
สถานการณ์ปัจจุบนัของไมพ้ะยงู:
การอนุรักษแ์ละการปรับปรุงพนัธ์ุ

ประกอบการบรรยายใน: การเสวนาทางวนวฒันวทิยา เร่ือง “เสวนาไมพ้ะยงู: 
การปลูกและการดูแลรักษา” หอ้งประชุมชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วนัท่ี 21 เมษายน 2557

สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ 

กลุ่มงานวนวฒันวจิัย ส านักวิจัยและพฒันาการป่าไม้

กรมป่าไม้



หวัข้อการน าเสนอ

สถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูง
ความส าคัญและพันธุกรรมของไม้พะยูง
กิจกรรมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรพันธุกรรม
ไม้พะยูง โดยกรมป่าไม้ 
(+ การส ารวจ คัดเลือกและเก็บพันธ์ุแม่ไม้ในเขตพื้นที่
อนุรักษ์)
ส่ิงทีค่วรด าเนินการในอนาคต
บทสรุป



ผลติภัณฑ์ไม้พะยูงทีจ่ าหนน่าย
ในประเทศจีน

เอือ้เฟ้ือภาพโดย: ส่วนยุทธการด้านการป้องกนัและปราบปราม (นายอรรถพล เจริญชันษา)  
กรมอุทยานแห่นงชาต ิสัตว์ป่าและพนัธ์ุพืช



ผลติภัณฑ์ทีท่ าจากไม้พะยูง

เอื้อเฟ้ือภาพโดย: ส่วนยุทธการด้านการป้องกนัและปราบปราม (นายอรรถพล เจริญชันษา)  
กรมอุทยานแห่นงชาติ สัตว์ป่าและพนัธ์ุพืช



ฐานพิทกัษ์ป่ามังจา ขสป.ห้วยศาลา จ.ศรีษะเกษฐานพทิักษ์ป่ามงัจา ขสป.ห้นวยศาลา จ.ศรีษะเกษ

อช. ภูผายล จ.สกลนคร

อช. ทับลาน จ. นครราชสีมา



(ถูกตดัหลงัหลงัจากท่ีคดัแม่ไมแ้ละเตรียมเกบ็เมลด็เพียง 1 ปี)

แม่ไมท่ี้คดัเลือกไวใ้นพ้ืนท่ีอนุรักษจ์งัหวดัสกลนคร 



แผนภูมิเปรียบเทยีบแสดงสถิติคดีเกีย่วกบัไม้พะยูง กรมอุทยานแห่นงชาติฯ
ปีงบประมาณ 2552 - 2557
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ความส าคญัของไม้พะยูง

• การกระจายตามธรรมชาติ มเีพยีง 4 ประเทศ (ลาว กมัพูชา เวยีดนาม ไทย)
• จดัเป็นไม้ชนิดที่มแีนวโน้มใกล้สูญพนัธ์ุ ตามบญัชีแดงของสหนภาพเพ่ือการอนุรักษ์

ธรรมชาต ิ(IUCN 2009) 
• CITES ประกาศให้นอยู่ในบญัชี 2 คือ เป็นไม้ที่ถูกคุกคามและมคีวามเส่ียง

ต่อการลดลงของประชากร น าไปสู่การสูญพนัธ์ุ แต่ยงัอนุญาตให้นค้า
โดยการควบคุมและตดิตามไม่ให้นลดจ านวนลง

• อส. และกปม. ได้ทุ่มเทสรรพก าลงัและงบประมาณอย่างมากในการป้องกนั
และปราบปราบการลกัลอบตดัไม้ชนิดนี้

• ค าส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ที่ 465/2556 ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหนาไม้พะยูงแบบบูรณาการ โดยมหีนลาย
ภาคส่วนมีส่วนร่วม (กปม. อส. คณะวนศาสตร์ มก. ออป IUCN …)



Changtragoon, S., P.  Ongprasert, S.  Tangmitcharoen, S.  Diloksampan, 
V.Luangviriyasaeng, P.  Sornsathapornkul
and S.  Pattanakiat. 2012.  Country Report on Forest Genetic Resources 
of Thailand.  Department of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation, Bangkok, Thailand.

สรุปล าดบัความส าคญัและเร่งด่วนของการด าเนินงาน
วิจยั การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ และการด าเนินการ
จดัการและอนุรักษท์รัพยากรพนัธุกรรมป่าไมใ้น
ประเทศไทย

Top Priority Species on Forest 
Genetic Resources of Thailand

Dalbergia cochinchinensis
Afzelia xylocarpa
Dipterocarpus alatus
Hopea odorata
Pterocarpus macrocarpus
Tectona grandis



แหล่งท่ีพบพะยงูมากในประเทศไทย



Genetic Diversity & Genetic Structure (1)

• High Genetic Variation on among (8) populations & within population.
• Mating system is obligatory outcrossing with 99. 3 %  outcrossing rate.
• Cluster tree using Neis (1978) divided the populations into 

2 geographic regions, Central and northeastern Thailand

Soonhuae (1994)



Genetic Diversity & Genetic Structure (2)

• Confirm Soonhuae(1994) Geographic distribution was categorized into 2 groups
Yooyuen (2012)



กจิกรรมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรพนัธุกรรมไม้พะยงู

✓Protection & Preserve
(In situ gene conservation) ✓Conservation & Management

through 
Ex situ gene conservation

- Full scale forest patrol has arranged 
in particular in the World Heritage Site. 

- 300 officials working in the forests.



กจิกรรมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรพนัธุกรรมไม้พะยงู 
โดยกรมป่าไม้

• กรมป่าไม้ ไดด้ าเนินการอนุรักษพ์นัธุกรรมแบบนอกถ่ินก าเนิด (Ex situ Gene 
Conservation) ในรูปของแปลงอนุรักษ์ เพื่อการศึกษาวิจยั และเสริมสร้างความ
หลากหลายทางพนัธุกรรม ตามโครงการปรับปรุงพนัธ์ุและแปลงปลูกแบบต่างๆ
เช่น แปลงอนุรักษพ์นัธ์ุ สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ จวบจนปัจจุบนั

• ไดมี้การคดัเลือกและบนัทึกทะเบียนแม่ไมจ้ านวนกว่า 455 ตน้จากป่าธรรมชาติ และ
ป่าปลูก

• ในส่วนของแหล่งผลิตเมล็ด ไดมี้การจดัสร้างและปรับปรุงแหล่งผลิตเมลด็พนัธ์ุดีใน
หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ แหล่งผลิตเมลด็ แหล่งผลิตเมลด็พิสูจน์ถ่ินก าเนิด และสวนผลิต
เมลด็

• ส าหรับการศึกษาวิจยัไดมี้การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างทางพนัธุกรรม 
การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ ชีววิทยา
การสืบต่อพนัธ์ุและการผสมพนัธ์ุ 



สถานภาพการอนุรักษ์ วจิัย พฒันาและส่งเสริมการปลูกไม้พะยูง โดยกรมป่าไม้
การอนุรักษ์และพัฒนา ด าเนนิการ

แล้ว

ก าลัง

ด าเนินการ

ยังไม่

ด าเนินการ

หมายเหตุ

1 ส ำรวจแหล่งและแม่ไม้ / / คัดแมไ่มแ้ลว้ จ ำนวน 455 แม่ไม้

2 สร้ำงแปลงอนุรักษ์ / /

3 สร้ำงแปลงปรับปรุงพันธุ์ / / - ปลูกปี 2530   8 prov. 57 fam. นครรำชสมีำ

- ปลูกปี 2542  25 prov. 80 fam.   ขอนแก่น

- ปลูกปี 2554  20 prov. 100 fam.  พิษณุโลก 

ขอนแก่น รำชบุร ีสุรำษฎรธ์ำนี

-เพิ่มจ ำนวนแม่ไม ้แหลง่และพืน้ท่ีปลูกให้มำกขึน้

4 สรำ้งแปลงขยำยพันธ์ุแบบไม่อำศัยเพศ 

(Hedge orchard)

/

5 ศึกษำกำรปลูกสรำ้งสวนปำ่ / * ทดสอบระยะปลูก พืน้ท่ีท่ีเหมำะสมในกำรปลูกพะยูง*

6 ศึกษำกำรขยำยพันธุ์ / / เพำะเลี้ยงเนือ้เยื่อ  ปักช ำกิ่ง  ปักช ำรำก  ตอนกิ่ง 

7 สง่เสรมิกำรใช้วัสดุพันธุกรรมที่ดกีว่ำ /

การวิจัยด้านอื่นๆ
1 คุณภำพไม้ /

2 ควำมหลำกหลำยและโครงสรำ้งทำง

พันธุกรรมของพะยูง

/ / เพิ่มจ ำนวนและกระจำยตัวอย่ำงท ำ DNA

3 กำรประยุกตใ์ช้ระบบ GIS / / เพิ่มฐำนข้อมูลพืน้ท่ีให้มำกขึน้

4 ชีววทิยำกำรสบืพันธุ ์ / / กำรผสมข้ำมสำยพันธุ์ต้นท่ีคัดเลอืกแลว้

5 กำรท ำลำยของโรคและแมลง / /



✓Plantation Forest
✓Tree Improvement

Conservation & Management  
through Ex situ gene con.

20 year old Gene Conservation Plot 
Kamphangphet Silvicultural Research Station
(หนน.ประพาย แก่นนาค)
10 hectare



✓Plantation Forest
• Gene Conservation Plot
• Seed Orchard
• Provenance Seed Stand
• Seed Production area



On-going Research projects 

• Progeny-Provenance Trial
• GIS Application on Database design 

for in situ conservation
• Floral Biology and Breeding Techniques
• Silvicultural Techniques for improving 

production of plantation

✓Tree Improvement Project  



Superior Tree Selection from Natural & Plantation 
(> 455 Plus Trees)

On-going Research projects ✓Tree Improvement Project  



Progeny-Provenance Trial

26 Year (Nakhonratchasima) 12 Year (Khonkaen)

Seedling Seed Orchard

Thinning 2Y ago

On-going Research projects ✓Tree Improvement Project  

สถานีวนวฒันวจิยัหมูสี (ดร.ชยัสิทธ์ิ เล้ียงศิริ)
(แปลงศึกษาดูงานในวนัท่ี 22 เมย 57)

สถานีวนวฒันวจิยัดงลาน(วโิรจน์ ครองกิจศิริ)



Progeny-Provenance Trial

On-going Research projects ✓Tree Improvement Project  

2 Year old plot of 100 plus trees from 20 provenances at in 
the North (Phitsanulok) Northeast (Khonkaen) Central (Ratchaburi) South (Surathani)

Phitsanulok
สถานีวนวฒันวจิยัพิษณุโลก (จรัส ช่วยนะ)

Surathani
สถานีวนวฒันวจิยับา้นตาขนุ (จิรพงษ ์เอกวานิช) 



• GIS Application on Database design for in situ conservation

Example of the model of distribution intensity using 
biomapper program 

On-going Research projects ✓Tree Improvement Project  

เบญจรัตน์ พรหนมเพญ็



Floral Biology and Breeding Techniques

Pollen tube
Pollen

stigma

Flower & Fruit Development
Pollen morphology
Pollen Germination
(using Brewbaker’s Solution)
Pollinators

5 mm

พวงพรรณ  ยงรัตนา

On-going Research projects ✓Tree Improvement Project  



Breeding Techniques

Hand Controlled- pollination
Self-pollination
Opened pollination
Cross-pollination

โดย พวงพรรณ  ยงรัตนา

On-going Research projects ✓Tree Improvement Project  



Silvicultural Techniques for improving production of plantation

ช ากิง่เพ่ือปักช ายอดและราก

ปีนเกบ็กิง่ ขุดท่อนราก

On-going Research projects ✓Tree Improvement Project  

โดย สุทัศน์  เล้าสกลุ



โดย สุทัศน์  เล้าสกลุ



โดย สุทัศน์  เล้าสกลุ



คดัเลือกและตัดแต่งยอดกิง่พนัธ์ุ 
(กิง่ทีเ่หนลือบางส่วนน ามาทดลองปักช าด้วย)

โดย สุทัศน์  เล้าสกลุ



แหนล่งพะยูงทีม่ีอยู่ในส่วนของกจิกรรมพฒันาศักยภาพงานวจิยัด้านป่าไม้ตาม
กจิกรรมบ ารุงแหนล่งผลติเมลด็อายุเกนิ 10 ปี ระหนว่างปี พ.ศ. 2551 - 2556

หนน่วยงาน แปลง ชนิดไม้ ระยะปลูก (มxม) พืน้ที่ (ไร่) 
ประเภท
แปลง

สถานีวนวฒันวจิัย
อนิทขิล 2538 พะยูง 4x4 4 GC

สถานีวนวฒันวจิัย
ก าแพงเพชร

2535 พะยูง 4x4 30 GC

2535 พะยูง 4x4 10 GC

2535 พะยูง 4x4 20 GC

ภาคเหนนือ



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน แปลง ชนิดไม้ ระยะปลูก (มxม) พื้นที่ (ไร)่ ประเภทแปลง

สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ 2540 หลายชนิดรวมกัน 4x4 40 GC

ไม่ระบุ พะยูง - 110 PSS

สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเค้า 2504 ปลูก 2 อย่าง 4x4 2 Demon.

สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู 2533 พะยูง 4x4 62.5 GC
สถานีวนวัฒนวิจัยหว้ยทา 2533 หลายชนิดรวมกัน 4x4 3.6 Demon.

2533 ปลูก 2 อย่าง 4x4 3.6 Demon.
สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี 2530 พะยูง 4x4 85 Progeny Test

2530 พะยูง 2x4 221 GC

2534 พะยูง 2x4 100 GC

2535 พะยูง 2x4 250 GC

สถานีวนวัฒนวิจัยอุบลราชธานี 2537 พะยูง 4x8 5 GC

แหนล่งพะยูงทีม่ีอยู่ในส่วนของกจิกรรมพฒันาศักยภาพงานวจิยัด้านป่าไม้ตาม
กจิกรรมบ ารุงแหนล่งผลติเมลด็อายุเกนิ 10 ปี ระหนว่างปี พ.ศ. 2551 – 2556 (ต่อ)



ภาคกลาง

หนน่วยงาน แปลง ชนิดไม้ ระยะปลูก (มxม) พืน้ที่ (ไร่) ประเภทแปลง

ศูนย์วนวฒันวจิยัภาคกลาง 2534 พะยูง 2x4 65 PSS

2537 พะยูง 4x8 15 GC

2540 พะยูง 2x2 25 GC

สถานีวนวฒันวจิยัทองผาภูมิ 2524 พะยูง 4x4 20 GC

2531 พะยูง 3x3 14 SPA

สถานีวนวฒันวจิยัราชบุรี 2536 หนลายชนิดรวมกนั 6x6 25 GC
สถานีวนวฒันวจิยั
ประจวบครีีขนัธ์ 2536 หนลายชนิดรวมกนั 2x2 20 Demon.

สถานีวนวฒันวจิยัทรายทอง 2530 พะยูง 4x4 10 SPA

รวมทั้งหมด 1,140.7

แหนล่งพะยูงทีม่ีอยู่ในส่วนของกจิกรรมพฒันาศักยภาพงานวจิยัด้านป่าไม้ตาม
กจิกรรมบ ารุงแหนล่งผลติเมลด็อายุเกนิ 10 ปี ระหนว่างปี พ.ศ. 2551 – 2556 (ต่อ)



พืน้ทีแ่ปลงพะยูงที่จะตัดขยายระยะ ในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557
เพ่ือให้นสามารถเกบ็เมลด็ในแปลงผลติเมลด็พนัธ์ุดไีด้

หนน่วยงาน จังหนวัด ปีปลูก อายุ (ปี)  
ระยะปลูก 

(ม.) 
ประเภท

เน้ือทีเ่ต็ม 
(ไร่)

เน้ือทีต่ัด
ขยายระยะ 

(ไร่)

ศูนยว์นวฒันวจิยัภาคกลาง กาญจนบุรี 2534 30 4x4 GC 65 30
สถานีวนวฒันวจิยั
ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 2535 22 4x4 GC 30 30

สถานีวนวฒันวจิยัหมูสี * นครราชสีมา 2530 27 4x4 GC 221 50
สถานีวนวฒันวจิยั
ทรายทอง ประจวบคีรีขนัธ์ 2530 27 4x4 SPA 10 10

261+65 120



แปลงอนุรักษ์พนัธุกรรมไม้พะยูง (ระยะปลูก 4x4ม) อายุ 27 ปี (เน้ือที่ 50 ไร่)
ที่สถานีวนวฒันวจิยัหนมูสี จงัหนวดันครราชสีมา ก าลงัด าเนินการตดัขยายระยะ

เพ่ือพฒันาให้นเป็นแหนล่งผลติเมลด็ไม้พนัธ์ุด ี(Seed Production Area)



พจิารณาจากการสร้าง/ไม่สร้างแก่น และปริมาณ สัดส่วนแก่น

การคดัเลือกสายต้นพนัธ์ุดเีชิงคุณภาพโดยพจิารณาการสร้างแก่น โดยการใช้ข้อมูล
การตัดขยายระยะของไม้พะยูงในแปลงปลูกอายุ 13 ปี บริเวณสถานีวนวฒันวจิัยดงลาน 

จังหนวัดขอนแก่น (หนน. วโิรจน์ ครองกจิศิริ) (อรพรรณ จันทร์แก้ว 2557- ร่วมกบั อ. วชิาญ เอยีดทอง) 



แปลงทดสอบลูกหลาน บรเิวณสถานีฯดงลาน 

จงัหวดัขอนแกน่ (หน. วโิรจน์ ครองกจิศิร)ิ 

อายุ 13 ปีที่จะพฒันาเป็นสวนผลติเมลด็ 

(Seed Orchard) หลงัตดัขยายระยะ



ที่มา: อรพรรณ จนัทรแ์กว้ และวชิาญเอยีดทอง 2557) 

สัดส่วนการสร้างแก่นของไม้พะยูง

แต่ละแม่ไม้มีจ านวนตัวอย่างทีไ่ม่เท่ากนั

การคดัเลือกสายต้นพนัธ์ุดเีชิงคุณภาพโดยพจิารณาการสร้างแก่น

ตวัอย่างช้ินเน้ือไม้พะยูงจ านวน  411 ต้น จาก 78 แม่ไม้

สรา้งแกน่ 

64%

ไม่สรา้ง

แกน่36%

261 ตน้

59%
33%

7%

1%

สรา้งแกน่รอ้ยละ 1-10

สรา้งแกน่รอ้ยละ 11-20

สรา้งแกน่รอ้ยละ 21-30

สรา้งแกน่มากว่ารอ้ยละ  30

ไม่สรา้งแก่น 7 แม่ไม ้

หมายเลข 1 (สรุนิทร,์ ท่าตูม) หมายเลข 39 (สรุนิทร,์ กาบเชิง) 

หมายเลข 41 (สรุนิทร,์ ท่าตูม)  หมายเลข 47 (สรุนิทร,์ ศรขีรภมูิ) 

หมายเลข 54 (ยโสธร, ค าเข่ือนแกว้) หมายเลข 19 (ศรสีะเกษ) 

73 (สรุนิทร,์ กาบเชิง) 

150 ตน้



อนัดบั หมายเลข 69 (รอ้ยเอด็)

ขนาดพื้นที่หนา้ตดัล าตน้เฉลี่ย(รวมเปลอืก)ที่ใหญ่ที่สดุ 4 อนัดบัจาก 78 แม่ไม ้

อนัดบั หมายเลข 22 (ศรสีะเกษ)

อนัดบั หมายเลข 30 (สรุนิทร;์กาบเชิง) อนัดบั หมายเลข 52 (ศรสีะเกษ;ขุนหาญ)

พท.หนา้ตดัเฉลี่ย 512.45 cm2

พท.เน้ือไมเ้ฉลี่ย 489.63 cm2

พท.แกน่เฉลี่ย 5.49 cm2

จ านวน 1 ท่อน

พท.หนา้ตดัเฉลี่ย  228.07 cm2

พท.เน้ือไมเ้ฉลี่ย  191.45 cm2

พท.แกน่เฉลี่ย  17.62 cm2

จ านวน 8 ท่อน

พท.หนา้ตดัเฉลี่ย  267.78 cm2

พท.เน้ือไมเ้ฉลี่ย  236.64 cm2

พท.แกน่เฉลี่ย  32.85 cm2

จ านวน 3 ท่อน

พท.หนา้ตดัเฉลี่ย  218.93 cm2

พท.เน้ือไมเ้ฉลี่ย  195.18 cm2

พท.แกน่เฉลี่ย  28.64 cm2

จ านวน 3 ท่อน

การคดัเลอืกสายตน้พนัธุด์ีเชิงคณุภาพโดยพจิารณาการสรา้งแกน่ (อรพรรณ จนัทรแ์กว้ 2557)



ข้อสรุปและการด าเนินงานภายหนลงัการประชุมคณะท างาน
ปรับปรุงพนัธ์ุไม้ป่า คร้ังที ่๑/๒๕๕๖ ทีส่ าคญั เป็นดังนี้

➢ การอนุรักษ์พนัธุกรรมแบบนอกถิ่นก าเนิด ด้วยเกบ็สายพันธ์ุแม่ไม้พะยูง ถือเป็นภารกิจ
เร่งด่วน เพ่ือสงวน รักษาพันธ์ุและความหนลากหนลายทางพันธุกรรมที่ก าลังถูกคุกคาม
อย่างหนนัก (ปรับยุทธศาสตร์การท างาน คือ เกบ็พนัธ์ุทนัท)ี

➢ ควรจัดท าแผนงาน กจิกรรมและการปรับปรุงพนัธ์ุไม้พะยูง 
➢ ควรจัดท ากรอบข้อเสนอโครงการพัฒนาพะยูงแบบบูรณาการร่วมกับกรมอุทยาน-

แห่นงชาต ิสัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช และคณะวนศาสตร์ มหนาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
➢ ควรวางแผนการปรับปรุงและจัดสร้างแหนล่งผลิตเมล็ดไม้พนัธ์ุดี ทั้งแบบที่ปรับปรุงจาก

สวนป่าเดมิและปลูกขึน้ใหนม่



การส ารวจและคดัเลือกแม่ไม้ เพ่ือเกบ็พนัธุกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ ขยายพนัธ์ุ ปรับปรุงพนัธ์ุ 
และการส่งเสริมการปลูกระหนว่าง มกราคม ถึง มนีาคม 2557

โดย ส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้ กรมป่าไม ้ ร่วมกบักรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพนัธุพ์ชื



4
1

อทุยานแห่งชาติทบัลาน
จ.นครราชสีมา

อช.ภผูายล จ.สกลนคร 
อช.ภพูาน จ.สกลนคร
อช.ภเูวียง จ.ขอนแก่น

- อทุยานแห่งชาติภจูอง-นายอย
จ.อบุลราชธานี

- อช.เขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ
- เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยศาลา    
จ.ศรีสะเกษ

- เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยทบัทนั-
ห้วยส าราญ จ.สริุนทร์

- สถานีวิจยัสตัว์ป่า
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

- เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าเขา
อ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา

- สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี
กรมป่าไม้ จ.ฉะเชิงเทรา

- พืน้ท่ีเอกชนใน จ.ตราด กลุ่มป่าภาค
ตะวันออก

กลุ่มป่าพนมดงรัก-
ผาแต้ม

กลุ่มป่าดง
พญาเย็น-
เขาใหญ่

กล่มป่าพาน-ภู
สระดอกบัว

กลุ่มป่าภูเขียว-
น ้าหนาว



กิจกรรม: ส ารวจ คดัเลือกแม่ไมเ้พื่อการอนุรักษ์ พฒันาพนัธ์ุ 
ขยายพนัธ์ุ ส่งเสริมการปลูกและการใชป้ระโยชน์

• ส ารวจหาแม่ไม ้
• บนัทึกทะเบียนแม่ไม้
• เจาะล าตน้  เพื่อตรวจความหนากะพี้
• เกบ็ก่ิงและราก  เพื่อน าไปขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ
• เกบ็ใบ  เพื่อตรวจวิเคราะห์ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์
• เกบ็ใบ  เพื่อเตรียมตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกลุ (ดีเอนเอ)
• เกบ็ดิน เพื่อดูความสมัพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มและแม่ไม้



ภาพมุมสูงถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ แสดงความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าดิบแล้งในอุทยานแห่งชาติทับลาน 

พื นที่จุดส้ารวจและ
เก็บพันธ์ุ บริเวณ 

หน่วยพิทักษ์ฯที่ 03

จุดทีมีพะยูงขนาดใหญ่
ขึ นหนาแน่น (บริเวณ
หน่วยพิทักษ์ฯที่ 13)



ภาพประกอบการปฏิบัตงิาน

คณะนักวิจัยกรมป่าไม้ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการด้านการป้องกันและ
ปราบปราม และเจ้าหน้าทีอ่ทุยานแหง่ชาตทิบัลาน กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุ์พืช



รูปทรง-เรือนยอด แก่น-
กระพี 

เก็บพันธ์ุ
จากตอ



ภาพประกอบการปฏิบัติงาน (ต่อ)

ส่วนหน่ึงของการปฏิบัตงิานส ารวจและคัดเลือกแม่ไม้ (ซ้าย) การปนีต้นแม่ไม้
เพื่อเก็บกิ่งและใบ (ขวา) บันทึกข้อมูลแม่ไม้ด้านต่างๆ เพื่อบันทกึในแบบทะเบยีนแม่ไม้





ภาพประกอบการปฏิบัติงาน (ต่อ)

เก็บตัวอย่างใบ (ซ้าย) เพื่อน าไปตรวจสอบความหลายหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมโดย
ใชเ้คร่ืองหมายดีเอนเอที่ห้องปฎบิัติการกรมอุทยานฯ 

(ขวา) เพื่อการจ าแนกทางพฤกษศาสตร์



ขุดหารากของต้นแม่ไม้เพื่อน าท่อนรากไป
ชักน าให้เกิดยอดเพื่อน าไปปักช าต่อไป

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน (ต่อ)

เก็บชิ้นส่วนพืชของต้นแม่ไม้เพื่อน ารวบรวมและ
ขยายพันธุ์เพื่อน าไปเสียบยอดกับต้นตอกล้าไม้ 



ภาพประกอบการปฏิบัติงาน (ต่อ)

การเจาะล าต้นแม่ไม้เพ่ือตรวจสอบปริมาณ
กะพ้ีและแก่นด้วย Increment Borer



เน้ือไม้สีส้ม

อช. ภจูองนายอย อบุลราชธานีอช. ทบัลาน 
นครราชสีมา

เน้ือไม้สีแดง



ขอ้สงัเกตุจากการปฏิบติังานและการส ารวจเกบ็พนัธ์ุแม่ไม้
ของทีมวจิยัพะยงูเม่ือเดือน มกราคม-มีนาคม 2557

• พะยงูมีการกระจายในป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบแลง้ ป่าเตง็รัง
• เน้ือไมพ้ะยงูท่ีพบโดยทัว่ไปสีแดง (ซ่ึงอาจมีโทนสีต่างกนั เช่น

แดงสด แดงส้ม แดงด า) และพบสีสม้บา้ง เช่น ท่ีอช. ภูจองนายอย
(เจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีแจง้วา่มีพะยงูเน้ือไมสี้ด า และเน้ือไมสี้เหลืองข้ึนปะปนบา้งแต่หาไดย้าก)

• สถานการณ์การสูญเสียพนัธุกรรมอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางพนัธุกรรม อยา่งไรกต็ามในพื้นท่ีท่ีมีแสงเปิดโล่ง 
ตน้ท่ีถูกตดัมีการแตกหน่อไดดี้ ทั้งจากตอท่ีถูกตดั และหน่อจากราก



• การสืบพนัธ์ุตามธรรมชาติโดยทัว่อยูใ่นเกณฑต์ ่า คือพบกลา้ไม้
และไมห้นุ่มจ านวนนอ้ย  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีป่าท่ีพ้ืนล่างมีแสง
นอ้ย

• ตามแนวถนนของพ้ืนท่ีอนุรักษห์ลายแห่ง พบมีกลา้ไมแ้ละ
ไมข้นาดกลางข้ึนตามแนวถนน

การสืบพนัธ์ุตามธรรมชาต ิหน่อภายหลังต้นถูกตดั

ข้อสังเกตุจากการเดนิทางเกบ็พนัธ์ุแม่ไม้ของทีมวจิยั (ต่อ)



อช เขาพระวิหาร

สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี
ฉะเชิงเทรา

ต้นโตจากราก

สถานีวิจยัสตัว์ป่า
ฉะเชิงเทรา

ขสป.ห้วยศาลา

ขสป.ห้วยศาลา



แสงมีความส าคญัต่อการเติบโตของหนน่อ
ที่จะเตบิโตเป็นต้นไม้
(จ าเป็นตอ้งไดรั้บแสงเพื่อสร้างอาหารจากกระบวนการ
สังเคราะห์แสง ท าใหห้น่อสามารถเติบโตแข่งขนักบั
ไมร้อบขา้งได)้

ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ จังหวัดสุรินทร์

หน่อไม่สามารถเตบิโตได้



แผนงานระยะสั้น (ดา้นปรับปรุงพนัธ์ุ)
ท่ีจะด าเนินการเพิ่มเติมภายใน 3 ปี

• จดัท าสวนผลิตก่ิงพนัธุ์ (Hedge Orchard)

• สวนผลิตเมลด็แบบอาศยัเพศ (Clonal Seed Orchard)

• แปลงทดสอบสายพนัธุ์ (Clonal Test)

• แปลงทดสอบลกูหลาน (Progeny Test)

• จดัสร้างแหลง่ผลิตพนัธุ์ดี (เน้นการปลกูใหมแ่บบ 
Provenance Seed Stand) 



ส่ิงส าคญัท่ีควรด าเนินการดา้นยทุธศาสตร์
- จดัท ายทุธศาสตร์การปรับปรุงพนัธุ์ของไม้พะยงู (Breeding Strategy)



ส่ิงส าคญัท่ีควรด าเนินการ (ดา้นการศึกษาวจิยั)

• การศึกษาดา้นเน้ือไม ้ ไดแ้ก่
-ระบบวนวัฒน์/ปัจจัยแวดล้อมท่ีมผีลต่อการสร้างแก่น
- การศึกษาวงปี
-ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองหมายชีวโมเลกลุของไม้พะยงูท่ีเกี่ยวข้องกับแก่น)

• การศึกษาดา้นการใชป้ระโยชน ์(ไมข้นาดเลก็ เพิ่มคุณค่า/คุณภาพไม)้
• คุณภาพและลวดลาย สีแก่น รวมทั้งวงปียงัไม่มีความชดัเจน
• เสริมสร้างพนัธมิตรและเครือข่ายการด าเนินงานทั้งภายในและต่างปท.
• งานวิจยัเพื่อพฒันาพนัธ์ุระดบัภูมิภาค (เช่น แปลง International 

Progeny-Provenance Trials)



1.1 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ป่า 
(ต่อ)

Success of progeny test:

80% form provenance

20% from individual 



บทสรุป (ภาคประชาชน)*

• พะยงูเป็นไม้ป่าศก.ท่ีน่าสนใจในการลงทนุปลกู ความเสี่ยงน้อย แม้วา่
จะโตช้ากวา่ไม้ศก.อ่ืนบ้างเลก็น้อย ( เช่นสกั ประดู ่แดง) แตก็่สามารถ
เติบโตได้ในทกุภาคของประเทศไทย

• ปริมาณการเกิดแก่น แม้วา่ปัจจบุนัจะยงัไมมี่ความชดัเจน (ยงัไม่
เอกสารทางวิชาการรับรอง) แตก่ารเลือกต้นพนัธุ์ท่ีมีแก่นมากถือเป็น
การสร้างโอกาสท่ีดี

• ไม้พะยงูท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าได้น่าจะมีอาย>ุ 40 ปี 
ดงันัน้ควรพิจารณาการการปลกูพืชอื่นควบในแปลงพะยงูด้วย



ความเพิม่พูนเฉลีย่รายปีของการเตบิโตพะยูงในแปลงปลูก
(ข้อมูลดบิจากหนน่วยงานภาคสนาม กลุ่มงานวนวฒันวจิัย กรมป่าไม้)
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เซนตเิมตร/ปี

แปลง

A สถานีวนวฒันวจิยัอินทขิล (17 ปี)
B1 สถานีวนวฒันวจิยัก าแพงเพชร  (20 ปี)
B2 สถานีวนวฒันวจิยัก าแพงเพชร  (20 ปี)
B3 สถานีวนวฒันวจิยัก าแพงเพชร (20 ปี)
C สถานีวนวฒันวจิยัหมูสี  (25 ปี)
D สถานีวนวฒันวจิยัผานกเคา้  (51 ปี)
E สถานีวนวฒันวจิยักาฬสินธ์ุ  (15 ปี)
F1 สถานีวนวฒันวจิยัหนองคู  (22 ปี)
F2 สถานีวนวฒันวจิยัหนองคู  (21 ปี)
G1 สถานีวนวฒันวจิยัหว้ยทา  (22 ปี)
G2 สถานีวนวฒันวจิยัหว้ยทา (22 ปี)
Gสถานีวนวฒันวจิยัทองผาภูมิ (31 ปี)





แม่ไม้พะยูง เบอร์ 6
ศูนย์วนวฒันวจิยัภาคใต้ จ.สงขลา (สมบูรณ์ บุญยืน) 

แม่ไม้พะยูง เบอร์ 2
สถานีวนวฒันวจิยัอนิทขลิ จ.เชียงใหนม่ (ดร.สมชาย นองเนือง) 



- อธิบดีกรมป่าไม ้ (บุญชอบ สุทธมนสัวงษ)์
- ผูต้รวจราชการกรมป่าไม ้

(มาลี ศรีรัตนธรรม- อดีตผูอ้  านวยการส านกัวจิยัและพฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม)้
- ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นวิจยัการจดัการป่าไม ้ (ธิติ วสิารัตน์) 
- ผูอ้  านวยการกลุ่มงานวนวฒันวจิยั  (บพิตร เกียรติวฒิุนนท)์ 

ขอขอบคุณ

• อ. จงรัก วชัรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์
• อ. วิชาญ เอียดทอง 
• อ. สาพิศ ดิลกสัมพนัธ์
• อ. สุวิมล อุทยัรัศมี
• อ. ขวญัชยั ดวงสถาพร

กรมป่าไม้

คณะวนศาสตร์



• รองอธิบดี (ธีรภัทธ ประยูรสิทธิ ในสมัยนัน้)

• นางสาวจนิตนา  บุพบรรพต ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยพันธ์ุพืช 

• นางพนิดา รุ่งรัตนกุล ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช

• นายพงษ์ศักดิ์ พลเสนา ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช

• นายมีเดช เจริญกจิวนารักษ์ ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช

• นายอรรถพล เจริญชันษา ส านักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า

• อุทยานแห่งชาตทิบัลาน (ผู้ช่วย ภัทรพล ซุ่นฮัว้และทมีงานสนธิก าลังกว่า 10 นาย) จังหวัดนครราชสีมา

• อุทยานแห่งชาตภิูผายล  จังหวัดสกลนคร           อุทยานแห่งชาตภิูพาน จังหวัดสกลนคร 

• อุทยานแห่งชาตภิูเวียง จังหวัดขอนแก่น             อุทยานแห่งชาตอ่ิางฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

• ชุมชนจังหวัดตราด

• สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปีกรมป่าไม้ (ฉะเชิงเทรา)

• สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

• ส านักบริหารและจัดการพืน้ที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี)

• กลุ่มงานวิชาการ  ส านักบริหารและจัดการพืน้ที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี)

• ส่วนอุทยานแห่งชาต ิส านักบริหารและจัดการพืน้ที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี) (ดร ธานนท์ โสภติชา)

• สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อุบลราชธานี  (นางสุวรรณา ขวาของ)

• อุทยานแห่งชาตภิูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี       อุทยานแห่งชาตเิขาพระวิหาร  จังหวัดศรีษะเกษ

• เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลา  จังหวัดศรีษะเกษ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยทบัทนั-ห้วยส าราญ จังหวัดสุรินทร์

กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและพนัธ์ุพชื



• นายประพนัธ์ ผู้กฤตยาคามี        ศนูย์เมลด็พนัธุ์ไม้ภาคกลาง จงัหวดัสระบรีุ

• นายสาโรจน์  วฒันสขุสกลุ         สถานีวนวฒันวิจยังาว จงัหวดัล าปาง

• นายประสทิธ์ิ เพียรอนรัุกษ์ สถานีวนวฒันวิจยัแมก่า จงัหวดัพะเยา

• นางจ านรรจ์ เพียรอนรัุกษ์ ศนูย์เมลด็พนัธ์ไม้ภาคเหนือ จงัหวดัล าปาง

• นายสมชาย นองเนือง สถานีวนวฒันวิจยัอินทขิล จงัหวดัเชียงใหม่

• นายสทุศัน์ เล้าสกลุ ศนูย์วนวฒันวิจยัภาคกลาง จงัหวดักาญจนบรีุ

• นายวิโรจน์  ครองกิจศิริ สถานีวนวฒันวิจยัดงลาน จงัหวดัขอนแก่น

• นางพวงพรรณ ยงรัตนา งานวิจยัและจดัการเมลด็พนัธ์ไม้ป่า

• นางวิลาวลัย์ วิเชียรนพรัตน์ งานปฐพีวิทยา 

• นายอนนัต์ ประทมุชาติ สถานีวนวฒันวิจยัโขงเจียม จงัหวดัอบุลราชธานี

• นายสชุาติ น่ิมพิลา ศนูย์เมลด็พนัธ์ไม้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

คณะนักวจัิยกลุ่มงานวนวฒันวจัิย ส านักวจัิยและพฒันาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 


