ คัดเลือกแปลงทดลองและต้นไม้ที่ใช้เป็นแหล่งผลิตไม้
สายพันธ์ุดีได้  

พ้ืนท่ีท าการศึกษา 

แปลงปลูกทดลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส านักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ จ านวน 37 หน่วยงาน 
รวม 20 จังหวัด  ในท้องที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ คิดเป็นพื้นที่รวมทั้ งสิ้น จ านวน 
15,000 ไร่ โดยแปลงดังกล่าวได้มีการปลูกศึกษาทดลองในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ แปลงทดลองปลูกพรรณไม้ 
(species trial) สวนรวมพันธ์ุ (gene bank/clone bank) แปลงทดลองถ่ินก าเนิด (provenance trial) 
แปลงทดสอบลูกหลาน (progeny test) การทดสอบสายต้น (clonal test) แปลงทดลองระยะปลูก 
(spacing trial) สวนอนุรักษ์พันธ์ุแบบในถ่ิน (in situ) และนอกถ่ิน (ex situ) แหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุไม้ใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น seed production area (SPA), provenance seed stand (PSS), seed orchard 
(SO) รวมทั้งแปลงทดลองทางด้านวนวัฒนวิจัยลักษณะอื่น ๆ แปลงเหล่านี้ด าเนินการตามแผนกิจกรรมหลัก
พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปุาไม้ กิจกรรมบ ารุงแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ปุาอายุเกิน 10 ปี 

วิธีการ 

1. ส ารวจ วิเคราะห์ แปลงทดลองของไม้ชนิดต่าง ๆ ในภาคสนามเพื่อจ าแนกประเภทตามความเหมาะสมใน
การใช้ประโยชน์  

 ด าเนินงานส ารวจ วิเคราะห์ แปลงทดลองต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคสนาม โดยแบ่งเป็น แหล่งผลิตเมล็ด
ไม้ที่ดี (improved seed source) ได้แก่ สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ (seed orchard) แหล่งผลิตเมล็ดพิสูจน์ถ่ิน
ก าเนิด (provenance seed stand) แหล่งผลิตเมลด็พันธ์ุ  (seed production area) ส าหรับแปลงที่หมู่ไม้
มีลักษณะไม่ดีพอที่จะใช้เป็นแหล่งเมล็ดได้หรือมีลักษณะโดดเด่นบางอย่างควรเก็บพันธุกรรมไว้ เรียกว่า 
แปลงอนุรักษ์และรวบรวมพันธ์ุ  (conservation plot) เช่น แปลงรวบรวมพันธ์ุ (gene bank หรือ clone 
bank) ส าหรับแปลงทดลองที่เกิดการทดแทนตามธรรมชาติ มีไม้ชนิดอื่นข้ึนปะปน จนเหมือนเป็นสภาพปุา
ฟื้นตัวกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ จัดเป็นแปลงเพื่อการศึกษาทางธรรมชาติวิทยาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

2. ศึกษา คัดกรอง วิเคราะห์ คัดเลือกแปลงทดลองและแม่ไม้ที่ใช้เป็นแหล่งผลิตไม้สายพันธ์ุดีได้  

การคัดเลือกแม่ไม้ใช้เกณฑ์ตามแบบทะเบียนแม่ไม้ (ภาคผนวก 1) โดยหลักการส าคัญ ได้แก่ 
1. เติบโตเร็ว ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง 
2. รูปทรงล าต้นกลมเปลาตรง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เนื้อไม้ได้มากที่สุด และสามารถช่วยลด

ระยะห่างระหว่างต้นในการปลูกได้ ท าให้เพิ่มจ านวนต้นต่อพื้นที่ให้มากขึ้นได้ 
3. ไม่มีโรค แมลงท าลาย 
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4. ลิดกิ่งธรรมชาติได้ดี และขนาดกิ่งไม่ใหญ่ ซึ่งช่วยลดการฉีกขาดและการเข้าท าลายเนื้อไม้ 
จากเช้ือโรคต่าง ๆ หลังจากกิ่งฉีกขาด 

5. เปลือกบาง ท าให้มีเนื้อไม้มากข้ึน 
6. ช่วงที่เป็นท่อนยาวถึงกิ่งแรก (clear bole) สูง  (ดัดแปลงจาก วิฑูรย์, 2545) 

ตรวจเอกสาร 

การจ าแนกชั้นแหล่งเมล็ดเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า 

กรมปุาไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และจัดการแหลง่พันธุกรรมไม้ปุา ได้เริ่มน าระบบการจ าแนกช้ันแหล่ง
เมล็ดเมล็ดพันธ์ุไม้ปุา มาใช้ ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ระบบการจ าแนกตาม OECD (1974) 
และ Danish Forest Seed Center (DFSC) แต่ได้มีการแก้ไข ปรับปรุงบางส่วน เพื่อให้เหมาะกับสภาพการ
ปุาไม้ของประเทศไทย สามารถจ าแนกได้ตามลักษณะของต้นไม้หรือหมู่ไม้ เป็น 6 ช้ันคุณภาพ โดยจัดเรียง
จากคุณภาพต่ าสุดไปสูงสุด ตามล าดับ คือ เขตเก็บเมล็ด  แหล่งเมล็ดตรวจพิสูจน์ แหล่งเมล็ดคัดเลือก แหล่ง
ผลิตเมล็ดพันธ์ุ  แหล่งเมล็ดพิสูจน์ถ่ินก าเนิด สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ สุวรรณ (2557) อธิบายให้มีความสมบูรณ์
และเข้าใจได้ง่ายย่ิงข้ึน โดยกล่าวครอบคลุมถึงความหมาย ที่มาและลักษณะที่ส าคัญของหมู่ไม้ (ตารางท่ี 1 
และ ภาพท่ี 1) 

ตารางท่ี 1  สรุปลักษณะที่ส าคัญของแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ปุาช้ันคุณภาพต่าง ๆ 
ช้ันคุณภาพแหล่ง มีขอบเขต หมู่ไม้มลีักษณะด ี ประเภทปุา 
 แน่นอน 

และส ารวจ
แล้ว 

ยังไม่
ทดสอบ
ทางสาย
พันธ์ุ 

อยู่ระหว่าง 
หรือทดสอบ
แล้ว 

ปุา
ธรรมชา
ติ 

เป็นปุา
ปลูก
เดิม 

ปุาปลกู
ใหม ่

เขตเก็บเมล็ด       
แ ห ล่ ง เ ม ล็ ด ต ร ว จ
พิสูจน์ 

      

แหล่งเมล็ดคัดเลือก       
แหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุ       
แหล่งเมล็ดพิสูจน์ถ่ิน
ก าเนิด 

      

สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ       
ที่มา: สุวรรณ (2557) 
เขตเก็บเมล็ด (seed collection zone หรือ ecozone - SCZ)  

หมายถึง แหล่งเมล็ดที่หมู่ไม้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน มักมีลักษณะภายนอกหรือ
พันธุกรรมคล้ายกัน ลักษณะของหมู่ไม้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย และเป็นแหล่งเมล็ดไม้ที่ไม่
สามารถระบุขอบเขตและพื้นที่ของแหล่งเมล็ดที่ชัดเจนได้ และยังไม่มีการส ารวจ โดยสามารถให้เพียงข้อมูล
หยาบ ๆ ได้ เช่น ระบุได้เพียงเขตเมล็ด หรือจังหวัดที่เก็บเมล็ดและต้องการการตรวจสอบหรือส ารวจใน
ภาคสนามอีกครั้งหนึ่ง แหล่งเมล็ดประเภทนี้แม้จัดว่ามีความส าคัญน้อย เนื่องจากเป็นแหล่งที่ถือว่ามีคุณภาพ
ต่ าสุด และให้ข้อมูลรายละเอียดน้อย แต่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส ารวจหาข้อมูลเพิ่มเติม และน าไปสู่การ
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คัดเลือกแหล่งที่มีคุณภาพที่ดีกว่าต่อไป แหล่งประเภทนี้ได้แก่ ต้นไม้ข้างถนน เรือกสวนไร่นา ที่สาธารณะ หมู่
ไม้ของปุา ธรรมชาติ หรือปุาปลูกทั่วไป  

แหล่งเมล็ดตรวจพิสูจน์ (identified stand - IS) 

 แหล่งเมล็ดที่หมู่ไม้มีลักษณะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย หรือมีลักษณะพอใช้ได้ และเป็นแหล่งที่มีขอบเขต
พื้นที่ที่แน่ชัด เป็นแหล่งที่ได้มีการส ารวจและลงทะเบียน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งที่มีคุณภาพสูงกว่าคือ 
selected stand ได้ เมื่อภายหลังได้มีการประเมิน ตรวจสอบและเปรียบเทียบภาพรวมของแหล่งเมล็ดไม้อีก
ครั้งหนึ่ง แหล่งประเภทนี้ มีที่มาเช่นเดียวกับเขตเก็บเมล็ด คือเป็นหมู่ไม้ที่พบทั่วไปทั้งที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ 
หรือที่ปลูกขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ 

แหล่งเมล็ดคัดเลือก (selected stand - SS) 

 แหล่งเมล็ดทั้งที่เป็นปุาปลูกและปุาธรรมชาติที่หมู่ไม้มีลั กษณะดี หรือมีความเด่นเป็นพิเศษของ
ลักษณะต้นไม้ตามที่ต้องการ แหล่งเมล็ดประเภทนี้จัดว่ามีความส าคัญมากต่อการปลูกปุา โดยเฉพาะการปลูก
ปุาเชิงเศรษฐกิจในอนาคต เพราะเป็นพื้นฐานของพันธุกรรมที่ดี ที่ได้มาโดยการเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในการ
จัดสร้าง อย่างไรก็ตาม การน าเมล็ดจากแหล่งเมล็ดคัดเลือกนี้ไปปลูก ควรค านึงถึงสภาพทางนิเวศวิทยาที่
เหมือนหรือใกล้เคียงกับแหล่งเมล็ดมากที่สุดด้วย 

แหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุ (seed production area - SPA) 

หมู่ไม้ที่มีลักษณะดีเด่นตามต้องการหรือที่เป็น selected stand ทั้งที่เป็นปุาปลูกและปุาธรรมชาติที่
ได้รับการจัดการด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ตัดขยายระยะ เพื่อให้มีผลผลิตเมล็ดเร็วข้ึนและมากข้ึนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อให้เข้าถึงหมู่ไม้ได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการเก็บเมล็ด หรืออาจหมายถึง ปุาที่ปลูกข้ึน (โดยใช้
เมล็ดที่เก็บจากต้นแม่ที่ดี จ านวนมากกว่า 25 ต้น) เพื่อใช้เป็นแหล่งส าหรับการเก็บเมล็ดอย่างเร่งด่วน บุญชุบ 
และสุขสันต์ (2540) กล่าวว่า แหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุ ควรมีต้นไม้ที่มีลักษณะดีประมาณ 16-32 ต้นต่อไร่ หรือมี
พื้นที่มากกว่า 25 ไร่  

แหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุ จัดว่าเป็นแหล่งประเภทแรก ที่เริ่มมีการปฏิบัติต่อหมู่ไม้เพื่อให้ได้เมล็ดพันธ์ุที่มี
คุณภาพทางสายพันธ์ุที่ดีข้ึนกว่าการเก็บจากแหล่งทั้งสามประเภทที่กล่าวไว้ข้างต้น วิเชียร (2542) แปล
ความหมายของแหล่งประเภทนี้จาก Zobel and Talbert (1984) ว่า คือพื้นที่ธรรมชาติหรือสวนปุาของ
พรรณไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้ ที่มีปริมาณไม้เกือบเต็มสต็อก และมีอายุที่ให้ดอกให้ผลแล้ว ไม้ลักษณะเลว
ได้รับการตัดโค่นออกไปเหลอืไม้ที่มีลักษณะดีไว้เพื่อการผสมพันธ์ุ เพื่อผลิตเมล็ดส าหรับการใช้ประโยชน์ต่อไป 
เพราะตามหลักการทางพันธุศาสตร์แล้วไม้ที่มีลักษณะดีมีโอกาสถ่ายทอดลักษณะที่ดีไปยังลูกหลาน แหล่งนี้
ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เมื่อจ าเป็นต้องใช้เมล็ดอย่างเร่งด่วน ในขณะที่การปรับปรุงพันธ์ุของไม้ชนิด
นั้นยังไม่เริ่มด าเนินการ หรือยังไม่มีความก้าวหน้ามาก  

แหล่งเมล็ดพิสูจน์ถ่ินก าเนิด (provenance seed stand - PSS) 

 แหล่งเมล็ดที่เป็นปุาปลูกที่ทราบแหล่งก าเนิด หรือ แหล่งเมล็ดและการปลูกนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อการผลิตเมล็ด แหล่งเมล็ดประเภทนี้เกิดจากเมล็ดที่ได้จากแหล่งที่ดี อย่างน้อย 25 ต้น แล้วเพาะเป็นกล้า
ไม้ ให้มีจ านวนกล้าไม้จาก seed tree แต่ละต้นเท่า ๆ กัน แล้วปลูกแบบสุ่มให้คละกันในแปลง  ต้นไม้ใน 
provenance seed stand นั้นคาดว่าจะมีลักษณะภายนอก (phenotype) ดีตามลักษณะของหมู่ไม้ที่เก็บ
เมล็ดมา ทั้งนี้พื้นที่ปลูกควรจะอยู่ใกล้ หรือมีสภาพทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับหมู่ไม้ที่เก็บเมล็ดมากที่สุด  
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สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ (seed orchard - SO) 

แหล่งเมล็ดที่เป็นปุาปลูกที่ปลูกขึ้นจากการใช้วัสดุพันธุกรรมของสายพันธ์ุที่ดีซึ่งคัดเลือกไว้ และได้รับ
การจัดการด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้มีผลผลิตเมล็ดเร็วข้ึนและเป็นปริมาณมาก ทั้งนี้การปลูกมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีเช่นเดียวกับ provenance seed stand แตกต่างกันตรงที่ seed orchard 
เป็นการรวบรวมสายพันธ์ุจากหลาย ๆ แหล่งและมีการก าหนดแผนผังการปลูก (ระบุเบอร์ต้น)ที่ชัดเจนให้กับ
กล้าไม้ทุกต้นตามหลักวิชาการปรับปรุงพันธ์ุไม้ปุา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ clonal seed orchard (CSO) 
เป็นปุาที่ปลูกจากการขยายพันธ์ุสายพันธ์ุที่คัดเลือกแล้วโดยไม่อาศัยเพศ เช่น การปักช าหรือการติดตา ในแต่
ละกลุ่มของต้นกล้าทีป่ลกูนั้นมาจากต้นแม่เดียวกันจึงมลีักษณะทางสายพนัธ์ุเหมือนกัน และที่สร้างจากกล้าไม้
ที่มาจากเมล็ด เรียกว่า seedling seed orchard (SSO) เป็นปุาที่ปลูกจากการขยายพันธ์ุโดยใช้เมล็ดที่ได้มา
จากสายพันธ์ุที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว กล้าไม้ที่เกิดจากเมล็ดของแม่เดียวกันเรียกว่า family ในแต่ละ family 
จะมีลักษณะทางสายพันธ์ุเพียงครึ่งหนึ่งของต้นไม้เท่านั้น สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุอาจพัฒนาจากแปลงทดสอบ
ลูกหลาน ที่ผ่านการดเลือกต้นหรอืสายพันธ์ุที่ดีคงเหลือไว้ในแปลงฯ  นับว่าเป็นแหล่งเมลด็ที่ดีทีสุ่ดส าหรับการ
ปลูกสร้างสวนปุา (บุญชุบ และสุขสันต์ 2540) 

   

 
ที่มา: สุวรรณ (2557) 

ภาพท่ี 1 ลักษณะทั่วไปและที่มาของแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ปุาตามช้ันคุณภาพ  
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การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าเพ่ือพัฒนาเป็นไม้สายพันธุ์ดี 

 กรมปุาไม้ ด าเนินงานด้านทรัพยากรพันธุกรรมไม้ปุาในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเปูาหมายเพื่อให้ชุมชน
และประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมไม้ปุาอย่างยั่งยืนตาม กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การ
ปรับปรุงพันธ์ุไม้ปุา ควบคู่กับการสร้างแปลงทดลองด้านปรับปรุงพันธ์ุ และการจัดสร้างและพัฒนาแหล่งวัสดุ
พันธุกรรมไม้ปุา รวมทั้งพัฒนาแปลงปลูกซึ่งมีต้นไม้ที่มีศักยภาพในการใช้เป็นแม่ไม้เพื่อผลิตและส่งเสริมให้มี
การใช้พันธุกรรมคุณภาพดี    

แนวทางการปรับปรุงพันธ์ุของไม้ปุาส่วนใหญ่จะเป็นคัดเลือกสายพันธ์ุแบบซ้ าแล้วซ้ าอีก ( recurrent 
selection for general combining ability) เพื่อให้ได้สายพันธ์ุที่มีความสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมได้ดี 
(Eldridge and  et al., 1993) โดยมีรอบของการพัฒนาพันธ์ุในแต่ละรุ่นข้ึนอยู่กบัชนิดไม้ เช่น ไม้โตเร็ว (ยูคา
ลิปตัส อะเคเซีย สนประดิพัทธ์) ใช้เวลาในแต่ละรุ่นประมาณ 4–5 ปี ไม้สักใช้เวลาประมาณ 7–8 ปี เป็นต้น 
โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้ คือ 

1. การสร้างฐานพันธุกรรม* (base population) โดยการน าสายพันธ์ุ (family) ไม้จากแหล่ง
ธรรมชาติ หรือจากแหล่งพันธุกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยมาปลูกเพื่อใช้เป็นแหล่งของการคัดเลือกพันธ์ุต่อไป 
ซึ่งอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธ์ุทั้งในถ่ินก าเนิดและนอกถิ่นก าเนิดในชุดโครงการนี้ 

2. การสร้างสวนผสมพันธ์ุ** (breeding population) โดยการปลูกแปลงทดสอบสายพันธ์ุ และ
คัดเลือกพันธ์ุที่มีลักษณะที่ต้องการ และให้มีการผสมพันธ์ุโดยการควบคุม (control pollination) และโดย
การผสมพันธ์ุแบบธรรมชาติ (open pollination) ในข้ันนี้จะมีการทดสอบลูกหลาน การศึกษาลักษณะทาง
ชีววิทยาของดอก เพื่อการผสมพันธ์ุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการทดสอบแม่ไม้  

3. การสร้างสวนขยายพันธ์ุ (deployment) โดยสร้างผลิตเมล็ดพันธ์ุ หรือสวนผลิตกิ่งพันธ์ุ (hedge 
orchard) เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุดี หรือกิ่งพันธ์ุที่มีคุณภาพ ในการน าไปปลูกสร้างสวนปุาไม้โตเร็วทางเศรษฐกิจ
โดยเมล็ดพันธ์ุ หรือกิ่งพันธ์ุ (clonal forestry) ต่อไป 

4. การเพิ่มฐานพันธุกรรม (Infusion population) เมื่อมีการคัดเลือกพันธ์ุมากข้ึน ก็จะต้องมีการ
เพิ่มฐานพันธุกรรมให้มีความหลากหลายของฐานพันธุกรรมที่เหมาะสม ซึ่งข้ันตอนน้ีจะอยู่ในรุ่นต่อ ๆ ไป 

แนวทางการปรับปรุงพันธ์ุดังกล่าวจะเป็นลักษณะวงจร (ภาพท่ี 2) ซึ่งแต่ละรอบของการปรับปรุง
พันธ์ุก็จะสามารถผลิตเมลด็พันธ์ุ หรือกิ่งพันธ์ุ เพื่อน าไปปลูกสร้างสวนปุา และรอบต่อไปคุณภาพของสายพันธ์ุ
ก็จะพัฒนาสูงข้ึนไปอีกตามล าดับ เนื่องจากมีการคัดเลือกพันธ์ุที่ดีไว้ และผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุที่ดีด้วยกัน 
ทั้งนี้จะต้องมีการค านึงถึงการถดถอยทางพันธุกรรม (inbreed depression) ด้วย โดยการรักษาระดับของ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม หรือฐานพันธุกรรมให้เพียงพอที่จะไม่ให้เกิดการถดถอยทางพันธุกรรมได้  
_______________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ: อ้างตาม สุวรรณ (2557) 
*base population: กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ของประชากรที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุ ด าเนินการโดย

รวบรวมความหลากหลายของพันธ์ุพืชชนิดนั้น ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ (natural gene pool) 
**breeding population: สวนผสมพันธ์ุ หมายถึง กลุ่มประชากรหรือหมู่ไม้ซึ่งอาจเป็น plus tree หรือ 

clones ที่ปลูกข้ึนและมีการจัดการเพื่อผลิตลูก (individuals) ที่มีคุณภาพพันธุกรรม (genetic 
quality) ที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่น progeny test และ clonal test 
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ภาพท่ี 2  วงจรกิจกรรมการปรับปรุงพันธ์ุไม้ปุา (อ้างตาม สุวรรณ 2557) 
 
การพัฒนาแหล่งพันธุกรรมในประเทศไทย 

การพัฒนาแหล่งพันธุกรรมไม้ปุาในประเทศไทยมีการด าเนินงานในช่วงแรกกับไม้สัก ไม้สน และ  
ยูคาลิปตัส ตามล าดับ โดยเริ่มอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่าง ๆ 
ทั้งในด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรพันธุกรรมไม้ปุา และการปรับปรุงพันธ์ุไม้ปุา โครงการปรับปรุง
พัน ธ์ุไม้สั ก ถือ เป็ น โครงการความร่ วมมือทาง วิชาการกั บต่ า งประ เทศโครงการแรก  ตั้ งแต่ปี  
พ.ศ. 2508 ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ก มีการจัดสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุไม้สักขึ้นเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่จังหวัดพะเยา ต่อจากนั้นได้ด าเนินโครงการอื่น ๆ ตามมาได้แก่ โครงการปรับปรุงพันธ์ุไม้สน 
(Pine Improvement Programme) โครงการศูนย์เมล็ดพันธ์ุไม้ปุาอาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada 
Forest Tree Seed Centre Project) โครงการวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนปุา  (Japan 
International Cooperation Agency- JICA Project) โครงการไม้โตเร็วสกุลอะคาเซียและยูคาลิปตัส 
(Australian Centre for International Agricultural Research, ACIAR Project)  โครงการอนุรักษ์และ
จัดการแหล่งพันธุกรรมไม้ปุา (Forest Genetic Resources and Management Project - FORGENMAP) 
รวมถึงการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในโปรแกรมทรัพยากรพันธุกรรมปุาไม้แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  (Asia 
Pacific Forest Genetic Resources Programme - APFORGEN โดยการสนับสนุนจาก Asia Pacific 
Association of Forestry Research Institutions - APAFRI)  

อาจกล่าวได้ว่างานด้านแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีระบบอัน
เนื่องมาจากผลการด าเนินงานของโครงการ FORGENMAP ในช่วงปี พ.ศ  2540- 2545  ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างกรมปุาไม้และรัฐบาลเดนมาร์ก มีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารและจัดการเมล็ดพันธ์ุไม้
ปุา และจัดท าสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการแหล่งพันธุกรรมไม้ปุา รวมทั้งท า Priority Actions โดย
ก าหนดกิจกรรมส าคัญที่ควรท าตามล าดับก่อนหลังของไม้ชนิดต่าง ๆ ทั้ งไม้ท้องถ่ินและต่างถ่ิน (Annex 1)  
(FORGENMAP, 2002) ในส่วนของการพัฒนาแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ปุา ได้มีการน าระบบจัดการข้อมูลเมล็ดไม้ ที่
ใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูล ท าทะเบียนแหล่งเมล็ดไม้ให้เป็นระบบที่สะดวกรวดเร็วในการค้นหา รวมทั้งมีการ

Selection  

Breeding 
Population  

Propagation 
Population 
(Seed Orchards) 
or Clone Hedges) 

Crossing  
Planting Stock 
for Plantations 
(Seedlings or 
Rooted Cuttings) 

Base Population  

Infusion 
Population  
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ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลแหล่งเมล็ดจากทั้งในภาคสนามและแฟูมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเมล็ดที่มีอยู่
ตามที่ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และมีการจัดสร้างแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ปุาเพิ่มเติมข้ึนอีกหลายชนิดทั่วประเทศ  
ทั้งแบบจัดสร้างจากปุาธรรมชาติหรือปุาปลูกที่มีต้นไม้อยู่เดิม และแบบเริ่มต้นปลูกใหม่ทั้งหมด  

ฐานพันธุกรรม เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ไม้ 

การด าเนินการปรับปรุงพันธ์ุจะต้องมีแหล่งพันธุกรรมต่าง ๆ เพื่อด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วาง
เอาไว้ โดยแหล่งพันธุกรรมแรกที่จะต้องมีคือ ฐานพันธุกรรม (base population) ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมที่มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) มาก เพื่อใช้เป็นแหล่งในการคัดเลือกพันธ์ุไม้ด้านต่าง ๆ 
โดยทั่วไปจะเป็นแหล่งพนัธุกรรมธรรมชาติ หรือแหล่งพันธุกรรมทีไ่ด้จากการรวบรวมพันธ์ุจากแหล่งต่าง ๆ มา
ไว้ในที่เดียวกัน เช่น สวนรวมพันธ์ุไม้ (gene bank) สวนอนุรักษ์พันธ์ุไม้ (gene conservation) ทั้งภายในถ่ิน
ก าเนิด (in-situ gene conservation) และนอกถ่ินก าเนิด (ex-situ gene conservation) แปลงทดสอบ
สายพันธ์ุไม้ (progeny trial) แปลงทดลองถ่ินก าเนิด (provenance trial) สวนปุา (plantation) เป็นต้น 

การน าพรรณไม้จากต่างประเทศ (exotic species) มาด าเนินการปลูกและน าไปปรับปรุงพันธ์ุนั้น 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมที่น าเข้ามาให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มาก 
เพื่อหลีกเลี่ยงการถดถอยทางพันธุกรรม (inbreed depression) จากแหล่งพันธุกรรมที่มีความหลากหลายต่ า 
ตัวอย่างเช่น การน าไม้กระถินณรงค์ที่มีการน าเข้าปลูกในประเทศไทยครั้งแรก โดยเมื่อประมาณ 60 ปี ที่ผ่านมา 
แล้วมีการกระจายพันธ์ุไปทั่วประเทศ โดยการน าเข้ามาปลูกครั้งแรกนั้นน่าจะน าเข้ามาเพียงไม่กี่ต้น ซึ่งท าให้
ความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ า และมีการผสมพันธ์ุกันจากแหล่งพันธุกรรมที่ต่ า จึงท าให้เกิดการถดถอย
ทางพันธุกรรม คือ กระถินณรงค์ในประเทศมีการเติบโตต่ า รูปทรงล าต้นคดงอ แตกง่าม หลังจากมีการน า
กระถินรงค์จากแหล่งธรรมชาติในประเทศปาปัวนิวกินีและออสเตรเลียที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
มากเข้ามาในประเทศไทยใหม่และมีผสมพันธ์ุระหว่างแหล่งพันธุกรรมดังกล่าว จึงได้สายพันธ์ุกระถินณรงค์ที่
เติบโตเร็ว ล าต้นเปลาตรง (วิฑูรย์, 2545) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของฐานพันธุกรรมที่มีหลากหลาย
มากเพียงพอ เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุในข้ันต่อไป 

ฐานพันธุกรรมไม้ที่น ามาปรับปรุงพันธ์ุจะมีการน าไปทดสอบและการคัดเลือกพันธ์ุที่มีลักษณะดีตาม
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธ์ุ แล้วน าไปขยายพันธ์ุเป็นสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุหรือสวนรวมกิ่งพันธ์ุ เพื่อการ
ปลูกปุาทั้งจากเมล็ดหรือกิ่งพันธ์ุ  ซึ่งสายพันธ์ุดังกล่าวจะลดความหลากหลายทางพันธุกรรมไปอีกเมื่อมีการ
คัดเลือกพันธ์ุในแต่ละรุ่น ดังนั้นเมื่อมีการคัดเลือกพันธ์ุไประยะหนึ่ง จะต้องมีการขยายฐานพันธุกรรมเพิ่มเติม 
(infusion) โดยหาแหล่งพันธุกรรมใหม่มาเพิ่มฐานพันธุกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการถดถอยทางพันธุกรรม ปัจจุบัน
ในหลายประเทศที่มีการปรับปรุงพันธ์ุโดยเฉพาะไม้โตเร็วมามากกว่า 20 ปี ซึ่งก าลังประสบปัญหาการที่
จะต้องเพิ่มฐานพันธุกรรม โดยมีแนวโน้มในการที่จะแลกเปลี่ยนวัสดุพันธุกรรมระหว่างกันเพื่อน าไปเพิ่มฐาน
พันธุกรรมของการปรับปรุงพันธ์ุของแต่ละประเทศ 

การคัดเลือกพันธุ์และการผสมพันธุ์ 

การคัดเลือกพันธ์ุและผสมพันธ์ุ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการปรับปรุงพันธ์ุ (ภาพท่ี 2) เพื่อให้ได้สาย
พันธ์ุที่มีลักษณะตามที่ต้องการและพัฒนาสายพันธ์ุให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนไป การคัดเลือกพันธ์ุนี้จะเป็นการ
คัดเลือกพันธ์ุจากฐานพันธุกรรม (base population) ที่ต้องมีความหลากหลายทางพันธุกรรม แล้วจึงมาสู่
สวนผสมพันธ์ุ (breeding population) ซึ่งสวนผสมพันธ์ุจะเป็นปลกูสร้างหรอืการจัดการแปลงต้นไม้เพื่อการ
ผสมพันธ์ุไม้ที่ได้คัดเลือกไว้ โดยจะมีทั้งแบบเปิด (open pollination) หรือแบบให้ผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ 
และแบบควบคุม (control pollination)  
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การด าเนินการคัดเลือกพันธ์ุ และผสมพันธ์ุจะเป็นวงจรที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องกันเพื่อผลิตสาย
พันธ์ุของแต่ละรุ่น (generation) สายพันธ์ุที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดีในแต่ละรุ่นก็จะคัดเลือกออกไป
ขยายพันธ์ุต่อไปเพื่อสร้างสวนขยายพันธ์ุแบบต่าง ๆ ทั้งแบบอาศัยเพศ ได้แก่ สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ (seedling 
seed orchard , clonal seed orchard) และแบบไม่อาศัยเพศ ได้แก่ สวนรวมสายต้น (clone hedge) 
จากสวนขยายพันธ์ุดังกล่าวก็จะมีการผลติเมล็ดพันธ์ุหรอืกิ่งพันธ์ุจากสายต้น (clone) เพื่อน าไปปลูกสร้างสวน
ปุาต่อไป นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกสายต้น  และน าสายต้นไปปลูกทดสอบ (clonal test) ในสภาพท้องที่
แบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสายต้นที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ อีกด้วย 

การทดลองด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ 

กิจกรรมในการปรับปรงุพันธ์ุไม้ ที่ประกอบไปด้วยการผสมพันธ์ุและการคัดเลือกพันธ์ุ (selection and 
breeding) นั้น จะต้องมีการทดลองที่ควบคู่ไปกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้มีข้อมูลส าหรับการผสมพันธ์ุและ
คัดเลือกพันธ์ุ ซึ่งการทดลองเบื้องต้นในงานด้านปรับปรุงพันธ์ุที่ส าคัญนั้น คือการทดลองชนิดพรรณไม้ การ
ทดลองถ่ินก าเนิด การทดสอบสายพันธ์ุ และการทดสอบสายต้น ส าหรับการทดลองโดยเฉพาะการทดลองใน
ภาคสนามจะต้องเลือกแผนการทดลองที่เหมาะสม โดยการทดลองทางด้านการปรับปรุงพันธ์ุไม้ดังกล่าวมี
รูปแบบดังนี้คือ 

การทดลองชนิดพรรณไม้* (Species trial หรือ Species screening test)  

การทดลองชนิดไม้เป็นการปลูกทดลองชนิดพรรณไม้ต่าง ๆ ในสภาพท้องที่ที่เราต้องปลูกสร้างสวนปุา 
เพื่อคัดเลือกชนิดไม้ที่เหมาะสมกับท้องที่นั้น ๆ โดยชนิดไม้ที่น ามาปลูกทดลองอาจจะเป็นชนิดไม้ท้องถ่ิน หรือ
ชนิดไม้ต่างถิ่นก็ได้ ซึ่งชนิดไม้ต่างถิ่นนี้ก็รวมถึงชนิดไม้จากต่างประเทศด้วย ทั้งนี้มีหลายประเทศที่มีการปลูก
สวนปุาเศรษฐกิจโดยใช้ไม้จากต่างประเทศ เช่น การปลูก Pinus radiata ที่มีถ่ินก าเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ
มีการปลูกเป็นสวนปุา ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นจ านวนมาก ไม้ยูคาลิปตัส ที่มีถ่ินก าเนิดใน
ประเทศออสเตรเลีย มีการน าไปปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจในหลายประเทศ คือ บราซิล โปรตุเกส 
แอฟริกาใต้ อินเดีย จีน เวียดนามและไทย ซึ่งชนิดไม้ดังกล่าวมีการน ามาปลูกทดลองเปรียบเทียบชนิดไม้แล้ว
ว่าสามารถเติบโตได้ดี และมีศักยภาพในการน าไปปลูกสวนปุาในประเทศน้ัน ๆ ได้ 

การทดลองชนิดพรรณไม้อาจจะมีการปลูกทดลองในหลายท้องที่พร้อม ๆ กัน เพื่อศึกษาความผันแปร
ของชนิดไม้ เมื่อปลูกในสภาพท้องที่แบบต่าง ๆ กัน ซึ่งชนิดไม้ที่การเจริญเติบโตดีและมีความผันแปรน้อย 
จะเป็นชนิดไม้ที่เหมาะในการปลูกสวนปุาต่อไป เพราะสามารถปรับตัวได้กับสภาพพื้นที่แบบต่าง ๆ รูปแบบ
ของการปลูกแปลงทดลองชนิดไม้ จะเป็นการปลูกแปลงทดลองตามแผนการทดลอง (experimental 
design) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (randomized block design) โดยมีจ านวน 
3 หรือ 4 ซ้ า (replication) และหน่วยการทดลองหรือแปลงย่อย การทดลองในแต่ละซ้ าจะปลูกไม้ชนิด
เดียวกันประมาณ 25-36 ต้น  
 
____________________________________________________________________ 
หมายเหตุ: อ้างตาม สุวรรณ (2557) 
species trail: การทดสอบชนิดไม้ เป็นการทดลองเพือ่หาความรู้และข้อมูลส าหรับการประกอบการพจิารณา
ก าหนดชนิดไม้ที่เหมาะสมทีสุ่ดส าหรับการปลูกสวนป่าในท้องที่ที่ก าหนด โดยความเหมาะสมอาจเป็นทางด้าน
สภาพแวดล้อม หรือสภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีจ่ะก าหนดความคุ้มค่าของการปลูกสร้างสวนป่าแต่ละชนิด 
โดยพิจารณาจากผลตอบแทน การเจริญเติบโตและรอดตาย ตลอดจนผลผลิตต่อพื้นที่ของไม้แต่ละชนิด 
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กรมปุาไม้ได้มีการทดลองชนิดพรรณไม้ทั้งไมท้้องถ่ินในประเทศและไม้ต่างประเทศ ได้แก่ การทดลอง
ชนิดพันธ์ุไม้เพื่อการปลกูสร้างสวนปุา โดยมีการทดลองปลูกชนิดไม้จ านวน 24 ชนิด คือ สัก ประดู่ แดง 
มะค่าโมง พะยงู ซ้อ สะเดา นนทรี มะกอกปุา ยมปุา เหรียง กระทุ่ม เสลา ทุ้งฟูา สเีสียด สนทะเล  
สนประดิพัทธ์ ข้ีเหล็กบ้าน มะม่วงหิมพานต์ กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ มะฮอกกานี ยูคาลิปตสัคามาลด-ู 
เลนซสิ ยูคาลปิตัสเทอเรทติคอนนีส และการทดลองชนิดไมอ้อสเตรเลีย เพือ่เป็นไม้เช้ือเพลงิส าหรบัชุมชน 
จ านวน 20–60 ชนิด (ภาพท่ี 3)  

 

 
 

ภาพท่ี 3 การทดลองชนิดพรรณไม้เพื่อคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้ออสเตรเลียที่เติบโตได้ ในประเทศไทย ณ  
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา จังหวัดศรีษะเกษ 

การทดสอบถ่ินก าเนิด (Provenance trial) 

การทดลองถ่ินก าเนิดเป็นข้ันตอนต่อมาจากการทดลองปลูกชนิดไม้ตามข้างต้นไปแล้ว และได้ผล
สรุปว่าไม้ชนิดไหนมีศักยภาพในการน าไปปลูกสร้างสวนปุา  โดยจะศึกษาการกระจายพันธ์ุหรือแหล่ง
พันธุกรรมทั้งธรรมชาติหรือแหล่งพันธุกรรมที่มีการปลูกอยู่แล้วของชนิดไม้นั้น เพื่อต้องการทราบว่ามีแหล่ง
พันธุกรรมหรือถ่ินก าเนิดอยู่ทีใ่ดบ้าง จึงเก็บรวบรวมเมล็ดพันธ์ุจากต้นไม้ที่เป็นตัวแทนของแหล่งพันธุกรรมนั้น 
ๆ โดยทั่วไปการเก็บเมล็ดพันธ์ุจากต้นไม้ในถ่ินก าเนิดต่าง ๆ จะไม่เก็บเมล็ดจากต้นไม้ที่อยู่ใกล้กันน้อยกว่า 
100 เมตร เพราะต้นดังกล่าวอาจจะเป็นต้นไม้ที่เกิดจากเมล็ดจากต้นแม่ต้นเดียวกัน และการเก็บเมล็ดพันธ์ุ
จากถ่ินก าเนิดต่าง ๆ นั้น แต่ละถ่ินก าเนิดควรเก็บเมล็ดพันธ์ุจากต้นแม่ที่ห่างกันไม่น้อยกว่า 10 ต้น  
______________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก สุวรรณ (2557ก) 
provenance: แหล่งก าเนิดพันธ์ุ* เป็นค าที่ใช้แสดงพื้นที่เดิมในทางภูมิศาสตร์ (original geographic area) 

ที่เก็บเมล็ดหรือส่วนขยายพันธ์ุ (propagules) ซึ่งเป็นได้ 2  ความหมาย คือ หมู่ไม้ที่เก็บเมล็ดมา 
(แหล่งเมล็ด) หรือสถานที่ที่เก็บเมล็ด (ถ่ินก าเนิด)  

provenance test: การทดสอบถ่ินก าเนิด  เป็นการทดสอบเพื่อคัดหาแหล่งเมล็ดจากพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อ
น ามาปลูกแล้วได้ผลดีเหมาะสมต่อพื้นที่ (อัตราการรอดตายสูงและเติบโตดี) การทดสอบนี้จะยิ่งมี
ความจ าเป็นหากเป็นชนิดที่มีการกระจายพันธ์ุตามธรรมชาติอย่างกว้างขวาง หรือมีความผันแปร
ทางพันธุกรรมสูง  
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เมื่อได้เมล็ดพันธ์ุจากถ่ินก าเนิดต่าง ๆ โดยมีการผสมเมล็ดพันธ์ุภายในถ่ินก าเนิดต่าง ๆ จากต้นแม่ที่
มีอัตราส่วนเมล็ดที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นตัวแทนของแหล่งเมล็ดพันธ์ุในถ่ินก าเนิดนั้น ๆ จึงไปปลูกแปลง
ทดลองถ่ินก าเนิด ซึ่งรูปแบบการทดลองถ่ินก าเนิดก็จะมีลักษณะคล้ายกับการทดลองชนิดไม้ข้างต้น แต่
เปลี่ยนจากชนิดไม้เป็นถ่ินก าเนิดของไม้ชนิดนั้น ๆ แทน ซึ่งการทดลองดังกล่าวอาจจะมีจ านวนซ้ ามากข้ึนเป็น 
4 ถึง 6 ซ้ าได้ การทดลองถ่ินก าเนิดชนิดไม้ต่าง ๆ ของกรมปุาไม้มีอยู่หลายชนิดเช่น การทดลองถ่ินก าเนิดไม้
สัก กระถินณรงค์ ยมหิน ยูคาลิปตัส และ สนประดิพัทธ์ เป็นต้น (ภาพท่ี 4) ปัจจุบันมีการทดลองชนิดและถ่ิน
ก าเนิดควบคู่กันไปในเวลาเดียวกันเพื่อประหยัดทรัพยากรและเวลา แต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีการศึกษาเบื้องต้นไป
แล้วในการคัดเลือดชนิดไม้เพื่อลดจ านวนชนิดไม้ที่ศึกษา 
 

 
ภาพท่ี 4  แปลงทดสอบถ่ินก าเนิดสนประดพิัทธ์ อายุ 9 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยล าเภาล าทราย จังหวัด
กาญจนบุรี  

การทดสอบลูกหลาน* (Progeny trials) 

การทดสอบลูกหลาน หรือการทดสอบสายพันธ์ุ เป็นส่วนส าคัญของการปรบัปรุงพันธ์ุไม้ 
โดยกิจกรรมคัดเลอืกพันธ์ุและผสมพันธ์ุ (selection and breeding) ที่เป็นหัวใจของการปรบัปรุงพันธ์ุ ก็จะ
อยู่ในการทดสอบลูกหลาน โดยการด าเนินการจะเริ่มจากการเกบ็เมล็ดพันธ์ุชนิดที่ต้องการจากแหล่ง
พันธุกรรมต่าง ๆ ที่มลีักษณะดี หรอืแหล่งพันธุกรรมที่ได้มีการทดสอบถ่ินก าเนิดมาแล้วว่ามีคุณภาพดี ซึ่งควร
จะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสงู โดยมีการแยกเมล็ดพันธ์ุที่เก็บมาจากแตล่ะต้นไว้ ซึ่งจะเรียกเมล็ดพันธ์ุ
ดังกล่าวเป็นสายพันธ์ุหรือ family ส าหรบัจ านวนสายพันธ์ุทีเ่ก็บมานั้นควรมีใหม้ากที่สุด เพื่อจะได้เป็นฐาน
พันธุกรรมในการปรบัปรุงพันธ์ุต่อไป   
_______________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก สุวรรณ (2557ก) 
*progeny trial เป็นการทดสอบที่จดัเปน็ส่วนหนึ่งของกระบวนการปรบัปรุงพันธ์ุ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
คัดเลือกสายพันธ์ุ (families) โดยเปรียบเทียบลูก (offspring) กับต้นแม่ (parents) โดยปกติทดสอบกับลูกที่
เกิดจากเมล็ด (seedling) เท่านั้นและเก็บเมล็ดแบบแยกต้น ท าให้สามารถประเมินได้ว่าลักษณะดีต่าง ๆ ที่ใช้
คัดเลือกนั้นเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมหรือพันธุกรรม  มีแบบแผนการปลูกเช่นเดียวกันกับการจัดสร้างสวน
ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ทั้งนี้หมู่ไม้ในแปลงปลูกนี้สามารถพัฒนาเป็นสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุได้เช่นกัน หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า การทดสอบลูกหลานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ ที่ผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงพันธ์ุ 
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จากสายพนัธ์ุดังกล่าวน ามาปลกูทดสอบในแปลงทดลอง เพือ่เปรียบเทียบคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การคัดเลือกพันธ์ุ ในขณะที่ท าการทดสอบสายพันธ์ุนั้น เมลด็พันธ์ุส่วนหนึ่งก็ไปปลูกแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ไปพร้อมกัน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติของแปลงทดสอบสายพันธ์ุก็จะน าไปเป็นข้อมูลในการจัดการ- 

สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ โดยสายพันธ์ุทีม่ีผลจากการวิเคราะห์แลว้ไม่ดี ก็จะไปตัดสางสายพันธ์ุในสวน
ผลิตเมล็ดพันธ์ุซึ่งจะท าให้สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุมีต้นแม่ไม้ทีม่ีลกัษณะดีเท่านั้น การด าเนินการเช่นน้ีมีการท าใน
การทดสอบสายพันธ์ุไม้สกัของกรมปุาไม้  

นอกจากการด าเนินการข้างต้นแล้ว ปัจจุบันมีการปลูกแปลงทดสอบสายพันธ์ุเพียงอย่างเดียว แต่
แปลงทดสอบสายพันธ์ุดังกล่าวจะมีการปรับปรุงให้เป็นสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุได้เลย เมื่อมีการตัดสางสายพันธ์ุที่
มีลักษณะไม่ดีออกไป ซึ่งการวางแผนการปลูกจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว เพราะจะต้องมีการวาง
ต าแหน่งสายพันธ์ุให้คละกันให้ทั่วถึง (ภาพท่ี 5) ในการปลูกแปลงทดสอบสายพันธ์ุนี้ มีการปรับปรุงการวาง
แผนการทดลองให้เหมาะสมกับวิธีการนี้แล้ว เช่น แผนแบบการทดลองแบบ Latinized row-column 
design (Williams et al., 2002)  

การวิเคราะห์ข้อมูลในแปลงทดสอบสายพันธ์ุนี้จะมีความส าคัญ เพราะมีการวิเคราะห์ค่าทางพันธ์ุ
ต่าง ๆ เช่น heritability, genetic correlation, breeding value เป็นต้น นอกเหนือจากการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวน (analysis of variance) ผลจากการวิเคราะห์จะน าไปใช้ในการคัดเลือกพันธ์ุ เพื่อปรับปรุงพันธ์ุใน
รุ่นต่อไป และใช้คัดเลือกสายต้น (clone) ในการทดสอบสายต้นต่อไป  

 

 
 

ภาพท่ี 5 แปลงการทดสอบลูกหลานไม้แดง อายุ 17 ปี ณ สถานีวัฒนวิจัยก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
เนื้อที่ 15 ไร่ ซึ่งต่อมาพฒันาเป็นสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
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การทดสอบสายต้น (Clonal test) 

ปัจจุบันมีการปลูกสรา้งสวนปุาแบบสายต้น (clonal plantation) เนื่องจากสายต้นที่มีการคัดเลือก
พันธ์ุมาแล้วจะให้ผลผลิตสูง และมีความสม่ าเสมอในแปลงปลูก ท าให้มีการจัดการสวนปุาได้ง่ายทั้งการปลูก
และการตัดฟัน แต่การปลูกด้วยสายต้นต้องมีการขยายพันธ์ุโดยไม่อาศัยเพศ เช่น การปักช า หรือการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกสร้างสวนปุาแบบสายต้นนี้จะต้องคัดเลือกพันธ์ุและผสมพันธ์ุเพื่อให้ได้สายต้นที่มี
คุณภาพดีข้ึนไปตลอดเวลา และการปลูกแบบสายต้นที่ใช้สายต้นไม่มากหรือสายต้นเดียวจะมีความเสี่ยงต่อ
โรคและแมลงที่จะระบาดได้อย่างรวดเรว็ จึงควรมีสายต้นที่ได้จากการพัฒนาไว้เป็นจ านวนมากพอควร เพื่อใช้
ปลูกแบบผสมผสานหรือปรับเปลี่ยนสายต้นที่เริ่มอ่อนแอต่อโรคและแมลง  

การทดสอบสายต้นหรือการทดสอบแม่ไม้ เป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการก่อนที่จะน าสายต้นพันธ์ุดี
ไปปลูกสร้างสวนปุา  เนื่องจากสายต้นได้คัดเลือกจากการทดสอบสายพันธ์ุ ควรจะได้ไปปลูกทดสอบในพื้นที่ที่
มีสภาพแบบต่าง ๆ เพื่อศึกษาดูว่าสายต้นมีความแปรปรวนในการเจริญเติบโต ในท้องที่ต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลในการน าสายต้นไปใช้ปลูกสร้างสวนปุาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งศึกษาผลผลิตเนื้อไม้ 
เพื่อให้สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้  

การทดสอบสายต้นถือเปน็การปลกูแปลงทดลอง ที่ต้องมกีารวางแผนแบบการทดลอง โดยส่วนใหญก่็
จะเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน เช่น แผนแบบบล็อกสมบูรณ์ การวิเคราะห์ก็เป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะต่าง 
ๆ ของสายต้น คือ การเจริญเติบโต รูปทรงล าต้น ความต้านทานโรคและแมลง สายต้นที่มีลักษณะดีก็จะใช้
ผลิตเป็นกิ่งพันธ์ุเพื่อการปลูกสร้างสวนปุาแบบสายต้น (clonal plantation) ต่อไป (ภาพท่ี 6) 
  

  
ที่มา Tangmitcharoen et.al, (2012) 

ภาพท่ี 6  แปลงทดสอบสายต้นไม้สกั อายุ 3 ปี ณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น  
__________________________________________________________________________  
หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก สุวรรณ (2557) 
การทดสอบ clone* หมายถึง การทดสอบเพื่อหาลักษณะทางพันธ์ุของหมู่ไม้ที่คัดเลือกไว้ โดยจะมีการ
คัดเลือกซ้ าส าหรับการผสมพันธ์ุและปรับปรุงพันธ์ุต่อไป หมู่ไม้ที่คัดเลือกไว้จะถูกท าการขยายพันธ์ุแบบไม่
อาศัยเพศ แล้วน ามาปลูกรวมกันตามแบบแผนงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความแตกต่างระหว่าง clone  
แปลงทดสอบนี้สามารถพัฒนาเป็นสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุได้ 
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ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ไม้  การคัดเลือกพันธ์ุและผสมพันธ์ุมีการด าเนินงานดังนี้  

การคัดเลือกพันธ์ุ (Selection) 
การปรับปรุงพันธ์ุไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนปุาเชิงเศรษฐกิจนั้นมีเปูาหมายเพื่อพัฒนามูลค่าของไม้

สวนปุาให้มากขึ้น โดยการพัฒนาลักษณะทางพันธุกรรมด้านต่าง ๆ ที่ต้องการ ซึ่งลักษณะดังกล่าวต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ประโยชน์ของไม้นั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ลักษณะหรือ trait ที่จะน ามาใช้ใน
การคัดเลือกพันธ์ุมีข้อแนะน าดังนี้คือ 

1. ควรเป็นลักษณะที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (economic traits) ได้แก่ การเจริญเติบโต ซึ่งมี 
ผลต่อผลผลติของเนื้อไม้ รูปทรงล าต้นซึง่มีผลต่อการใช้ประโยชน์และการขนสง่ ความหนาแน่นเนื้อไม้ ซึ่งมีผล
ต่อน้ าหนักของต้นไม้ เป็นต้น 

2. ควรเป็นลักษณะที่สามารถตรวจวัดได้ง่าย หรือเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ ซึ่ง 
สามารถวิเคราะห์ค่าทางพันธุกรรมได้ 

3. ควรเป็นลักษณะที่เกิดจากพันธุกรรม และสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  ลักษณะที่เกิดจาก 
สิ่งแวดล้อมไม่มีผลต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธ์ุไม้ 

การคัดเลือกพันธ์ุในทางปฏิบัติอาจจะใช้เพียงลักษณะเดียว (single trait selection) หรือการใช้
มากกว่าหนึ่งลักษณะ (multiple traits selection) ซึ่งการคัดเลือกพันธ์ุที่มีมากกว่าหนึ่งลักษณะนั้น ก็จะมี 
3 รูปแบบ คือ การคัดเลือกแต่ละลักษณะในแต่ละรุ่น (tandem selection) การคัดเลือกลักษณะแรกและ
คัดเลือกลักษณะต่อมาในเวลาที่ต่างกันในรุ่นเดียวกัน (independent culling) และการที่จะใช้การคัดเลือก
หลายๆ ลักษณะพร้อมกันในแต่ละรุ่น (index selection) (Cotterill and Dean, 1990) 

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพันธ์ุ (Selection criteria)  

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการคัดเลือกพันธ์ุ โดยใช้ลักษณะใดในการคัดเลือกนั้นต้องข้ึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธ์ุ ซึ่งในการปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจนั้น วัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
พันธ์ุ ได้แก่ การปรับปรุงพันธ์ุเพื่อใช้เป็นไม้ใช้สอยและแปรรูป (sawn timber) การปรับปรุงพันธ์ุไม้เพื่อใช้
เป็นไม้ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ การปรับปรุงพนัธ์ุไม้เพื่อใช้ไม้เปน็พลังงานทดแทน ถ่านหรือฟืน ดังนั้นจึงมี
การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลอืกพันธ์ุ เพื่อให้ได้สายพันธ์ุที่ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ได้ เกณฑ์โดยทั่วไป
จะเป็นดังนี้ คือ 

1. มีการเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง 
2. มีรูปทรงล าต้นกลมเปลาตรง 
3. มีการลิดกิ่งธรรมชาติได้ดี และขนาดกิ่งไม่ใหญ่ 
4. มีความหนาแน่นเนื้อไม้สูง ท าให้ไม้มีน้ าหนักมาก ส าหรับการใช้ไม้เพื่อเยื่อกระดาษความ

หนาแน่นควรอยู่ระหว่าง 400–600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
5. มีเปลือกบาง ท าให้มีเนื้อไม้มากข้ึน (วิฑูรย์, 2545) 

การคัดเลือกพันธ์ุแบบ Index selection 
เนื่องจากในการปรับปรุงพันธ์ุไม้โดยเฉพาะไม้โตเร็วของกรมปุาไม้ ใช้รูปแบบการคัดเลือกพันธ์ุแบบ 

index selection เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีการคัดเลือกหลายๆ ลักษณะไปพร้อมกัน ในการใช้ index 
selection นั้นจะท าในแปลงทดสอบสายพันธ์ุ ที่มีการปลูกตามแผนการทดลองที่ได้วางแผนเพื่อการปรับปรุง
แปลงทดสอบสายพันธ์ุนี้ให้เป็นสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุต่อไปในอนาคต 
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แผนการทดลอง (experimental design) ของแปลงทดสอบสายพันธ์ุจะใช้แผนแบบ latinized 
row-column design (John and Williams, 1995) ซึ่งเป็นแผนการทดลองเพื่อเตรียมการในการปรับปรุง
ให้เป็นสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกพันธ์ุ และตัดสางต้นที่ไม่ต้องการออกไปแล้ว โดยใน
แผนการทดลองดังกล่าวจะหลีกเลี่ยงสายพันธ์ุเดียวกันหรือสายพันธ์ุที่มีพันธุกรรมใกล้ชิดมากอยู่ในต าแหน่งที่
ติดกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธ์ุเดียวกันหรือสายพันธ์ุที่ใกล้ชิดกัน ซึ่งอาจจะท าเกิดการ
ถดถอยทางพันธุกรรมได้  

ส าหรับข้ันตอนโดยสรุปของการท า Index selection ที่กรมปุาไม้ด าเนินการนั้น ใช้โปรแกรม 
DataPlus (Williams et al., 2000) ซึ่งวิธีการสามารถหาดูได้จากคู่มือการใช้โปรแกรม DataPlus ในการท า 
index selection จะได้ค่า index ซึ่งเป็นตัวแทนของลักษณะต่าง ๆ รวมกันเป็นรายต้น จัดล าดับของค่า 
index เพื่อท าการคัดเลือกพันธ์ุ ซึ่งค่า index เป็นต้นที่มีลักษณะโดยรวมที่ดี ซึ่งสามารถให้น้ าหนักของ
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งมากกว่าลักษณะอื่นได้นั้น คือการก าหนด economic weight ซึ่งโดยทั่วไป  
economic weight จะได้จากการแปลงค่าลักษณะนั้น ๆ ว่าการเพิ่มข้ึนทางปริมาณของลักษณะนั้นจะให้ผล
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นเท่าใด  แต่เนื่องจากกรมปุาไม้ยังไม่มีการค านวณค่าทางด้านน้ี เราอาจจะให้น้ าหนักโดย
ใช้เป็นอัตราส่วนแทน คือถ้าต้องการเน้นหนักทางด้านการเจริญเติบโต เราอาจจะให้ economic weight  
เป็นสองเท่าของลักษณะอื่น ๆ และถ้าต้องการต้นที่เปลาตรงอีกด้วยก็อาจจะก าหนด economic weight ให้
เป็น 1.5 เท่าของลักษณะอื่น ๆ การคัดเลือกพันธ์ุจากค่า index นี้ จะเลือกได้สองแบบคือ การคัดเลือกพันธ์ุ
เพื่อพัฒนาให้เป็นสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ เพื่อจะได้ผลิตเมล็ดพันธ์ุในรุ่นต่อไป และการเลือกเพื่อใช้เป็นสายต้นใน
การน าไปทดสอบสายต้นในสภาพท้องที่แบบต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งการเลือกต้นทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกัน 

การคัดเลือกพันธ์ุเพื่อพัฒนาให้เป็นสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุในรุ่นต่อไป จะท าการ
เลือกโดยค านึงถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม เพราะจะมีการน าไปปรับปรุงพันธ์ุในรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งในแผน
ยุทธศาสตร์การปรับปรุงพนัธ์ุไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ได้เสนอแนะการคัดเลือกพันธ์ุไว้แล้ว ผู้สนใจศึกษา
ได้ใน Eldridge (1995) ส าหรับการคัดเลือกเพื่อใช้เป็นสายต้น เป็นการคัดเลือกต้นที่มีค่า index สูงที่สุด  
โดยจะเลือกต้นที่มี index สูงที่สุดในล าดับ 1 ถึง 50 ต้นแรก โดยไม่ค านึงถึงว่าจะมาจากต้นแม่ต้นเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม เพราะสายต้นนี้จะไม่น าไปปรับปรุงพันธ์ุต่อ แต่จะน าไปปลูกทดสอบสายต้นในสภาพท้องที่แบบ
ต่าง ๆ และน าไปขยายพันธ์ุส าหรับการปลูกเป็นปุาเศรษฐกิจต่อไป 

การผสมพันธ์ุ (Breeding) 
เนื่องจากการปรับปรุงพันธ์ุไม้จะหลีกเลี่ยงการผสมพันธ์ุจากสายพันธ์ุไม้ที่มีพันธุกรรมใกล้ชิดกัน 

เพราะการผสมพันธ์ุที่ใกล้ชิดกัน โดยส่วนใหญ่ท าให้เกิดการถดถอยทางพันธุกรรม และท าให้คุณภาพของพันธ์ุ
ไม้ตกต่ าลง ซึ่งได้มีผลการศึกษาแล้ว เช่นในไม้กระถินณรงค์ในประเทศไทย ที่มีการน าเข้ามาปลูกในประเทศ
ไทยมากกว่า 60 ปี มาแล้ว แสดงการถดถอยทางพันธุกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกระถินณรงค์ที่มีการผสมข้าม
พันธ์ุ (วิฑูรย์ และคณะ, 2543) ดังนั้นในการผสมพันธ์ุจึงหลีกเลี่ยงการผสมพันธ์ุจากสายพันธ์ุที่มีความใกล้ชิด
กันให้มากที่สุด ซึ่งในการผสมพันธ์ุของการปรับปรุงพันธ์ุที่กรมปุาไม้ด าเนินการอยู่มี 2 รูปแบบ คือ  การผสม
พันธ์ุแบบเปิด และการผสมพันธ์ุแบบควบคุม  

การผสมพันธ์ุแบบเปดิ (Open pollination) การผสมพันธ์ุแบบนี้ เป็นการผสมพันธ์ุตามธรรมชาติในสวนผลิต
เมล็ดพันธ์ุ โดยมีแมลง นก สัตว์ต่าง ๆ หรือ ลม ช่วยในการผสมพันธ์ุ โดยมีการวางแผนการปลูกที่หลีกเลี่ยง
สายพันธ์ุที่ใกล้ชิดกันมาปลูกอยู่ใกล้กัน เพื่อให้มีการผสมข้ามสายพันธ์ุให้มากที่สุด และช่วงเวลาของการออก
ดอกของพันธ์ุไม้ในสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุควรจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน    
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การผสมพันธ์ุแบบควบคุม (Control pollination) การผสมพันธ์ุแบบควบคุมนั้น เป็นการผสมพันธ์ุโดยการ
ผสมเกสรระหว่างต้นที่ต้องการ ซึ่งในการผสมพันธ์ุก็จะมีรูปแบบการผสมเกสรแบบต่าง ๆ เช่น factorial 
mating design, full diallel / half diallel design เป็นต้น การเลือกใช้การผสมเกสรแบบใดข้ึนอยู่กับต้น
พ่อพันธ์ุและต้นแม่พันธ์ุที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด และต้องการศึกษาอิทธิพลของพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุอย่างใด  
ปัจจุบันมีการผสมข้ามชนิด (species) เพื่อให้ได้ลูกผสม (hybrids) ที่มีลักษณะดีจากแต่ละชนิดมากข้ึน และ
ลูกผสมข้ามชนิดก็ให้ผลการเจริญเติบโตที่ดีอีกด้วย ซึ่งในการผสมพันธ์ุข้ามชนิดดังกล่าวมีการใช้ฮอร์โมนเร่ง
ดอกให้ออกพร้อมกัน และมีปริมาณดอกมากเพียงพอต่อการผสมพันธ์ุ อย่างไรก็ตามลูกผสมที่ได้ต้องน าไป
ทดสอบสายพันธ์ุหรือสายต้นต่อไป เพื่อพิสูจน์ว่าลูกผสมที่ได้มีคุณสมบัติตามต้องการหรือไม่อย่างไร 

ยุทธศาสตร์ของการปรับปรุงพันธุ์ไม้ 

 ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่แล้วว่า การปรับปรุงพันธ์ุไม้นั้นต้องมีวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธ์ุ
และเปูาหมายที่ชัดเจนว่าจะปรับปรุงพันธ์ุไม้นี้เพื่ออะไร จากนั้นเราจะต้องมีวางแนวทางให้ไปถึงวัตถุประสงค์
หรือเปูาหมายน้ันได้อย่างไร ซึ่งก็คือการจัดท ายุทธศาสตร์ของการปรับปรุงพันธ์ุไม้นั่นเอง 

ยุทธศาสตร์ของการปรับปรุงพันธ์ุไม้ เป็นการวางกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการปรับปรุงพันธ์ุ 
ว่าวิธีการด าเนินการทดสอบสายพันธ์ุ การคัดเลือกพันธ์ุ การผสมพันธ์ุอย่างไร ทรัพยากรพันธุกรรมอะไรจากที่
ไหนบ้าง มีการเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ กันอย่างไร เพื่อให้การด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ปรับปรุงพันธ์ุที่ได้วางไว้  ยุทธศาสตร์ของการปรับปรุงพันธ์ุไม้จึงเสมือนแผนที่การเดินทางที่จะไปถึง
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ได้อย่างไร  

ยุทธศาสตร์สามารถท าได้หลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับสภาพที่แท้จริงของหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านการ
ปรับปรุงพันธ์ุว่าเป็นอย่างไร มีทรัพยากรต่าง ๆ เพียงพอหรือมีข้อจ ากัดหรือไม่อย่างไร เช่น วัสดุพันธุกรรม 
พื้นที่ทดลอง เทคโนโลยีที่มีอยู่ บุคลากรมีความรู้ความช านาญ และเงินทุนสนับสนุนส าหรับด าเนินการ เป็น
ต้น ดังนั้นก่อนการจัดท ายุทธศาสตร์จึงต้องมีการส ารวจและประเมินทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นอย่างไร และ
มีการแผนการปรับปรุงหรือจัดหาเพิ่มเติมทรัพยากรในอนาคตอย่างไร แล้วจึงพิจารณาวางยุทธศาสตร์ให้
เหมาะสมกับสภาพหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็อาจจะมียุทธศาสตร์การปรับปรุงพันธ์ุไม้แตกต่างกันไปได้ 
โดยการจัดยุทธศาสตร์จะเป็นการวางแผนงานระยะยาวมากกว่า 5 ปีข้ึนไป  

ยุทธศาสตร์ที่จัดท าข้ึนจะแสดงให้เห็นภาพรวมโดยแสดงเป็นแผนภูมิการเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ต่อเนื่องกัน ส่วนรายละเอียดจะมีการแปลออกมาเป็นแผนการปฏิบัติงานรายปี หรือรายเดือนตามแต่ความ
ต้องการของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นคู่มือให้ผู้มีส่วนร่วมได้ศึกษาท าความเข้าให้ตรงกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
แผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์การปรับปรุงพันธ์ุไม้ ในระยะต่าง ๆ เช่นทุก 
3 ปี  หรือทุก 5 ปี เพื่อให้มีการน าเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ในการปลูกทดลอง การทดสอบสายพันธ์ุ หรือ
การผสมพันธ์ุเข้ามาใช้ ตัวอย่างแผนภูมิยุทธศาสตร์การปรับปรุงพันธ์ุ ดัง ภาพท่ี 7 
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ที่มา: สุวรรณ (2550)  
ภาพท่ี 7  แผนผังด าเนินการยุทธศาสตร์การปรับปรุงพันธ์ุของไม้ปุาเขตร้อน   

การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  

การปรับปรุงพันธ์ุไม้ปุาไม้โตเร็วในสกุลยูคาลิปตัส และอะคาเซีย  ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจน
ประสบผลความส าเร็จได้คุณลักษณะ (ด้านการเติบโต ล าต้น และรูปทรง) ตามต้องการในระดับที่พึงพอใจ
แล้ว กรมปุาไม้ (โดยสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย) จึงริเริ่มด าเนินการยื่นขอจดทะเบียน
พันธ์ุพืชใหม่ ต่อกองคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตรกับไม้สกุลยูคาลิปตัสเป็นครั้งแรก เพื่อประโยชน์ต่อ
การคุ้มครองพันธ์ุพืชที่ได้รับการพฒันาและปรบัปรุงพันธ์ุจากการวิจัยของกรมปุาไม้ และการเผยแพร่พันธ์ุกล้า
ไม้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้รู้จักและใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง โดยได้ย่ืนขอจดทะเบียนไม้โตเร็วต่าง
ถ่ินแล้ว จ านวน 2 สกุล คือ ยูคาลิปตัสและอะคาเซีย รวม 11 สายพันธ์ุ คือ ยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา จ านวน 5 
สายพันธ์ุ คือ ปม 2-1 ปม 2-2  ปม 2-3 ปม 2-4 ปม 2-6  ลูกผสมยูคาลิปตัสยูโรฟิลลาและยูคาลิปตัสคามาลดู
เลนซิส จ านวน 1 สายพันธ์ุ ปม 2-5  และกระถินณรงค์ จ านวน 5 สายพันธ์ุ คือ ปม 3-1  ปม 3-2 ปม 3-3 
ปม 3-4 และ ปม 3-5 

ต่อมาได้ย่ืนขอจดทะเบียน*ไม้สัก จ านวน 10 สายพันธ์ุ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 หลังจากได้มีการ
ตรวจสอบลักษณะส าคัญของสักสายพันธ์ุใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุจากนักวิชาการของกรมปุาไม้ ที่สถานี
วนวัฒนวิจัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และสถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแก่น (ภาพท่ี 8) 
__________________________________________________________________________ 
หมายเหต:ุ การยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ต้องมีการปลูกทดสอบในพื้นทีจ่รงิอย่างตอ่เนื่อง และ
ปลูกทดสอบลักษณะทางพันธ์ุ (ได้แก่ ลักษณะต้นกล้า ล าต้น เปลือก ใบเทียม ช่อดอก ดอก เมล็ด) ศึกษาการ
เจริญเตบิโต และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้มทีม่ชีีวิตและไม่มีชีวิตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ในดิน  ความสมบรูณ์พื้นฐานของดิน ความช้ืนดิน จ านวน/จ านวนชนิดของพืชอื่น  จ านวน/
จ านวนชนิดของของสัตว์ที่อาศัย 
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ภาพท่ี 8 ตัวอย่างชนิดไม้ที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธ์ุที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ในพื้นที่จริง (ซ้าย) สัก สายพันธ์ุ ปม 
1-1 (ขวา) กระถินณรงค์ สายพันธ์ุ ปม 3-2 
 
ผลและวิจารณ์  

1. ส ารวจ วิเคราะห์ แปลงทดลองของไม้ชนิดต่าง ๆ ในภาคสนามเพื่อจ าแนกประเภทตามความเหมาะสมใน
การใช้ประโยชน์  

ผลการส ารวจ วิเคราะห์ แปลงทดลองรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ แปลงทดลองปลูกพรรณไม้ (species 
trials) สวนรวมพันธ์ุไม้ (gene bank/ clone bank)  แปลงทดลองถ่ินก าเนิด (provenance trials) แปลง
ทดสอบสายพันธ์ุ (progeny test) แปลงทดลองระยะปลูก (spacing trials) แปลงอนุรักษ์พันธ์ุแบบในถ่ิน (in 
situ) และนอกถ่ิน (ex situ) ของแปลงทดลอง เนื้อที่ 15,000 ไร่  ครอบคลุม พื้นที่ 20 จังหวัด จาก  
37 หน่วยงาน ในช่วงปี พ.ศ.2551-2553 (ตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 9) 
 สามารถคัดเลือกแปลงทดลองเพื่อใช้เป็นแหล่งเมล็ดพันธ์ุดี ซึ่งประกอบด้วย 1) สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
(seed orchard)  2) แหล่งผลิตเมลด็พิสูจน์ถ่ินก าเนิด (provenance seed source) 3) แหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
(seed production area) 4) แปลงสาธิตเพื่อการศึกษาทางธรรมชาติวิทยาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(demonstration plot)  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเกิดการทดแทนตามธรรมชาติไปแล้ว และ 5) แปลงอนุรักษ์
และรวบรวมพันธ์ุ (gene conservation plot) ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นบางอย่างควรเก็บพันธุกรรมไว้ เช่น 
แปลงรวบรวมพันธ์ุ (gene bank หรือ clone bank) อย่างไรก็ตามแปลงแบบนี้มีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสม
เป็นแปลงผลิตเมล็ด แปลงทั้ง 5 แบบ มีเนื้อที่ 3,424, 2,818, 4,147, 713, 3,898 ไร่ ตามล าดับ ส าหรับใน
ส่วนแปลงที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุดี คือ สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ แหล่งผลิตเมล็ดพิสูจน์ถ่ินก าเนิด และ แหล่ง
ผลิตเมล็ดพันธ์ุ มีเนื้อที่รวม 10,389 ไร่ (ตารางท่ี 3 และ ภาพท่ี 10) 
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ตารางท่ี 2 สรปุหน่วยงานที่ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์แปลงทดลอง ในพื้นที่ 15,000 ไร่ ใน 20 จังหวัด 

ที่ หน่วยงาน พื้นที่ (ไร่)   ที่ หน่วยงาน พื้นที่ (ไร่) 

ภาคเหนือ   จังหวัดนครราชสีมา 992 
 จังหวัดเชียงใหม่ 3,079 

 

20 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(หน่วยย่อย) 70 
1 สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง 1,512 21 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช 255 
2 สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว 200 22 สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี 667 
3 สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม 743  จังหวัดสุรินทร์  617 
4 สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล 524 23 สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู 380 
5 สถานีวนวัฒนวิจัยหนองกระทิง 100 24 สถานีวนวัฒนวิจัยท่าตูม 237 

 จังหวัดล าปาง 1,507 ภาคกลาง 
6 สถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ 1,330  จังหวัดสระบุรี  200 
7 สถานีวนวัฒนวิจัยงาว 172 25 สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย 200 
8 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุไม้ภาคเหนือ 5  จังหวัดจันทบุรี  300 

 จังหวัดเชียงราย 450 26 สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว 300 
9 สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย 450  จังหวัดราชบุรี  430 
 จังหวัดพะเยา 1,024 27 สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี 430 

10 สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา 1,024  จังหวัดกาญจนบุรี 848 
 จังหวัดก าแพงเพชร 769 28 ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง  254 

11 สถานีวนวัฒนวิจัยก าแพงเพชร 769 29 สถานีวนวัฒนวิจัยล าเภา-ล าทราย 149 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  30 สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ 333 

 
จังหวัดเลย 100 

 

31 สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ 112 

12 ศูนย์วิจัยผลิตผลปุาไม้ จังหวัดเลย  100  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 494 
 จังหวัดขอนแก่น 1,248 32 สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง 167 

13 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุไม้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

80 33 สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ 327 

14 สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน 895 ภาคใต ้

15 สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเค้า 273  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 845 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ 270 34 สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี 280 

16 สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ 270 35 สถานีวนวัฒนวิจัยบ้านตาขุน 565 
 จังหวัดอุบลราชธานี 838  จังหวัดกระบี่ 643 

17 สถานีวนวัฒนวิจัยโขงเจียม 679 36 สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง  643 
18 สถานีวนวัฒนวิจัยอุบลราชธานี 159  จังหวัดสงขลา 154 
 จังหวัดศรีสะเกษ  192 37 สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา 154 

19 สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา 192 รวม  20 จังหวัด 37 หน่วยงาน 15,000 
ที่มา: สุวรรณ (2553)      
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ภาพท่ี 9 ต าแหน่งหน่วยงานที่ส ารวจวิเคราะห์แปลงทดลอง ใน 20 จังหวัด จ านวน 37 หน่วยงาน  
 

 
ที่มา: สุวรรณ (2553) 

ภาพท่ี 10 แผนภูมิสัดส่วนของพื้นที่แปลงทดลองตามความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ปี พ.ศ. 2553 
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ตารางท่ี 3 พื้นที่แปลงทดลองตามความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์แบบแยกรายภาค 

ภาค 

ประเภท รวม  

Seed 
Orchard 

Provenance 
Seed Stand 

Seed 
Production 
Area 

Demonstration 
Plot 

Ex situ 
Conserv. 
Plot 

 

เหนือ 1,968  1,637  1,661  60  1,503  6,829 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 994  492  707  345  1,719  4,257 
กลาง 445  479  619  98  631  2,272 
ใต้ 17  210  1,160  210  45  1,642 

รวม (ไร่) 3,424  2,818  4,147  713  3,898  15,000  

ที่มา: สุวรรณ (2553) 

2. ศึกษา คัดกรอง วิเคราะห์ คัดเลือกแปลงทดลองและแม่ไม้ที่ใช้เป็นแหล่งผลิตไม้สายพันธ์ุดีได้  

2.1  แปลงทดลองที่ใช้เป็นแหล่งผลิตไม้สายพันธ์ุดี 
จากผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ซึ่งได้ส ารวจและแบ่งแปลงทดลองออกเป็นแปลงในรูปแบบต่าง ๆ 

แล้ว ในการศึกษาน้ี ท าการวิเคราะห์ คัดกรอง ชนิดไม้ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธ์ุดี  สมควรได้รับการ
จัดการที่ดี เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตเมล็ด ได้แก่แปลงแหล่งผลิตเมล็ด แหล่งเมล็ดพิสูจน์ถ่ินก าเนิด และสวน
ผลิตเมล็ดพันธ์ุ รวมชนิดไม้ทั้งสิ้นมากกว่า 40 ชนิด (ภาคผนวก 2)  ได้แก่ 

-  ไม้ท้องถ่ิน เช่น สัก พะยูง ประดู่ มะค่าโมง แดง ตะเคียนทอง  ยางนา ไข่เขียว สาธร ยมหิน 
กันเกรา สัตบรรณ ซ้อ ยมหอม เลี่ยน สะเดา สนสองใบ สนสามใบ ไผ่รวก หวายโปุง หวายก าพวน จันทร์หอม 
พะยอม รัง (ภาพท่ี 11) 
 - ไม้ต่างถิ่น เช่น ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส  ยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา ยูคาลิปตัสโคเซียนา ยูคาลิปตัสซิทิ
โอโดรา กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินออลาโคคาปา  กระถินคลาสิคาปา สนคาริเบีย สนโอคาร์ปา สนสุ
โดสโตรบัส สนเทคูมานี  สนจีน สนประดิพัทธ์ มะฮอกกานี สะเดาเทียม กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถิน
ออลาโคคาปา กระถินคลาสิคาปา สนโอคาร์ปา สนสุโดสโตรบัส สนพาทูลาเทคูมานี สนจีน สนประดิพัทธ์ 
มะฮอกกานี สะเดาเทียม ส าหรับ ยมหินมี 2 ชนิด คือ Chukrasia velutina และ C.turbularis (ภาพท่ี 12) 

แปลงทดลองของไม้ชนิดต่าง ๆ มีความพร้อมในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จ านวนมากตามความ
ต้องการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น เนื้อไม้ เยื่อกระดาษ พลังงานทดแทน ไม้อเนกประสงค์ และที่ใช้
ประโยชน์จากส่วนอื่นนอกจากไม้ เช่น กฤษณา (สกัดน้ ามัน) มะขามปูอม (ใช้ผล) รักใหญ่ (น้ ายาง) ไม้
เศรษฐกิจท้องถ่ินส าคัญที่อยู่ในกระบวนการปรับปรุงพันธ์ุได้แก่ สัก พะยูง แดง ประดู่ กฤษณา  ยางนา สน
สามใบ สนสองใบ และไม้ต่างถิ่นได้แก่ ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา กระถินณรงค์ กระถิน
เทพา กระถินลูกผสม สนประดิพัทธ์ สนโอคาร์ปา ไม้หลายชนิดได้รับการดูแลรักษาและเก็บข้อมูลอย่ าง
ต่อเนื่อง ในปัจจุบันสามารถที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิจัยและในเชิงพาณิชย์ได้  

ชนิดไม้ดังกล่าวมีความแตกต่างกันทางสถานการณ์ปรับปรุงพันธ์ุ ความพร้อมในการให้บริการด้าน
ผลผลิตเมล็ด และด้านการขยายพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ เช่น ไม้สัก มีการจัดสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุในเนื้อที่
กว่า 6,000 ไร่ อายุต้นไม้อยู่ในช่วงที่ให้ผลผลิตได้ดี มีการประเมินว่า ผลผลิตเมล็ดสักในสวนผลิตเมล็ด 
เฉพาะที่จังหวัดพะเยาและขอนแก่นสามารถผลิตได้อย่างน้อย 3 ตันต่อปี ส าหรับยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา มีการ
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พัฒนาไปถึงสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ รุ่นที่ 3 แล้ว แต่ส าหรับไม้พะยูงยังไม่สามารถบริการเมล็ดพันธ์ุดีเป็นจ านวน
มากได้ เนื่องจากสวนผลิตเมล็ดยังมีจ านวนน้อย แต่สามารถให้บริการความร่วมมือด้านศึกษาวิจัยทั้งในรูป
เมล็ดไม้ และกิ่งช าได้ ไม้หลายชนิดเป็น สวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งที่ได้รับการพัฒนาและมีจ านวนต้นมากพอที่จะ
ผลิตเมล็ดให้บริการประชาชนได้ อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่  สัก สนสองใบ สนสามใบ  
สนประดิพัทธ์ สนคาริเบีย ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา กระถินณรงค์  (ตารางท่ี 4)  

ตารางท่ี 4 ชนิดไม้ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธ์ุดีจากแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุในรูปแบบต่าง ๆ  
ชนิดไม้ ประเภท จังหวัด หน่วยงาน 

สัก  SO, SPA พะเยา เชียงราย 
ล าปาง  ขอนแก่น 
จันทบรุ ี

สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา, เชียงราย 
 แม่ทะ, ดงลาน   
เขาสอยดาว 

สนสองใบ  SO เชียงใหม่ สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง, บ่อแก้ว 
สนสามใบ  SO เชียงใหม่ สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง, แม่สะนาม 
สนประดิพัทธ์  SO กาญจนบุรี สถานีวนวัฒนวิจัยล าเภา-ล าทราย 
สนคาริเบีย SO, SPA เชียงใหม่  

อุบลราชธานี 
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม, ห้วยบง, บ่อแก้ว     
โขงเจียม 

ยูคาลิปตัส 
คามาลดูเลนซสิ 

SO ก าแพงเพชร ราชบุรี  
ศรีสะเกษ 

สถานีวนวัฒนวิจัยก าแพงเพชร, ราชบุรี  
ห้วยทา  

ยูคาลิปตัส 
ยูโรฟลิลา 
 

SO สุรินทร์ ขอนแก่น 
ก าแพงเพชร  
สุราษฎร์ธานี 

สถานีวนวัฒนวิจัยท่าตูม, ดงลาน  
ก าแพงเพชร 
สุราษฎร์ธานี 

กระถินณรงค์ 
 

SO นครราชสีมา  
ขอนแก่น ราชบุรี                    
สุราษฎร์ธานี 

สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (หน่วยย่อย)   
ดงลาน, ราชบุรี  
สุราษฎร์ธานี 

หมายเหตุ: SO = Seed Orchard (สวนผลิตเมล็ด), SPA = Seed Production Area (แหล่งผลิตเมล็ด)  

ที่มา: สุวรรณ (2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 ตัวอย่างแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุดีของไม้ท้องถ่ิน (ซ้าย) ยางนา อายุ 11 ป ี เนื้อที่ 200 ไร่เป็นแหล่ง
เมล็ดแบบ Provenance seed stand ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี (ขวา) แดง อายุ 16 ป ีเนื้อที่ 15 ไร่ 
เป็น Seed orchard ที่สถานีวนวัฒนวิจัยก าแพงเพชร  
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ภาพท่ี 12 ตัวอย่างแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุดีของไม้ต่างถิ่น (ซ้าย) สนคาริเบีย อายุ 30 ปี เนื้อที่ 26 ไร่ เป็นแหล่ง
เมล็ดแบบ Seed orchard ที่สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง จังหวัดเชียงใหม่ (ขวา) กระถินเทพา  อายุ 13 ปี เนื้อที่ 
15 ไร่ เป็นแหล่งเมล็ดแบบ seed orchard ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 

ไม้บางชนิดที่ผ่านการปรับปรงุพันธ์ุจนประสบความส าเรจ็ได้คุณลักษณะตามต้องการแล้ว ได้ท าการ
ยื่นขอจดทะเบียนพืชพันธ์ุใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ พ.ศ. 2542 แล้ว จ านวน 3 ชนิด คือ 
สัก จ านวน 10 สายพันธ์ุ  ยูคาลิปตัส จ านวน 6 สายพันธ์ุ และกระถินณรงค์ จ านวน 5 สายพันธ์ุ อย่างไร  
ก็ตาม ไม้แต่ละชนิดมีความพร้อมในการให้บริการจ าหน่าย แจกจ่าย ผลผลิตเมล็ด และกิ่งช าที่แตกต่างกัน 

ในอนาคตกรมปุาไม้มุ่งที่จะส่งเสริมการน าวัสดุพันธุกรรมดีไปใช้ให้มากข้ึน พร้อมทั้งปรับปรุง เพิ่ม
แหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุ สวนขยายกิ่งพันธ์ุดี เพื่อเพิ่มจ านวนชนิด จ านวนแหล่ง และขนาดพื้นที่ให้มากข้ึน เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เอกสาร
นี้ รายงานข้อมูลสถานภาพของแหล่งวัสดุพันธุกรรมที่ดี ทั้งในเชิงวิชาการที่มีการปรับปรุงพัฒนาพันธ์ุ และใน
เชิงผลผลิต (เมล็ด และ clone)  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เข้าถึง และที่ส าคัญที่สุดคือ เพื่อให้มีการน า
วัสดุพันธุกรรมดีที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพที่มีอยู่ 

 
2.2 แม่ไม้ที่ใช้เป็นแหล่งผลิตไม้สายพันธ์ุดี 

ผลการศึกษา  ด าเนินการคัดเลือกแม่ไม้ได้ จ านวน 4,701 ต้น จาก 79 ชนิด (ภาคผนวก 3) เพื่อ
เป็นแหล่งของพันธุกรรมที่ดีส าหรบัการพัฒนาพันธ์ุในอนาคต กลุ่มไม้ทีจ่ัดว่ามีแม่ไม้อยูเ่ป็นจ านวนมากได้แก่ 
สัก (733 แม่ไม้) สนคารเิบีย (460 แม่ไม้) ยูคาลิปตสัคามาลดูเลนซสิ (448 แม่ไม้) ส าหรับไม้พะยูงซึ่งจัดว่า
เป็นไม้ทีม่ีความส าคัญในล าดับต้นๆ ทัง้ในเชิงเศรษฐกจิและเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากไมม้ีราคาสูงและอยู่ในสภาพ
ถูกคุกคามอย่างหนกั ในช่วงไม่กี่ปีทีผ่่านมาได้มีการคัดเลอืกแม่ไม้เป็นจ านวนมาก เช่นกัน คือ 455 ต้น จากที่
คัดเลือกตามกิจกรรมบ ารุงแหลง่ผลิตเมล็ดพันธ์ุอายุเกิน 10 ปี ที่ด าเนินการในแปลงปลูกของส านักวิจัยและ
พัฒนาการปุาไม้ กรมปุาไม้ (ภาพท่ี 13) และจากปุาธรรมชาติผ่านทางโครงการวิจัยและสวนปุาทั่วไป 
นอกจากนี้ ล่าสุดในช่วงต้นปี 2557 ได้มีการคัดเลือกแม่ไม้พะยูงเพิม่เติมอีกจากกลุม่ปุาที่มีไม้พะยงูข้ึนอยู่
หนาแน่น จ านวน 4 กลุ่มปุา คือ กลุ่มปุาภูพาน-ภูสระดอกบวั กลุ่มปุาพนมดงรกั-ผาแต้ม กลุม่ปุาภูเขียว-น้ า
หนาว กลุ่มปุาดงพญาเย็นและเขาใหญ่ และต่อมาได้มีการส ารวจเพิม่เติมที่กลุ่มปุาภาคตะวันออกด้วย โดยได้
มีการคัดเลือกแม่ไม้พะยูง โดยใช้ปริมาณแก่นเป็นเกณฑ์คัดเลือกด้วย ทั้งนี้แม่ไมเ้กือบทั้งหมดได้มกีารบันทึก
รายละเอียดตามแบบฟอร์มการคัดเลือกแม่ไม้เรียบร้อยแล้ว  
 ส าหรับเทพธาโร นอกเหนือจากการคัดเลือกแม่ไม้จากปุาธรรมชาติจ านวน 29 ต้น (จากจังหวัด
พังงา 12 ต้นและสงขลา 17 ต้น) ไว้แล้ว ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ ได้ด าเนินการปลูกเป็นสวนรวมพันธ์ุเพื่อ
ผลิตกล้าพันธ์ุแจกจ่ายต้นพันธ์ุสู่ประชาชนแล้ว โดยมีต้นพันธ์ุซึ่งให้กลิ่นแตกต่างกัน จ านวน 4 พันธ์ุ (กลิ่น) คือ 
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กลิ่นเทพธาโร ตะไคร้หอม ดอกไม้ และเสม็ด (คล้ายกลิ่นยูคาลิปตัส) ส าหรับไม้สัก ซึ่งมีการปรับปรุงพันธ์ุไม้
สักเป็นเวลานาน จึงมีทั้งแหล่งเมล็ดพันธ์ุดีและแม่ไม้พันธ์ุดีที่มีการขยายพันธ์ุแจกจ่ายสู่ประชาชนและมีการ
น าไปปลูกแล้วในหลายจังหวัด (ภาพท่ี 14) ต าแหน่งของแม่ไม้พะยูง สัก และชนิดอื่น ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ 
แสดงในภาคผนวก 4, 5, 6 ตามล าดับ 
 

 
                                 

    

ภาพท่ี 13 แม่ไม้ที่คัดเลือกจากแปลงทดลองและจากปุาธรรมชาติ (ซ้าย) พะยูง อายุ 25 ปีที่สถานีวนวัฒน
วิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา (กลาง) สนประดิพัทธ์ อายุ 8 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยล าเภาล าทราย จังหวัด
กาญจนบุรี (ขวา) รักใหญ่ ให้น้ ายางมากในปุาเบญจพรรณ บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยแม่หวด จังหวัดล าปาง 

 

 
ภาพท่ี 14 แปลงสักจากกล้าพันธ์ุดี อายุ 3 ปี ของเกษตรกรจังหวัดล าปาง ปลูกโดยใช้กล้าจากผลการวิจัยใน
โครงการปรับปรุงพันธ์ุไม้สักของกรมปุาไม้มีการเติบโตและรูปทรงตามต้องการ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า การพัฒนาไม้เศรษฐกิจพันธ์ุดีทั้งในเชิงวิชาการปรับปรุงพันธ์ุและในเชิง
ผลผลิต (เมล็ดและ clone) จัดว่าอยู่ในสถานะมีความพร้อมพอสมควร คือ มีแหล่งวัสดุพันธุกรรมดีทั้งในรูป
ของแม่ไม้ และแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุดีครอบคลุมเนื้อที่กว่า 10,430 ไร่ บางชนิด เช่น สัก และยูคาลิปตัส มี
ศักยภาพที่จะผลิตเมล็ดพันธ์ุดีเป็นจ านวนมากรองรับการปลูกปุาในเชิงพาณิชย์ได้ ไม้สกุลยูคาลิปตัส  และ 
อะคาเซียได้รับการปรับปรุงพันธ์ุจนประสบความส าเร็จจนสามารถน าสู่ภาคประชาชนได้โดยท าการยื่นขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่เพื่อเผยแพร่พันธ์ุกล้าไม้ให้แก่เกษตรกรและผู้ สนใจได้รู้จักและใช้ประโยชน์กันอย่าง
กว้างขวาง 

กรมปุาไม้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งพันธุกรรมไม้ปุาเศรษฐกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีแหล่ง
วัสดุพันธุกรรมดีเพิ่มมากข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยด าเนินกิจกรรมส าคัญได้แก่ การบ ารุงรักษา
และพัฒนาแปลงที่มีศักยภาพในการคัดเลือกแม่ไม้และการผลิตเมล็ดพันธ์ุดี และจัดสร้าง สานต่อเพิ่มเติมใน
ส่วนแปลงที่เป็นแปลงรวบรวมและอนุรกัษ์พันธ์ุ แปลงทดสอบแหล่งก าเนิดพันธ์ุ แปลงทดสอบลูกหลาน แปลง
ทดสอบ Clone แปลงตัวอย่างสาธิตการปลูก และสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ รวมทั้งส่งเสริมให้ให้มีการน าวัสดุ
พันธุกรรมดีไปใช้ให้มากข้ึน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเตรียมความพร้อมกับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพสภาพแวดล้อมในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญอยู่ที่การน าวัสดุพันธุกรรมที่มีอยู่นี้ไปใช้จริงให้เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องเริ่มจาก
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมการปลูกปุาที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพันธุกรรมที่ดี มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญและให้ประโยชน์จากการใช้วัสดุพันธุกรรมที่ดีเพื่อจะได้น าถ่ายทอดสู่ประชาชน 
ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันขยายผล โดยการพยายามใช้วัสดุกรรมที่ดีในการผลิตกล้าไม้สู่ ประชาชน ทั้งใน
รูปแบบเมล็ดไม้ หรือการขยายพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ ส าหรับภาคประชาชนเองก็ควรที่จะแสวงหาทั้งองค์
ความรู้เพิ่มเติม และวัสดุพันธุกรรมดีที่มีอยู่จากกรมปุาไม้ ซึ่งสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ของกรมปุาไม้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการปุาไม้ หรือส านักส่งเสริมการปลูกปุา  
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ภาคผนวกท่ี 1 

 

ทะเบียนแม่ไม้ 
 

1. ชนิดไม้         
ชื่อพฤกษศาสตร์      

2. เลขที่แม่ไม ้       
3. สถานที่คัดเลือก  (ก) แหล่ง      
 (ข) หมู่บ้าน/ตำบล        
 (ค) อำเภอ        
 (ง) จังหวัด         
4. ชนิดป่า       
 พรรณไม้ที่ข้ึนปะปน       
5. ตำแหน่งที่ตั้ง E            
   N     พ้ืนหลักฐานอ้างอิง (Datum)    
6. ชนิดดิน         สภาพพ้ืนที่        
7. การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ    สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง   เมตร 
8. เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นที่ระดับอก  (DBH)      ซม. ความสูง      เมตร 
9. ความสูงจากโคนต้นถึงก่ิงแรก      เมตร ความสูงจากโคนถึงแตกง่าม   เมตร 
10. รูปทรงของลำต้น (ก) ความตรง    ตรง   เอนเล็กน้อย  เอนมาก 
    (ข) ความต่อเนื่องจากโคนถึงยอด  ตรงถึงยอด  โค้งท่ีโคนเล็กน้อย 
           โค้งท่ีปลายเล็กน้อย 
11. ลักษณะเรือนยอด (ก) ขนาด (เทียบสัดส่วนกับลำต้น)   เล็ก   กลาง   ใหญ่    
    (ข) รูปทรง     สมดุล  รูปไข่  ไม่สมดุล 
12. ลักษณะกิ่ง  (ก) ขนาด (เทียบสัดส่วนกับลำต้น)    เล็ก   กลาง  ใหญ ่
     
    (ข) กิ่งทำมุมกับลำต้น (องศา)   35-50  51-70  71-90 
    (ค) การลิดกิ่งตามธรรมชาติ   ดี   ปานกลาง  ไม่ด ี
    (ง) จำนวนกิง่เล็กตามลำต้นที่แตกใหม ่  กิ่ง 
13. ลักษณะลำต้น (ก) ความตรง   ตรง   คดเป็นคลื่นเล็กน้อย   
    (ข) การบิดของลำต้น  ตรง   บิดเล็กน้อย    บิดมาก 
    (ค) ความกลม   กลม  ค่อนข้างกลม    กลมร ี
    (ง) พูพอน   ไม่มี   มีเล็กน้อย    มีมาก 
14. ปริมาณผลผลิตเมล็ด     ดก       ดกปานกลาง  ไม่ดก             ไมพ่บ 
15. การทำลายของโรคและแมลง    (ก) ที่ต้น  ไม่มี       มีเล็กน้อย      มีปานกลาง         มีมาก 
        (ข) ที่ใบ  ไม่มี       มีเล็กน้อย      มีปานกลาง         มีมาก 
16. วิธีการนำแม่ไม้ไปขยายพันธุ์    เมล็ด     กิ่ง                ราก             อ่ืนๆ     
17. หมายเหตุ               
18. วัน เดือน ปี ที่คัดเลือก    ผู้คัดเลือก          
19. หน่วยงานคัดเลือก             

(<1/4)               (1/4-1/2)             (>1/2) 
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ตารางแปลงทดลองที่จัดเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ในรูปแบบสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ , แหล่งเมล็ดพิสูจน์ถิ่นกำเนิด, 
แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ ในพ้ืนที่สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ จำนวน 42 ชนิด 
ลำดับ ชนิดไม้ หน่วยงาน จังหวัด พื้นที่ (ไร่) ชนิดแปลง 

1 
กระถินออราโค- 
คาร์ป้า 

สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช   นครราชสีมา 30 SO 

2 กระถินคราสิคาร์ปา สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช   นครราชสีมา 20 SO 

3 
 
 
  

กระถินณรงค์ 
 
 
  
  

สถานีวนวัฒนวิจัย
ประจวบคีรีขันธ์  

ประจวบคีรีขันธ์ 37 SO 

สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช
ย่อย   

นครราชสีมา 9 SO 

สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง  ประจวบคีรีขันธ์ 10 SO 

4 
 
 
 
 

  

กระถินเทพา 
 
 
 
  

สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช   นครราชสีมา 15 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง  ประจวบคีรีขันธ์ 21.5 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา  สงขลา 10 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช   นครราชสีมา 103 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี   นครราชสีมา 22 SPA 

สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง ประจวบคีรีขันธ์ 30 SPA 

5 กันเกรา สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง ประจวบคีรีขันธ์ 6.25 PSS 
6 ไข่เขียว สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง กระบี่ 20 SPA 
7 จันทร์หอม สถานีวนวัฒนวิจัย

ประจวบคีรีขันธ์ 
ประจวบคีรีขันธ์ 25 PSS 

8 ซ้อ สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร กำแพงเพชร 35 SPA 

9 
 
 
  

แดง 
 
 
  
  

สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร กำแพงเพชร 15 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู  สุรินทร์ 62.5 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี  ราชบุรี 100 PSS 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง   กาญจนบุรี 28 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ  กาญจนบุรี 14 SPA 

10  
ตะเคียนทอง 
  

ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง   กาญจนบุรี 20 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง กระบี่ 10 SPA 

11 สัตบรรณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง กาญจนบุรี 20 SPA 

12 
  

ประดู,่ยูคาลิปตัส สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี ราชบุรี 150 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยลำเภา- 
ลำทราย 

กาญจนบุรี 3 PSS 

ภาคผนวกท่ี 2 
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ยูคาลิปตัส คามาลดู
เลนซิส 
ประดู่+แดง 
 
 
 
  

สถานีวนวัฒนวิจัยลำเภา- 
ลำทราย 

กาญจนบุรี  27 SPA  

สถานีวนวัฒนวิจัยลำเภา- 
ลำทราย 

กาญจนบุรี 17 SPA 

สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช 
(หน่วยย่อย) 

นครราชสีมา 10 SPA 

สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช 
(หน่วยย่อย) 

นครราชสีมา 35 SPA 

13 ไผ่รวก สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา พะเยา 50 SPA 
14 พะยอม สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช 

(หน่วยย่อย) 
นครราชสีมา 10 SPA 

15 
 
  

พะยูง 
  
  
  

สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์  กาฬสินธุ์ 110 PSS 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง   กาญจนบุรี 65 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ  กาญจนบุรี 14 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง  ประจวบคีรีขันธ์ 10 SPA 

16  
มะค่าโมง 
  

สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร กำแพงเพชร 60 PSS 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง กาญจนบุรี 25 SPA 

17 มะฮอกกานี สถานีวนวัฒนวิจัยหมูส ี นครราชสีมา 16 SPA 
18 ยมหอม ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง   กาญจนบุรี 9 SPA 
19 ยมหิน สถานีวนวัฒนวิจัย

ประจวบคีรีขันธ์  
ประจวบคีรีขันธ์ 6 PSS 

20 ยางนา 
  

สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี 200 PSS 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง   กาญจนบุรี 15 SPA 

ยางนา สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง  130 SPA 
ยางนา, 
ตะเคียนทอง  

สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง กระบี่ 
150 SPA 

ยางนา 
  
  

สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง  70 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง กระบี่ 200 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช 
(หน่วยย่อย) 

นครราชสีมา 20 SPA 

21 
 
 
 
 

ยูคาลิปตัส คามาลดู
เลนซิส 
  
  
  

สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา  ศรีษะเกษ 40 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  เชียงใหม่ 6 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา  ศรีษะเกษ 50 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร กำแพงเพชร 22 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ ลำปาง 30 SPA 
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สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน  ขอนแก่น 10 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู  สุรินทร์ 50 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยท่าตูม  สุรินทร์ 95 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ กาญจนบุรี 25 SPA 

22 ยูคาลิปตัส  
ยูโรฟิลลา 
   

สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง  เชียงใหม่ 10 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช   นครราชสีมา 30 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง ประจวบคีรีขันธ์ 6.25 PSS 

23 ยูคาลิปตัส  
โคลเซียนา 

สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  เชียงใหม่ 25 PSS 

24  ยูคาลิปตัส  
ซิทิโอโดรา 

สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  เชียงใหม่ 8 PSS 

ยูคาลิปตัส  
(หลายชนิด) 

สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  เชียงใหม่ 12 PSS 

25 รัง สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช 
(หน่วยย่อย) 

นครราชสีมา 25 SPA 

26 เลี่ยน สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ กาญจนบุรี 9 SPA 
27 
  

สนโอคาร์ปา 
  
  

สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง  เชียงใหม่ 26 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง  เชียงใหม่ 210 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  เชียงใหม่ 10 PSS 

28 สนสุโดสโตรบัส สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง  เชียงใหม่ 19 PSS 
29  สนเทคูนูมานี สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง  เชียงใหม่ 37 PSS 

สนเทคูนูมานี สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  เชียงใหม่ 50 PSS 
30 สนจีน สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว  เชียงใหม่ 17 PSS 
31 
 
 
  

สนสามใบ 
  
  
  
  

สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  เชียงใหม่ 70 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง  เชียงใหม่ 207 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง  เชียงใหม่ 44 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  เชียงใหม่ 125 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม     เชียงใหม่ 300 PSS 

31  

 สนสามใบ 
  

สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม     เชียงใหม่ 143 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยหนองกระทิง เชียงใหม่ 200 SPA 

32 
 
  

สนสองใบ 
  
  
  

สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง  เชียงใหม่ 11.5 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว  เชียงใหม่ 22 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยโขงเจียม อุบลราชธานี 465 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว เชียงใหม่ 18 SPA 
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สนคาริเบีย 
  
  
  
  
  
  

สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล เชียงใหม่ 27 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง  เชียงใหม่ 68.5 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง  เชียงใหม่ 661 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว  เชียงใหม่ 94 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  เชียงใหม่ 19 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม     เชียงใหม่ 100 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว  เชียงใหม่ 45 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน  ขอนแก่น 20 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยโขงเจียม  อุบลราชธานี 22 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง  ประจวบคีรีขันธ์ 20 SPA 

34 
  

สนประดิพัทธ์ 
  
  

สถานีวนวัฒนวิจัยลำเภา- 
ลำทราย 

กาญจนบุรี 16 SO 

สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา ศรีษะเกษ 7 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยลำเภา- 
ลำทราย 

กาญจนบุรี 10 SPA 

35 
 
 
 
 
  

สะเดา สถานีวนวัฒนวิจัย
ประจวบคีรีขันธ์  

ประจวบคีรีขันธ์ 25 SO 

สถานีวนวัฒนวิจัย
ประจวบคีรีขันธ์  

ประจวบคีรีขันธ์ 50 PSS 

สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี 15 PSS 
สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร กำแพงเพชร 30 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี  ราชบุรี 65 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ กาญจนบุรี 40 SPA 

36  
สะเดาเทียม 
  

สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา  สงขลา 5 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ กาญจนบุรี 16 SPA 

37 
 
 
 
 
 
 
 
  

สัก 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน  ขอนแก่น 850 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย เชียงราย 450 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยงาว  ลำปาง 50 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว จันทบุรี 145 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ  กาญจนบุรี 752 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา  พะเยา 974 SO 
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ ลำปาง 900 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยลานสาง   ตาก 50 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี  ราชบุรี 50 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว จันทบุรี 38 SPA 
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38 สาธร สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน ขอนแก่น 15 PSS 

39  
หวายโป่ง 
  

สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเค้า ขอนแก่น 190 SPA 
สถานีวนวัฒนวิจัยบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 145 SPA 

40 
 
  

หวายกำพวน สถานีวนวัฒนวิจัยบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 320 SPA 
หวายหลายชนิด สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง กระบี่ 100 SPA 
หวายกำพวน, 
หวายน้ำ 

สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา สงขลา 150 SPA 

สัก, ประดู,่ 
ตะเคียนทอง,สะเดา
สะเดาเทียม,ยางนา 

สถานีวนวัฒนวิจัย
ประจวบคีรีขันธ์ 

ประจวบคีรีขันธ์ 38 PSS 

ที่มา: สุวรรณ (2555) 
 
รวมพ้ืนที่ของแปลงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed orchard-SO)        =  3,329.5  ไร่ 
รวมพ้ืนที่ของแปลงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed production area-SPA)   = 3,856.5  ไร่ 
รวมพ้ืนที่ของแปลงแหล่งเมล็ดพิสูจน์ถิ่นกำเนิด (provenance seed stand- PSS)  = 3,235.5  ไร่ 
 
รวมพื้นที่ทั้งหมด         =    10,430    ไร่ 
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ตารางแสดงแม่ไม้ที่คัดเลือกได้ จำนวน 79 ชนิด ทั้งหมด 4,701 ต้น ที่ดำเนินการโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการ 
ป่าไม้ กรมป่าไม ้
ลำดับ ชนิดไม้ จำนวน หน่วยงาน 

  (ต้น)  

1 Albzia procera 2 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (2) 
2 Allocasuarina littoralis 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (5) 
3 กระถินเทพา (Acacia angium) 224 สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเค้า(9),สงขลา(25),ทรายทอง

(99),หมูสี(10) สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช
(64),สุราษฏร์(17) 

4 กระถินณรงค์ 
(Acaciaauriculiformis) 

42 สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบฯ(20),สะแกราช(20),สะแก
ราชย่อย(2) 

5 กระถินคราสซิคาร์ปา (Acacia 
crassicarpa) 

40 สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา(10),สะแกราช(30), 

6 กระถินออลาโคคาร์ป้า 
(Acacia aulacocarpa) 

79 สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา(10),สะแกราช(57),อินทขิล
(12) 

7 Acacia auriculiformis hybrid 12 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(12) 
8 Acacia cincinnata 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
9 Acacia flavescens 15 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(15) 
10 Acacia hylonoma 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
11 Acacia leptocarpa 4 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(4) 
12 Acacia oraria 10 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(10) 
13 Acacia polystachya 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
14 Acacia shirleyi 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
15 ขนุนปาน (Artocarpus rigidus ) 6 สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี(6) 
16 ไข่เขียว (Parashorea stellata) 3 สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี(3) 
17  ไพ (มะกล่ำตาไก่) 

Adenanthera microsperma 5  สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี(5)  
18 นนทรี (Peltophorum 

pterocarum) 
15 สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย(15) 

19  ประดู่ (Pterocarpus 
macrocarpus)  

140  สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร(58),ลำเภา-ลำทราย
(33),หนองคู(12),สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี(10),ดงลาน
(12),สะแกราชย่อย(3),สวนป่าดงลาน จ.ขอนแก่น(12) 

20 ยมหอม (Toona ciliata) 18 ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง(18) 
21 ยมหิน* (Chukrasia spp.) 11 สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร(11) 
22 ยางแดง (Dipterocarpun 

turbinatus)  

4 สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ(4) 

23  ยางนา (Dipterocarpus 
alatus)  

176 ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง(24),กำแพงเพชร(41), 
ห้วยทา(39),หนองคู(13),สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง

ภาคผนวกท่ี 3 
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(20),ทองผาภูมิ(5),สุราษฎร์(21),ในช่อง(5) 
สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราชย่อย(2),ผานกเค้า(6) 

24 ยูคาลิปตัส เทอเรติคอร์นิส 
(E.tereticornis) 

30 สถานีวนวัฒนวิจัยท่าตูม(20),สะแกราช(10) 

25 ยูคาลิปตัส เรซินิเฟอร์รา 
(E.reciniferra) 

1 สถานีวนวัฒนวิจัยท่าตูม(1) 

26 ยูคาลิปตัส โคลอีเซียน่า 
(E.cloeziana) 

72 สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล(67),สะแกราช(5) 

27 

 

ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส 
(Eucalyptus camaldulensis) 

458 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(100),อิน
ทขิล(2),สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเค้า(8),ดงลาน(23) 
หนองคู(7),สถานีวนวัฒนวิจัยท่าตูม(40) ,ห้วยทา(65), 
แม่ทะ(12),หินลับ(16),สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร
(100),ลำเภา-ลำทราย(35),สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช
(35),โขงเจียม(5),หมูสี(10)  

28 ยูคาลิปตัส ดีกลุปต้า 
(E.deglupta) 

2 สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา(2) 

29 ยูคาลิปตัส ซิทริโอโดรา 
(E.citriodora) 

41 สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี(33),สะแกราช(5), อินทขิล(3) 

30 ยูคาลิปตัส บลาสเซียนา 
(E.barsciana) 

1 สถานีวนวัฒนวิจัยท่าตูม(1) 

31 ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา 
(E.urophylla) 

59 สถานีวนวัฒนวิจัยท่าตูม(14),สะแกราช(45) 

32 Eucalyptus alba 11 สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล(11) 
33 Eucalyptus grandis 2 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(2) 
34 Eucalyptus houseana 4 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(4) 
35 Eucalyptus microcorys 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
36 Eucalyptus paniculata 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
37 Eucalyptus pellita 9 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(9) 
38 Eucalyptus propinqua 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
39 Eucalyptus punctata 10 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(10) 
40 Eucalyptus raveretiana 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
41 Eucalyptus resinifera 10 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(10) 
42 Eucalyptus torelliana 12 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(12)     
43 ซ้อ (Gmelina arborea) 37 สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร(37) 
44 ชิงชัน (Dalbergia oliveri) 

 
  

5 สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา(5)  

 45  พะยูง (Dalbergia 455  ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง(62),สถานีวนวัฒนวิจัยอิน
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cochinchinensis) ทขิล(6), ราชบุรี(3) 
สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร(35),ผานกเค้า(2),ห้วยทา
(10), 

     สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู(13),หมูสี(32),ทองผาภูมิ(21), 

     สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง(8) 

     สะแกราช จ.นครราชสีมา(30) 

     สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา จ.สงขลา(17) 

     ป่าสงวนแห่งชาติหมากหญ้า จ.อุดรธานี(8) 

    ป่าสงวนแห่งชาติภูวง จ.สกลนคร(11) 

    ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอ่ี จ.ร้อยเอ็ด(5) 

    อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี(50) 

    อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี(20) 

     อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี(11) 

     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ.มุกดาหาร(30) 

     เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ จ.ร้อยเอ็ด(11) 

     โรงพยาบาลค้อวัง จ.ยโสธร(2) 

     ค่ายลูกเสือพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด(3) 

     ศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.นครราชสีมา(3) 

     ป่าสงวนแห่งชาติหินล้ม จ.สุรินทร์(3) 

     สวนป่าซำแคน จ.ขอนแก่น(8) 

     สวนป่าดงลาน  จ.ขอนแก่น *(โครงการวิจัยพะยูง)(4) 

     สวนป่าดงลาน  จ.ขอนแก่น *(สวนป่าภาครัฐ)(22) 

     วนอุทยานเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี(20) *ได้ข้อมูล12/1/55 

46  

พลวง (Dipterocarpus 
tuberculatus) 

4 สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ(4) 
  

47  

พะยอม  
(Shorea roxburghii) 29  

สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร(21),ทองผาภูมิ(4),สุ
ราษฎร์(3),สะแกราชย่อย(1) 

48  

มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa) 64 ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง(9)สถานี วนวัฒนวิจัย
กำแพงเพชร(10) 

   
 

สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา(5),ดงลาน(20) 

   

 
สวนป่าดงลาน จ.ขอนแก่น(10), 
สวนป่าดงน้อย จ.เลย(10) 

49  

มะม่วงป่า  
(Mangifera caloneura) 

21 สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร(21) 

50  

มะฮอกกานี (Sweitenia 
mahogani) 

18 สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี(5),สงขลา(13) 

51 เคียม (Cotylelobiumelanoxylon) 35 สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง(30),สุราษฎร์(5) 
52 เลี่ยน (Melia azedarach) 44 สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร(19),ทองผาภูมิ(25) 
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53  

เหียง (Dipterocarpus 
obtusifolius ) 

5 สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ(5) 

54  แดง (Xylia xylocarpa)  

138 ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง(31),กำแพงเพชร(49),หนอง
คู(15),ราชบุรี(3) 

55  ตะเคียนทอง (Hopea odorata) 143  ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง(10),กำแพงเพชร(12)ทราย
ทอง(60),สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ(2),สะแกราช(30), 
ห้วยทา(6),หนองคู(10)สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี
(4),สะแกราชย่อย(3),ผานกเค้า(6) 

56 ตีนเป็ด (Alstonia scholaris) 10 ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง(10) 
57 เต็ง (Shorea obtusa ) 2 สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ(2) 
58 Casuarina cunninghamiana 16 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(16) 
59 รัง (Shorea siamensis ) 8 สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ(4),สะแกราชย่อย(4) 
60 รักใหญ่ (Gluta usitata)   3 แม่หวด(3) 
61 สัก (Tectona grandis) 733  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ(5),ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาค

กลาง(10), 
สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเค้า(7),กำแพงเพชร(25),ห้วยทา
(10),สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ(126),ประจวบฯ(40) 

    

แม่กา,แม่ทะ,ดงลาน,ลานสาง,เชียงราย, 
เขาสอยดาว(510) 

62  พันจำ(สักเขา) (Vatica odorata ) 3 สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี(3) 

63  

กะท้อน (Sandoricum 
koetjape) 5  

สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี(5)  

64  

สนเทคูนูเมนี่ (Pinus 
tecunumanii) 24  สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม(5),อินทขิล(19)  

65 
  

สนโอคาร์ป้า (Pinus oocarpa)  
154 

  

สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม(4),ห้วยบง(15) 
โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้สนที่ชุมพร,สถานีวนวัฒนวิจัย
บ่อแก้ว,ห้วยบง(135) 

66  สนคาริเบีย (Pinus caribaea)  460  สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม(13),หนองกระทิง(12),อิน
ทขิล(6), สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง(4),หนองคู(7), 
โขงเจียม(38),สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง(30), 
โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้สนที่ชุมพร, 
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา,ห้วยบง(350) 

67  

สนประดิพัทธ์  
(Casuaina junghuhniana) 

108 สถานีวนวัฒนวิจัยลำเภา-ลำทราย(102), 
ห้วยทา(6) 

68 สนสองใบ (Pinus merkusii) 52 สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา(9),อินทขิล(13) 

    

โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (มีทะเบียนแม่ไม้)(30) 
  

69 สนสามใบ (Pinus kesiya) 326 สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม(11),ห้วยบง(2) 
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โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้สนที่ดอยอินทนนท์ ,แม่ริด-
แม่ฮ่องสอน,แปลงชุมพร,สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง(313) 

70  สะเดา (Azadirachta indica)  123  สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร(40),หินลับ(13),ราชบุรี
(10),ห้วยทา(5) 
สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบฯ(45),สุราษฎร์(10) 

71  

สะเดาเทียม 
 Azadirachta excalsa) 38  สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ(18) ประจวบฯ(20)  

72 Melaleuca bracteata 1 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(1) 
73 Melaleuca cajuputi 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
74 Melaleuca dealbata 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
75 Melaleuca leucadendra 1 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(1) 
76 Melaleuca ymhyocarpa 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
77 Melaleuca viridiflora 9 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(9) 
78 Terminalia arenicola 5 สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(5) 
79 เทพธาโร (Cinnamomum 

porrectum (Roxb.)kosterm. 
29 ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ (29) 

 รวมทั้งหมด  4,701  ต้น 

ที่มา: สุวรรณ (2557) 
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ตำแหน่งแม่ไมพ้ะยูงที่คัดเลือกแปลงปลูกป่าและพ้ืนที่ธรรมชาติ จำนวน 455 ต้นใน 19 จังหวัด 

 
 

ภาคผนวกท่ี 4 
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ตำแหน่งแม่ไม้สัก จำนวน 733 ต้นที่คัดเลือกจากแปลงทดลอง แปลงปลูกป่า ในพ้ืนที่ 14 จังหวัด   

 

ภาคผนวกท่ี 5 
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ตำแหน่งแม่ไม้จำนวน 77 ชนิด (ยกเว้นไม้สักและพะยูง) จำนวน 3,513 ต้นที่คัดเลือกจากแปลงทดลอง แปลงปลูก
ป่า ในพื้นที่ 16 จังหวัด   

 

 

ภาคผนวกท่ี 6 


