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พะยูง: แนวทางการอนุรักษและจัดการทรัพยากรพันธุกรรม

สุวรรณ ตั้งมติรเจรญิ1

___________________________________________________________________________

บทคัดยอ
พะยูง มกีารกระจายพันธุตามธรรมชาตใินประเทศกัมพูชา เวยีดนาม ลาว และไทย จัดเปนไม

ชนดิที่มแีนวโนมใกลสูญพันธุ ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ (IUCN 2009) เนื้อไม
ใชในการกอสราง ทําเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑไมชนดิตางๆ ไมชนดินี้เปนที่ยอมรับถงึความมรีาคา
ความทนทาน ความสวยงาม และความมคีุณคา แมวาไมชนดินี้จะมกีารถูกลักลอบตัดอยูบางในอดตี แต
ก็ไมรุนแรงและขยายตัวในวงกวางดังเชนในปจจุบัน ทัง้นี้เนื่องมาจาก ความตองการไมชนดินี้เปนอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศจนี ดังนัน้ การอนุรักษไมพะยูงจงึมคีวามจําเปนอยางยิ่งยวด และควร
จะไดมกีารดําเนนิงานอยางจรงิจังและเรงดวนมากขึ้น ทัง้นี้เพื่อการสงวนรักษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและเพื่อประโยชนในการพัฒนาพันธุกรรมในอนาคต การอนุรักษพันธุกรรมแบบในถิ่นได
ดําเนนิการในพื้นที่อนุรักษ เชน อุทยานแหงชาตแิละเขตรักษาพันธุสัตวปาทีไ่มชนดินี้ขึ้นอยูตามธรรมชาติ
แมวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดทุมเทอยางมากในการปองกันรักษา แตไมชนดินี้ยังคงถูกคุกคามอยางหนัก
จงึมคีวามเสี่ยงอยางสูงตอการสูญเสยีพันธุกรรม และความหลากหลายทางพันธุกรรม

กรมปาไมไดดําเนนิการอนุรักษพันธุกรรมแบบนอกถิ่นในรูปของแปลงอนุรักษ เพือ่การ
ศกึษาวจัิย และเสรมิสรางความหลากหลายทางพันธุกรรม ตามโครงการปรับปรุงพันธุและแปลงปลูก
แบบตางๆ เชน แปลงอนุรักษพันธุ สวนรุกขชาต ิสวนพฤกษศาสตร จวบจนปจจุบัน ไดมกีารคัดเลอืก
และบันทกึแมไมจํานวนกวา 455 ตนจากปาธรรมชาติ และปาปลูกเพื่อการดําเนนิการตอไป ในสวนของ
แหลงผลติเมล็ด ไดมกีารจัดสรางและปรับปรุงแหลงผลิตเมล็ดพันธุดแีบบที่เรยีกวา แหลงผลติเมล็ด
แหลงผลติเมล็ดพสิูจนถิ่นกําเนดิ และสวนผลติเมล็ด สําหรับการศกึษาวจัิยไดมกีารศกึษาความ
หลากหลายและโครงสรางทางพันธุกรรม การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การขยายพันธุ
แบบไมอาศัยเพศ ชีววทิยาการสบืตอพันธุ และการผสมพันธุ อยางไรก็ตามยังมสีิ่งที่จําเปนตอง
ดําเนนิการอกีมาก ในชวงทายมกีารเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรพันธุกรรม

คําหลัก: พะยูง การอนุรักษพันธุกรรมในถิ่นกําเนดิ การอนุรักษพันธุกรรมนอกถิ่นกําเนดิ ไม
ชนดิที่มแีนวโนมใกลสูญพันธุ การปรับปรุงพันธุ แหลงผลติเมล็ดไมปา
________________________________________________________________________

1 สํานักวจัิยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม (suwan@forest.go.th, suwantang@hotmail.com)
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คํานํา
พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) เปนไมมคีาทางเศรษฐกจิสําคัญในประเทศไทยที่เปนที่

ยอมรับถงึความมีราคา ความทนทาน ความสวยงาม และความมคีุณคา อยูในสกุล Dalbergia
นอกเหนอืจาก ชิงชัน (D. oliverli Gamble) และกระพี้เขาควาย หรอื เก็ดดํา (D. cultrate Graham ex
Benth) ซึ่งทัง้สามชนดิเนื้อไมมลีักษณะใกลเคยีงกันมากจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจําเปนตองศกึษาการ
จําแนกพรรณไมเพื่อปองกันการสับสนระหวางชนดิไมทั้งสาม ปจจุบันพะยูงจัดเปนไมมรีาคาแพงที่สุด
ชนดิหนึ่งในตลาดตางประเทศอกีดวย อยางไรก็ตามไมชนดินี้เพิ่งไดรับความสนใจอยางมากในระยะไมกี่
ปมานี้ เห็นไดจากสถติปิรมิาณไม ที่ทําออกจากปา ระหวางป พ.ศ. 2528-2532 ในป พ.ศ. 2530 มกีาร
ทําไมพะยูงออกสูงสุดในปริมาณเพยีง 662 ลูกบาศกเมตร เทานัน้ ซึ่งนอยมากเมื่อเทยีบ กับไมสัก
(37,278 ลูกบาศกเมตร) และไมประดู (51,937 ลูกบาศกเมตร) ในปเดยีวกัน (กรมปาไม, 2532) ทําใหมี
การลักลอบตัดในปาธรรมชาตอิยางมาก

แมวาไมชนดินี้จะมกีารถูกลักลอบตัดไมในปาธรรมชาติอยูบางในอดตี แตก็ไมรุนแรงและ
ขยายตัวในวงกวางดังเชนในปจจุบัน ทัง้นี้เนื่องมาจาก ความตองการไมชนดินี้เปนอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศจนี ดังนั้น การอนุรักษไมพะยูงจึงมีความจําเปนอยางยิ่งยวด และควรจะไดมกีาร
ดําเนนิงานอยางจริงจังและเรงดวนมากขึ้น ทัง้นี้เพื่อการสงวนรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
เพื่อประโยชนในการพัฒนาพันธุกรรมในอนาคต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม มี
นโยบายใหหนวยงานพยายามดําเนินงานเชิงรุกในการฟนฟูไมพะยูง เพื่อแขงกับการลักลอบตัดไมพะยูง
ที่เกดิขึ้นอยางตอเนื่องในสถานการณปจจุบัน และไดแตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหาไมพะยูงแบบบูรณา
การ เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาพะยูงทั้งระบบ ตั้งแตงานวจัิย การสงเสริมการปลูก การปองกันและ
ควบคุมใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และเปนการบรูณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมปาไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช องคการอุตสาหกรรมปาไม คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เอกสารนี้จัดทําขึ้นจากขอมูลที่รวบรวมไดและจากประสบการณของผูเรยีบเรยีงที่มสีวน
เกี่ยวของกับงานวจัิย วางแผนและจัดการการอนุรักษไมพะยูงทัง้ในบทบาทของนักวจัิย ผูวางแผนและ
ดําเนนิกจิกรรมพัฒนาศักยภาพงานวจัิยดานปาไม ในกจิกรรมบํารุงแหลงผลิตเมล็ดอายุเกนิ 10 ป
กรมปาไม เลขานุการคณะทํางานปรับปรุงพันธุไมปา กรมปาไม และผูชวยเลขานุการคณะทํางานแกไข
ปญหาไมพะยูงแบบบูรณาการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกลาวถงึขอมูลที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษและจัดการทรัพยากรพันธุกรรมไมพะยูง โดยเนนการอนุรักษแบบนอกถิ่น
การดําเนนิงานอนุรักษพะยูงที่สําคัญในอดตีและปจจุบัน และขอแนะนําในการดําเนนิงานในอนาคต
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สถานภาพและการกระจายพันธุตามธรรมชาตขิองพะยูง

พะยูง (Phayung) เปนช่ือทองถิ่น (Local name) แตก็มกีารเรยีกขานที่แตกตางกันไป ตามทองถิ่น
ตางๆ เชน กระยง กระยุง (เขมร – สุรนิทร) ขะยุง (อุบลราชธานี) ประดูลาย (ชลบุรี) พะยูงไหม (สระบุรี)
ประดูเสน (ตราด) ประดูตม (จันทบุรี) หีวสีเมาะ (จีน) เปนตน มีช่ือวิทยาศาสตรวา Dalbergia
cochinchinensis Pierre อยูในอนุวงศ Papilionaceae วงศ Leguminosea มีช่ือสามัญ (Common name)
หรือช่ือทางการคาในตลาดตางประเทศวา Siamese Rosewood หรือ Thailand Rosewood มีถิ่นกําเนิด
อยูในประเทศ พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย สําหรับประเทศไทยพบการกระจายพันธุตาม
ธรรมชาติในปาดิบแลงและปาเบญจพรรณช้ืนทั่วไปทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออก ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 500-200 เมตร (ชัยสิทธิ์ 2538) ขอมูลจากการ
ปฏบิัตงิานโดยงานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุไมปา สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม พบวา ใน
สภาพปกติแมไมที่คัดเลือกไวสามารถเก็บเมล็ดไดตนละ 1-2 กิโลกรัม (37,000-42,000 เมล็ดตอ
กิโลกรัม) (เก็บเมล็ดราวปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) แตตนทั่วไปซึ่งมีเรือนยอดกวางดอกผล
มากกวาอาจเก็บเมล็ดไดมากถึง 10-20 กิโลกรัม โดยเฉพาะในปที่ผลดก (seed year) อัตราการงอก
เมล็ดในปแรกที่เก็บสูงไมนอยกวารอยละ 80 มกีารประเมนิวาเมล็ด 1 กโิลกรัม สามารถเพาะเปนกลาไม
ไดประมาณ 25,000 กลา หรือหากนํากลาไปปลูกที่ระยะปลูก 4x4 เมตรจะปลูกได 250 ไร ทั้งนี้คิด
อัตราการงอกที่ 70 เปอรเซ็นต ที่ปรมิาณ 40,000 เมล็ดตอกโิลกรัม

ในดานการอนุรักษ พะยูงจัดเปนไมชนดิที่มแีนวโนมใกลสูญพันธุ ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อ
การอนุรักษธรรมชาติ (IUCN 2009) ใน ป พ.ศ. 2556 การประชุมภาคอีนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพชืปาใกลสูญพันธุครัง้ที่ 16 หรอื (The 16th Meeting of the Conference of
the Parties to CITES: CITES CoP16 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 3–14 มนีาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยการประชุม
แหงชาตสิิรกิติิ์ กรุงเทพฯ มีมตกิําหนดใหพะยูงเปนพันธุไมใกลสูญพันธุตามอนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ (CITES) โดยใหจัดอยูในบัญชีหมายเลข 2 การ
คุมครองของไซเตส ซึ่งสามารถคาขายไดแตตองมกีารควบคมุ และมกีารควบคุมไมใหลดปริมาณใน
ธรรมชาติ (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื 2556ก)

พะยูงเปนไมหวงหามประเภท ก ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 เชนเดยีวกับ
สัก ยาง ประดู ตองมกีารขออนุญาตทําไมกอน รัฐบาลในสมัย พล.อ. ชาตชิาย ชุณหะวัณ อาศัยมติ
คณะรัฐมนตรใีหอํานาจรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะนัน้ มีอํานาจยกเลกิ
สัมปทานปาไมทั่วประเทศ แตกระนัน้ปญหาการลักลอบตัดไมก็ยังคงเกดิขัน้อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
การลักลอบตัดไมพะยูงซึ่งตามกฎหมายถอืวามคีวามความผิด อยางไรก็ตามโทษจากการลักลอบตัดไม
พะยูงเพยีงแคปรับ 10,000 บาท หรอืจําคุก 2-5 ป เมื่อแลกกับผลประโยชน จังยังคงมผูีกลาเสี่ยงใน
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การกระทําผิด ทําใหปาพะยูงผนืสุดทายของภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตซึ่งเหลอือยูเฉพาะในแถบ
เทอืกเขาภูพานและเทอืกเขาพนมดงรักเขาสูขัน้วกิฤต (ภาพที่ 1)

จากป พ.ศ.2551 จนถงึปจจุบัน โดยเฉพาะชวง 5 ปหลัง ความตองการไมพะยูงจากประเทศจนี
มมีากขึ้น ราคาไมพะยูงสูงขึ้นมาก ลอใจใหมกีารลักลอบตัดมากขึ้น หากสงไปขายตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศจนี จากสรุปรายงานการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับคดทีําไมพะยูงในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 พบวา มจํีานวนสูงถงึ 3,280 คดี ผูกระทําผิดจํานวน 2,014 คน ตรวจ
ยึดไมได 31,935 ทอน (หรอืแผน) คดิเปนปรมิาตร 2,727,939 ลูกบาศกเมตร มูลคาโดยเฉลี่ย (250,000
บาท/ลูกบาศกเมตร) คดิเปนเงนิ 719,159,550 บาทและ พบวา จํานวนตนพะยูงในปาธรรมชาตลิดลงอยาง
รวดเร็วเหลอืจํานวนตนเพยีง 1 ใน 3 นับจากป พ.ศ. 2548 (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื
2556ข)

มรีายงานวาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืสวนเหนือซึ่งประกอบดวยอุทยานแหงชาตภูิพาน
อุทยานแหงชาตภูิผายล เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง เขตรักษาพันธุสัตวปาภูสฐีาน ในทองทีซ่ึ่ง
ครอบคลุมพื้นทีจั่งหวัดสกลนคร กาฬสนิธุ นครพนม เลย มหาสารคาม มปีาพะยูงซึ่งมรีวมกันประมาณ
30-40 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทัง้หมดถูกลักลอบตัดในชวงป 2549-2553 มากถงึ 20 เปอรเซ็นต
(ศูนยขอมูลและขาวสบืสวนเพื่อสทิธพิลเมอืง 2554)
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ภาพที่ 1 การลักลอบตัดไมพะยูง (ก) เสนทางการลักลอบขนไมและการตัดไมพะยูงทีป่รากฏตามสื่อตางๆ
(ข) แมไมพะยูงที่คัดเลอืกโดยทมีวจัิยพะยูง ถูกลักลอบตัดในปถดัจากที่คัดเลอืกไว
(ภาพโดย คุณสุชาติ นิ่มพลิา หัวหนาศูนยเมล็ดพันธุไมปาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
ถายเมื่อป พ.ศ.2555)

กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพชื โดยสํานักปองกันและควบคุมไฟปา รายงานเขตพื้นที่
อนุรักษ (Protected area) พบวา พะยูงวาอยูใน 4 กลุมปา และจากการสํารวจเบื้องตน พบวา มพีะยูง
เหลอือยูประมาณ 250,000 ไร โดยสวนใหญอยูในกลุมปาภูพาน-ภูสระดอกบัว และกลุมปาพนมดง
รัก-ผาแตม ซึ่งถอืเปนกลุมปาพะยูงที่สําคัญของภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ดังรายละเอยีดตอไปนี้
(ภาพที่ 2)

1. กลุมปาภูพาน-ภูสระดอกบัว ครอบคลุมพื้นที่อุทยานแหงชาติภูพาน อุทยานแหงชาตภูิผายล
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูสฐีาน ในทองที่จังหวัด นครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสนิธุ และ
มหาสารคาม

ก

ข
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2. กลุมปาพนมดงรัก-ผาแตม ครอบคลุมพื้นที่อุทยานแหงชาติภูจองนายอย เขตรักษาพันธุ
สัตวปายอดโดม เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ในทองที่
จังหวัดอุบลราชธาน ีศรษีะเกษ สุรนิทร และ บุรรีัมย

3. กลุมปาภูเขยีว-น้ําหนาว ครอบคลุมพื้นที่ 4.4 ลานไร ซึ่งกนิพื้นที่ตอเนื่องมาตามแนว
เทอืกเขาดงพญาเย็นและเทอืกเขาเพชรบูรณ ตัง้แตจังหวัดเลย ผานจังหวัดชัยภูมิและ
เพชรบูรณ กอนไปสิ้นสุดที่จังหวัดลพบุรี ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขยีว และอุทยาน
แหงชาตนิ้ําหนาว ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเลย หนองบังลําภู อุดรธานี ขอนแกน ชัยภูมิ
เพชรบูรณ ลพบุรี

4. กลุมปาดงพญาเย็นและเขาใหญ ในพื้นที่อุทยานแหงชาตเิขาใหญ อุทยานแหงชาตปิางสดีา
อุทยานแหงชาตทิับลาน อุทยานแหงชาตติาพระยา เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญในพื้นที่
จังหวัดสระบุร ีปราจนีบุร ีสระแกว นครราชสมีา และบุรรีัมย

ภาพที่ 2 เขตพื้นที่อนุรักษที่พบพะยูง ซึ่งอยูในกลุมปาภูพาน-ภูสระดอกบัว กลุมปาพนมดงรัก-ผาแตม
กลุมปาภูเขยีว-น้ําหนาว กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ (สํานักปองกันปราบปรามและควบคุม
ไฟปา กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพชื 2555)

การดําเนินงานดานการอนุรักษและปรับปรุงพันธุของไมพะยูงที่สําคัญในอดีต
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไมสัก ไมสนเขา ไมโตเร็วตางถิ่น เชน ยูคาลปิตัส หรอื อะเคเซยี

ในอดตีพะยูงไมถอืวาชนดิไมหลักที่สําคัญทางเศรษฐกจิ จงึไมมโีครงการดานวิจัยและพัฒนาพันธุในยุค
แรกของโครงการปรับปรุงพันธุไมปาในประเทศไทย (สําหรับไมสักเริ่มมกีารดําเนนิงานการตั้งแต
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ป พ.ศ. 2500 โดย ศาสตราจารย ดร. สอาด บุญเกดิ และในป พ.ศ. 2508 รัฐบาลไทยโดยกรมปาไม
รวมมอืกับความรวมมอืระหวางองคกรพัฒนาระหวางประเทศแหงเดนมารกวางแผนการปรับปรุงพันธุ
ไมสักอยางเปนระบบ จัดตัง้ศูนยปรับปรุงพันธุไมสักในปเดยีวกัน โดยมกีารดําเนินการทัง้ทางดานวิจัย
และดานพัฒนาเทคนคิดานตางๆ เชน ขยายพันธุ และการทดลองภาคสนาม)

แตสําหรับพะยูง การวจัิยและพัฒนาการดําเนนิงานอนุรักษไมพะยูงไดเริ่มอยางเปน
รูปธรรมใน ป พ.ศ. 2530 โดยโครงการศูนยเมล็ดพันธุไมปาอาเซยีน-แคนาดา (ASEAN-Canada Forest
Tree Seed Centre) มกีารจัดสรางแปลงทดสอบถิ่นกําเนดิ (Provenance trials) และแปลงอนุรักษพันธุ
(Gene conservation plot) ที่สถานวีนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสมีา คดิเปนเนื้อที่กวา 300 ไร และ
ไดดําเนนิการเพิ่มเติมอกีกวา 200 ไร ในป พ.ศ. 2535 ในชวงเวลาใกลเคยีงกันคอื ป พ.ศ. 2532 –
2536 โครงการความรวมมือระหวางกรมปาไมและ DANIDA Forest Seed Centre ไดดําเนนิการสราง
แปลงอนุรักษพันธุกรรม (Gene bank) ที่จังหวัดกําแพงเพชร นครราชสมีา สรุนิทร อุบลราชธาน ีและ
กาญจนบุรี โดยไดทําการคัดแมไมในทองถิ่น เก็บเมล็ดและปลูกในทองถิ่น โดยแมไมที่คัดเลอืกไวทัง้สิ้น
38 ตน (ตารางที่ 1) ตอมาใน ป พ.ศ. 2542 ไดมกีารปลูกแปลงปลูกเชิงวจัิยแบบการทดสอบลูกหลาน
(Progeny test) ที่สถานนีวัฒนวจัิยดงลาน จังหวัดขอนแกน ในเนื้อที่ 35 ไร จาก 80 สายพันธุ (Family)
(ภาพที่ 3)

นอกจากนี้ ยังมกีารปลูกพะยูงเพื่อการอนุรักษแบบนอกถิ่นในรูปแบบตาง ๆ เชน แปลงอนุรักษ
พันธุ (Gene conservation plot) สวนผลติเมล็ด (Seed orchard) แหลงผลติเมล็ดพสิูจนถิ่นกําเนดิ
(Provenance seed stand) แหลงผลิตเมล็ด (Seed production area) และแปลงเพื่อการศกึษาทาง
ธรรมชาติ (Demonstration plot) ในจังหวัดตางๆ คอื เชียงใหม กําแพงเพชร กาฬสินธุ ขอนแกน สุรนิทร
นครราชสมีา อุบลราชธาน ีกาญจนบุร ีราชบุรี และประจวบครีขีันธ คดิเปนเนื้อที่ ประมาณ 1,140 ไร
(ภาคผนวก 2)

ตารางที่ 1 แปลงอนุรักษพันธุกรรมไมพะยูงในทองที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
ปลูกโดยใชเมล็ดพันธุจากตนแมไมที่คัดเลอืกในปาธรรมชาติ
หนวยงาน จังหวัด เนื้อที่ (ไร) จํานวนแมไมที่คัดเลอืก

สถานวีนวัฒนวิจัยกําแพงเพชร กําแพงแพชร 100 25
สถานวีนวัฒวจัิยสะแกราช นครราชสมีา 62.5 ไมระบุ
สถานวีนวัฒนวิจัยหนองคู สุรนิทร 62.5 ไมระบุ
สถานวีนวัฒนวิจัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 62.5 ไมระบุ
ศูนยวนวัฒนวจัิยภาคกลาง กาญจนบุรี 62.5 13
รวม 350 38

ที่มา: ดัดแปลงจาก FORGENMAP (2002)



8

ภาพที่ 3 แปลงทดสอบลูกหลาน ปลูก ป พ.ศ. 2542 จากแมไม 80 สายพันธุ ที่สถานวีนวัฒนวจัิยดงลาน
จังหวัดขอนแกน ซึ่งในป พ.ศ. 2555 ไดทําการตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงเปนสวนผลติเมล็ดพันธุ
(ภาพโดยคุณวโิรจน ครองกจิสริ ิหัวหนาสถานวีนวัฒนวจัิยดงลาน จังหวัดขอนแกน)

Soonhuae et al. (1994); Yooyuen et al. (2011) ดําเนนิงานวจัิยความหลากหลายและ
โครงสรางทางพันธุกรรมโดยใชขอมูล DNA พบวา พะยูงเปนพชืที่ตองการการผสมขาม (Obligate
outcrossing) และมคีวามหลากหลายทางพันธุกรรมทัง้ภายในและระหวางกลุมประชากรสูงมาก
สามารถแบงเปน 2 กลุมประชากรหลัก (Geographic region) สอดคลอง คอื กลุมทางภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื และกลุมภาคกลาง ประโชติ ซุนอื้อและคณะ (2537) ยังไดศกึษาระบบการ
สบืพันธุดวยวาพะยูงมอีัตราการผสมขามสูง (Outcrossing rate) ถงึรอยละ 99.3

การดําเนินงานดานการอนุรักษและปรับปรุงพันธุที่สําคัญในปจจุบัน

นอกเหนอืจากการปองกันและปราบปรามที่ดําเนนิการกันอยางจริงจัง โดยและกรมปาไม และ
กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปาและพันธุพชื มกีารตั้งคณะทํางานเฉพาะกจิตาง ๆ เชน คณะทํางานแกไข
ปญหาไมพะยูงแบบบูรณาการ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม) คณะทํางานปองกันและ
ปราบปรามไมพะยูง (กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปาและพันธุพชื) การดําเนนิกจิกรรมที่เกี่ยวของเชน
ในชวงป พ.ศ. 2555- 2556 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชดําเนินโครงการปาไมพะยูงและไม
มคีาหายากขนาดใหญคนืสูถิ่นอสีานใต ดําเนนิการปลูกพะยูงในพื้นที่ 102,393 ไร (4,784,950 กลา)
ในปาอนุรักษและปาเสื่อมโทรมพื้นที่จังหวัดยโสธร มุกดาหาร อํานาจเจรญิ สุรนิทร ศรษีะเกษ และ
อุบลราชธาน ีแลว

ในสวนวชิาการไดมสีรุปลําดับความสําคัญและเรงดวนของการดําเนนิงานวจัิย การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร และการดําเนนิการจัดการและอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมปาไมในประเทศไทย โดยพะยูง
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ถอืเปนไมที่มคีวามสําคัญที่สุด ตามดวยมะคาโมง ยางนา ตะเคยีนทอง ประดู และสัก (Changtragoon et
al., 2012) โดยแสดงผลการดําเนนิการที่สําคัญ สถานภาพการอนุรักษ ความสําคัญและความเรงดวน
ของการดําเนนิงานดานตางๆ รวมถงึการศกึษาวจัิย In situ & Ex situ Genetic Conservation ซึ่งควรจะได
มกีารดําเนินงานในอนาคตของไมแตละชนดิ (ภาคผนวกที่ 1)

ในชวงหลายปที่ผานมา กลุมงานวนวัฒนวจัิยไดดําเนนิงานสานตอการอนุรักษและพัฒนาพันธุ
ไมพะยูงทัง้ในสวนงานวจัิยและในสวนการพัฒนาและปรับปรุงพันธุในภาคสนาม สําหรับงานวิจัย ไดมี
การวจัิยดานปรับปรุงพันธุและดานวนวัฒนวทิยา ไดแก การศกึษาชีววทิยาดอก ระบบการสบืพันธุ การ
ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศรูปแบบตางๆ เชน ปกชํา ตอน และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การทดสอบระยะปลูก
ที่เหมาะสม และการศกึษาการกระจายพันธุโดยใชระบบภูมสิารสนเทศ นอกจากนี้จะมกีารวเิคราะหผล
ศกึษา Progeny-provenance trials ที่ปลูกไวที่สถานวีนวัฒนวจัิยหมูส ีจังหวัดนครราชสมีา เมื่อป พ.ศ. 2530
ซึ่งจะสามารถทําใหนําผลการศกึษาไปคัดเลอืกพันธุไมจากแหลงตางๆ ที่เหมาะสมตอการปลูกในพื้นที่
อื่นตอไป

ในสวนของการพัฒนาและปรับปรุงพันธุภาคสนาม ลาสุดไดมกีารจัดสรางแปลงทดสอบ
ลูกหลานในป พ.ศ. 2553 ในภาคเหนอื (พษิณุโลก) ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื (ขอนแกน) ภาคกลาง
(ราชบุร)ี และภาคใต (สุราษฏรธาน)ี โดยรวบรวมแมไมจํานวนทัง้สิ้น 100 สายพันธุ จาก 20 แหลง
(Provenance)

ภาพที่ 4 แปลงทดสอบลูกหลาน อายุ 2 ป จากแมไม 100 สายพันธุ (ก) ที่สถานวีนวัฒนวจัิยพษิณุโลก
จังหวัดพษิณุโลก และ (ข) ที่สถานวีนวัฒนวจัิยบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
(ภาพโดยคุณจรัส ชวยนะ และคุณจิรพงษ เอกวานชิ ตามลําดับ)

ในสวนของการคัดเลือกแมไม ซึ่งถอืเปนขัน้ตอนแรกที่สําคัญของกระบวนการปรับปรุงพันธุใน
การบันทกึ เก็บรวบรวมตนไมลักษณะดทีางดานการเติบโตและรูปทรง กรมปาไมไดดําเนนิการมาอยาง
ตอเนื่อง จนปจจุบันมีแมไมที่คัดเลอืกไวรวมทัง้สิ้นกวา 455 ตนในทองที่ 19 จังหวัด คอื เชียงใหม
กําแพงเพชร อุดรธาน ีสกลนคร ขอนแกน ศรีสะเกษ สุรนิทร นครราชสีมา รอยเอ็ด อุบลราชธานี

ก ข
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มุกดาหาร ยโสธร เลย สระบุร ีปราจนีบุรี กาญจนบุรี ราชบุร ีประจวบครีขีันธและสงขลา โดยคัดเลอืก
จากปาธรรมชาตผิานทางโครงการวจัิยและสวนปาทั่วไปและจากกจิกรรมพัฒนาศักยภาพงานวจัิยดาน
ปาไม กจิกรรมบํารุงแหลงผลติเมล็ดอายุเกนิ 10 ป ในพื้นทีแ่ปลงปลูกของหนวยงานในสังกัดสํานักวจัิย
วจัิยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม ทัง้นี้แมไมเกอืบทัง้หมดไดมกีารบนัทกึรายละเอยีดตามแบบฟอรม
การคัดเลอืกแมไมเรยีบรอยแลว (ตัวอยางของแบบฟอรมฯ ปรากฏตามภาคผนวกที่ 3)

ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพะยูง

ดังไดกลาวไวในตอนตนวา ไมพะยูงในปจจุบันตกอยูในภาวะวกิฤตที่มคีวามเสี่ยงตอการสูญเสยี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมเนื่องจากถูกลักลอบตัดไมในปาธรรมชาตอิอยางรุนแรงและขยายตัวใน
วงกวาง ดังนัน้ การอนุรักษไมพะยูงจึงมคีวามจําเปนอยางยิ่งยวด และควรจะไดมกีารดําเนินงานอยาง
จรงิจังและเรงดวนมากขึ้น ควรดําเนินการแกไขปญหาพะยูงทัง้ระบบ ตัง้แตงานวจัิย การสงเสริมการปลูก
การปองกันและควบคุมใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และเปนการบรูณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอแนะนําในการดําเนนิงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพะยูงในภาพรวมพอสรุปไดดังนี้

1. นอกเหนอืจากงานปองกันการลักลอบตัดไม สิ่งที่ตองทําควบคูกันไป อยางเรงดวนและจรงิจัง
คอืการอนุรักษแบบนอกถิ่นกําเนดิในรูปแบบตางๆ ไดแก การจัดสรางแปลงอนุรักษ แปลงวจัิย
และพัฒนาพันธุ รวมทัง้การศกึษาดานการขยายพันธุ คุณสมบัตไิม แกนไม และการสงเสรมิการ
ปลูกและการใชประโยชนไมพะยูง

2. ควรจัดทํายุทธศาสตรการอนุรักษและจัดการพันธุกรรมไมพะยูงระดับชาติ
3. ควรสงเสรมิใหการขยายพันธุและใชประโยชนพะยูงพันธุดใีหมากขึ้น
4. ควรเสริมสรางเครอืขายและพันธมติรระหวางผูเกี่ยวของกับไมพะยูง ทัง้ภายในประเทศและ
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