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นายสุทัศน์ เล้าสกุล
นางพวงพรรณ หวังโพล้ง
นางวรพรณ หิมพานต์
นายสุจริต ชวนราลึก
นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน
นายบุญส่ง สมเพาะ
นายสุชาติ นิ่มพิลา
นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์
นายศุภชัย นุชิต
นายทิชา เลาหบุตร
นางสาวนัฎศิมา ทองยิ่ง
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ผู้อานวยการส่วนวนวัฒนวิจัย
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
เศรษฐกรชานาญการ
ผู้ช่วยนักวิจัย

คานา
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ไขมาตรา 7 พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่กาหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์
ไม่เป็นไม้สงวนหวงห้าม และการทาไม้ไม่ต้องได้รับการอนุญาตอีก
ต่ อ ไป ประกอบกั บ การที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ อ อกกฎกระทรวง
รองรับ "ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ” เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจ เป็นเหตุให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจปลูกต้นไม้กันมาก
ขึ้น กรมป่าไม้ จึงที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
และเพาะชากล้าไม้เพื่อแจกจ่าย แต่เนื่องจากความต้องการเมล็ดและ
กล้ า ไม้ มี ม ากขึ้ น ท าให้ มี เ มล็ ด และกล้ า ไม้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการ การส่งเสริมให้ชุมชนคัดเลือกแม่ไม้ เพื่อเก็บเมล็ดหรือ
นามาเพาะชาเพื่อใช้เองหรือจาหน่าย จึงเป็นการแก้ปญญหา รวมทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าอีกด้วย
ในอดีตที่ผ่านมา มีเพียงหน่วยงานภาครัฐที่มีการสร้างและ
จั ด การแหล่ ง เมล็ ด พั น ธุ์ ไ ม้ ป่ า คู่ มื อ ฉบั บ นี้ จึ ง จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น
แนวทางให้แก่ชุมชน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการสร้ างและ
จัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าของตัวเอง เป็นการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ และเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
คณะผู้จัดทา
มกราคม 2564
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สารบัญ

บทนา
ความสาคัญของแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
ลักษณะแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าที่ดี
ลักษณะของหมู่ไม้และที่มาของแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
หลักการสร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
ปญจจัยที่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
แหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน
การสร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน
การดูแลแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
แบบฟอร์มการสารวจเบื้องต้นแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
(ไม้ยน
ื ต้น) สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ทะเบียนประวัติแม่ไม้
ข้อพิจารณาในการคัดเลือกแม่ไม้
ตัวอย่างแม่ไม้ในชุมชนของแต่ละภาค
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บทนา
แหล่งเมล็ดเป็นพื้นฐานสาคัญในการผลิตเมล็ดไม้ที่มีคุณภาพ
เพื่อสร้างความสาเร็จในอาชีพปลูกสร้างสวนป่า แหล่งเมล็ดมีลักษณะ
แตกต่างกันไปตามแต่ที่มา การเลือกแหล่งที่ดีพิจารณาจากลักษณะ
ภายนอกของต้นไม้ดีตรงตามความต้องการ จานวนต้นและขนาดของ
แหล่งมากและใหญ่พอประมาณ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง และ
สถานภาพของแหล่งคือ ต้นไม้มีอายุอยู่ในเกณฑ์ออกดอกผลแล้ว และ
พื้นที่มีความปลอดภัยหรือไม่ถูกรบกวน ซึ่งแหล่งเมล็ดไม้มีทั้งเป็น
แบบ “อนุรักษ์ในถิ่นกาเนิด” คือ ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ และ “อนุรักษ์
นอกถิ่นกาเนิด” คือ จากแหล่งที่รวบรวมพันธุ์ไม้ปลูกขึ้นมาใหม่
“อนุรักษ์นอกถิ่นกาเนิด ” มีข้อดีคือ เข้าถึงหมู่ไม้ได้สะดวก
ทาให้เก็บเมล็ดได้ง่าย และเก็บได้คราวละมาก ๆ เนื่องจากเป็นสวนป่าที่
มีการดูแลและจัดการเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย นอกจากนี้ต้นไม้ในพื้นที่ปลูก ซึ่งเกิด
จากการสุ่มและคละเมล็ดอย่างดีจากตัวแทนของแหล่งต่าง ๆ มีโอกาส
ที่ ก่ อให้ เ กิ ดการผสมข้ามพัน ธุ์ มากกว่า ในขณะที่ มี ข้อเสีย คื อมีฐาน
พันธุกรรมแคบ เนื่องจากเป็นการปลูกที่ต้องสุ่มหรือคัดเลือกบางสาย
พันธุ์เท่านั้น ทาให้ไม่สามารถครอบคลุมสายพันธุ์ทั้งหมดแบบแปลง
อนุรักษ์ในถิ่นกาเนิดได้ แต่ที่จัดว่าเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าที่คุณภาพ
ดีที่สุด คือแหล่งที่ได้จากกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ โดยเฉพาะเมื่อ
พัฒนาไปสู่ขั้นที่เรียกว่า “สวนผลิตเมล็ดพันธุ์”
คู่มอื การจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 -2579 ) กาหนด
เป้าหมายให้มีพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15
ซึ่งไม้เศรษฐกิจที่เหมาะสมสาหรับปลูกป่า เศรษฐกิจมีด้วยกันหลาย
ชนิ ด เช่ น สั ก ประดู่ มะค่ า ยางนา พะยู ง และ อะคาเซี ย เป็ น ต้น
ประกอบกับตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
มีมติเห็นชอบกับ “โครงการชุมชนไม้มีค่า ” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่ มีสิท ธิ์ ใน
การใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการสนอง
นโยบายด้านการป่าไม้ในการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15
ของพื้ น ที่ ป ระเทศ ตามเป้ า หมายแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายภายใน 10 ปี ประเทศ
ไทยจะมี “ชุ ม ชนไม้ มี ค่า ” 20,000 ชุ ม ชน จ านวนครั ว เรื อนเข้าร่วม
โครงการ 26,000,000 ครัวเรือน โดยปลูกครัวเรือนละ 400 ต้น มี
จานวนต้นไม้ 1,040 ล้านต้น ทาให้ประชาชนหันมาปลูกต้นไม้ หรือ
ปลูกสร้างสวนป่ากันมากขึ้น จึงควรทาการส่งเสริมให้ชุมชนเพาะและ
ขยายพันธุ์กล้าไม้ รวมถึงสร้างแหล่งเมล็ดไม้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้มี
จานวนกล้าไม้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงเป็นการ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่มีพื้นที่ป่าไม้ด้วย
คู่ มื อ “การจั ดการแหล่ งเมล็ดพั น ธุ์ ไ ม้ ป่า ชุม ชน” จั ดท าขึ้ น
เพื่อให้สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแก่ชุมชน
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ให้สามารถจัดการและดูแลแหล่งเมล็ดไม้ให้ได้ผลผลิตเมล็ดและกล้าไม้
คุณภาพดีไปใช้ในการปลูกสร้า งสวนป่า ซึ่งนอกจากเป็นการสร้ า ง
อาชี พ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนแล้ ว ยั ง เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ส วนป่ า ไม้
เศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

เมล็ดไม้มีค่าบางชนิด
(ภาพโดย...เบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ)
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ความสาคัญของแหล่งเมล็ดพันธุไ์ ม้ปา่
จากความนิยมในการปลูกสร้างสวนป่าไม้มีค่าที่เพิ่มมากขึ้น
ความต้องการกล้าไม้จึงมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน การเพาะ
และขยายพันธุ์ ก ล้า ไม้ในปั จจุบัน โดยการใช้ เมล็ ดพัน ธุ์ ยังคงเป็นที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสาหรับการปลูกป่า เนื่องจากสามารถจัดหา
ได้ทั่วไป จัดการง่าย สามารถรองรับการผลิตกล้าได้คราวละมากๆ และ
ที่สาคัญราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่น
แหล่ งเมล็ ด หรื อแหล่ งที่ ม าของเมล็ดในความหมายทั่วไป
อาจเป็นเพียงต้นไม้ต้นเดียวที่เก็บเมล็ดมา หรือเป็นต้นไม้หลายต้น
ขึ้นอยู่รวมกันทั้งในป่าธรรมชาติและสวนป่า หรือเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่
กระจายกันในลักษณะต่างๆ เช่น ต้นไม้ข้างถนน เรือกสวน ไร่นา หรือ
ในที่สาธารณะ ชุมชนต่าง ๆ ต้นไม้ดังกล่าวเหล่านี้ อาจเป็นแหล่งเมล็ด
ที่ดีและที่ไม่ดี แต่หากได้รับการคัดเลือกตามแต่วัตถุประสงค์ หรือตาม
ความต้องการหรื อได้รับการจัดการบางประการเพื่อปรับปรุงให้มี
คุณภาพดีขึ้นแล้ว บางแหล่งก็อาจถือเป็นแหล่งที่ดีได้ หรือ สามารถใช้
เป็นแหล่งเมล็ดในเบื้องต้นไปก่อน
แหล่ งเมล็ ด เป็ น สิ่ งส าคั ญ เริ่ ม ต้น ของความส าเร็จ ของการ
ปลูกสร้างสวนป่า เมล็ดไม้จากแหล่งผลิตเมล็ดที่ดี จะมีความมีชีวิตและ
จ านวนเมล็ดต่อผลมากกว่ าเมล็ ดจากแหล่ งทั่ ว ไปหรื อเมล็ ดจากป่า
ธรรมชาติ ในขณะที่กล้าไม้จากแหล่งเมล็ดที่ดีจะมีการเติบโตดีกว่ากล้า
ไม้จากป่าธรรมชาติ สวนป่าที่ปลูกโดยใช้เมล็ดที่เก็บจากแหล่งผลิต
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เมล็ดพันธุ์ มีการเติบโตและรูปทรงที่ดีกว่า รวมทั้งจะให้ผลผลิตที่
ดีกว่าที่เก็บจากแหล่งอื่น ๆ ดังนั้นการจัดการแหล่งเมล็ดเพื่อให้ผลิต
เมล็ดไม้คุณภาพดีเพื่อเพิ่มผลผลิตการปลูกสวนป่าจึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง
การเลือกแหล่งและการดูแลรัก ษาแหล่งเมล็ดไม้พันธุ์ดีอย่าง
ถูกต้องตามหลักของวนศาสตร์ นอกจากทาให้ได้แหล่งเมล็ดและเมล็ด
ไม้ คุ ณ ภาพที่ ดี แ ละรู้ แ หล่ ง ที่ เ ก็ บ เมล็ ด ที่ แ น่ น อนแล้ ว ยั ง เป็ น การ
ส่งเสริมให้มีการใช้เมล็ดคุณภาพดีมากขึ้นและทาให้ต้นทุนการผลิต
เมล็ดลดลง

สวนป่ายางนา สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแก่น
(ภาพโดย...วิโรจน์ ครองกิจศิริ)
คู่มอื การจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน
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ลักษณะแหล่งเมล็ดพันธุไ์ ม้ปา่ ทีด่ ี
ลักษณะแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ปา่ ที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. แหล่ ง เมล็ ด ที่ ดี ควรมี ต้ น ไม้ ที่ มี ลั ก ษณะเด่ น เฉพาะตามความ
ต้องการใช้ประโยชน์ เช่น ต้องการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ต้นไม้ที่
เป็นแหล่งเมล็ดที่ดี ควรมี รูปทรงดี ลาต้นเปลาตรง มีช่วงที่เป็น
ท่อนซุงยาว มีการเติบโตดี หรือมีลักษณะอื่นตามความต้องการใช้
ประโยชน์ เช่น ให้น้ายางคุณภาพดีและมีปริมาณมาก หรือให้ผล
ขนาดใหญ่ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก
2. แหล่งเมล็ดที่ดี ควรมี ต้นไม้ที่มีอายุเหมาะสมหรืออยู่ในวัยเจริญ
พันธุ์ ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป เนื่องจากอายุของต้นไม้เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของเมล็ด

3. แหล่งเมล็ดควรมีความปลอดภัย ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การถูกทาลายจากไฟป่า การลักลอบตัดไม้ และการบุกรุกพื้นที่
หรือมีสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อสุขภาพหรือการสืบพันธุ์ตาม
ธรรมชาติข องต้น ไม้ หากมี ความจ าเป็ นควรหาวิ ธีป้องกันความ
เสี่ยงต่าง ๆ ด้วย

4. แหล่ งเมล็ ดควรเป็นบริ เ วณที่ มี ความสะดวกในการเข้ าถึง การ
จัดการต่าง ๆ เช่น การขนย้ายเมล็ด หากเป็นแหล่งที่ห่างไกลหรือ
ยากล าบากในการเดินทางควรเก็บ เมล็ดไปจัดสร้างแหล่งเมล็ด
แบบเริ่มปลูกใหม่
6 : คู่มอื การจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน

5. แหล่งขนาดใหญ่จะมีจานวนต้นไม้ จานวนมาก หลักเกณฑ์กว้างๆ
ว่า แหล่งเมล็ดควรมีต้นไม้ที่ไม่เป็นเครือญาติกัน อย่างน้อย ๒๕ ต้น
หรือมีพื้นที่ 25-100 ไร่ โดยพื้นที่ขนาดเล็กอาจไม่คุ้มค่าและมีความ
เสี่ยงต่อการผสมเกสรจากแหล่งที่ไม่ต้องการสูง ในขณะที่พื้นที่
ขนาดใหญ่มาก ทาให้ยากต่อการจัดการดูแล อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติ การกาหนดขนาดควรพิจารณาตามปริมาณความต้องการ
ปริมาณของเมล็ดไม้ชนิดนั้นด้วย

แหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าที่ดี
คู่มอื การจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน
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ลักษณะของหมูไ่ ม้และทีม่ าของแหล่งเมล็ดพันธุไ์ ม้ปา่
แหล่งสาหรับเก็บเมล็ด ได้จาแนกตามชั้นคุณภาพ ได้ 6 ชั้น
โดยมีที่มาและลักษณะของหมู่ไม้ ดังนี้
1. เขตเก็บเมล็ด (Seed

Collection zone, ecozone : SCZ)

เป็นแหล่งเก็บเมล็ดที่มีชั้นคุณภาพต่าสุด เนื่องจากลักษณะ
ของหมู่ไม้อยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าค่าเฉลี่ย และไม่สามารถระบุขอบเขตที่
ชัดเจนได้ และยังไม่มีการสารวจ
2. แหล่งเมล็ดตรวจพิสูจน์ (Identified

Stand : IS)

เป็ น หมู่ ไ ม้ ที่ มี ลั ก ษณะอยู่ ใ นเกณฑ์ เ ฉลี่ ย หรื อ มี ลั ก ษณะ
พอใช้ ไ ด้ มี ข อบเขตพื้ น ที่ แ น่ ชั ด มี ก ารส ารวจ ประเมิ น และมี ก าร
ลงทะเบียนเป็นแหล่งแม่ไม้
3. แหล่งเมล็ดคัดเลือก (Selection

Stand : SS)

เป็ น แหล่ ง ที่ เ ป็ น ทั้ ง ป่ า ปลู ก และป่ า ธรรมชาติ ที่ ห มู่ ไ ม้ มี
ลักษณะดี หรือมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษตามที่ต้องการ อาจเป็นแหล่ง
ที่เลือกมาจากแหล่งเมล็ดตรวจพิสูจน์
4. แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed

Production Area : SPA)

หมู่ไม้ที่มีลักษณะดี หรือเป็นแหล่งเมล็ดคัดเลือกที่ได้รับการ
จัดการด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือเป็นสวนป่าที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่ง
8 : คู่มอื การจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน

ส าหรั บ การเก็ บเมล็ ดอย่ า งเร่งด่ว น โดยควรมี ต้น ไม้ ที่ มี ลั ก ษณะดี
ประมาณ 16-32 ต้นต่อไร่ หรือมีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่
5. แหล่งเมล็ดพิสูจน์ถิ่นกาเนิด (Provenance

Resource Stand :

PSS)
หมู่ไม้ที่เป็นป่าปลูก (เท่านั้น) แตกต่างจาก แหล่งผลิตเมล็ด
พั น ธุ์ คื อ ทราบแหล่ ง ก าเนิ ด เมล็ ด ที่ น ามาปลู ก และการปลู ก นั้ น มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการผลิตเมล็ดโดยตรง และยังมีประโยชน์ใน
ด้านการเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ด้วย
6. สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed

Orchard : SO)

แหล่งเมล็ดที่มีคุณภาพสูงที่สุด ที่เป็น ป่าที่ปลูกขึ้นจากการ
ใช้เมล็ดหรือกิ่งของสายพันธุ์ที่ดีซึ่งคัดเลือกไว้ และได้รับการจัดการ
ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้มีผลผลิตเมล็ดเร็วขึ้นและเป็นปริมาณมาก ทั้งนี้
การปลูกมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี โดย
สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ นี้เป็นการรวบรวมสายพันธุ์จากหลาย ๆ แหล่ง
และมีการกาหนดแผนผัง การปลูกที่ชัดเจนให้กับกล้าไม้ทุกต้น มี 2
ประเภท ได้แก่ สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ที่สร้างจาก clone เรียกว่า clonal

seed orchard (CSO) และที่สร้างจากกล้าไม้ที่มาจากเมล็ด เรียกว่า
seedling seed orchard (SSO)

คู่มอื การจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน
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การแบ่งตามชั้นคุณภาพของแหล่งเมล็ด

10 : คู่มอื การจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน

คู่มอื กำรจัดกำรแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่ำชุมชน : 11
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สำยพันธุ์

มีกำรจัดกำร มีกำรทดสอบ

หลักการสร้างแหล่งเมล็ดพันธุไ์ ม้ปา่
แหล่งเมล็ด แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่
1. แหล่งเมล็ดที่มีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ
ได้แก่ แหล่งเมล็ดที่พบเห็นในอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ เขต
อนุรักษ์ระบบนิเวศ หรือป่าชุมชน เนื่องจากอยู่ในป่า เข้าถึงและทาการ
เก็บเมล็ดได้ยาก รวมทั้งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการไปเก็บเมล็ด
การสร้ างแหล่ งเมล็ ดในป่ าธรรมชาติหรื อสวนป่ าที่มี ต้นไม้อยู่ เดิม
เป็นได้ 5 ประเภท คือ แหล่งเมล็ดตรวจพิสูจน์ แหล่งเมล็ดคัดเลือก แหล่ง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ แหล่งเมล็ดพิสูจน์ถิ่นกาเนิด และสวนผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้อดี คือ ใช้ได้ทันทีเมื่อมีความต้องการเมล็ดในกรณีเร่งด่วน
ไม่ต้องรอต้นไม้เติบโต
ข้อเสีย คือ เป็นแหล่งที่มีคุณภาพปานกลาง หรือแม้ว่าบาง
แหล่งหมู่ไม้มีลักษณะดี แต่ก็ยังไม่ได้มีการทดสอบ การจัดสร้างแหล่ง
เมล็ดในลักษณะนี้
2. แหล่งเมล็ดที่สร้างหรือปลูกขึน้ ใหม่
ได้แก่ ต้นไม้ข้างถนน หัวไร่ปลายนา ทีส่ าธารณะ จนถึงแปลงที่
สร้างขึน้ เพื่อเป็นแหล่งเมล็ดโดยเฉพาะ เช่น แปลงทดสอบสายพันธุ์
หรือ แปลงทดสอบแม่ไม้ ซึ่งจะเข้าถึงหมู่ไม้ได้สะดวก ทาการเก็บเมล็ด
ได้ง่ายกว่า ทาให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยและเวลาในการเก็บเมล็ด
การสร้างโดยเริ่มต้นปลูกใหม่ทั้งหมด ให้เป็นแหล่งเมล็ดพิสูจน์
ถิ่นกาเนิด และสวนผลิตเมล็ดพันธุ์
12 : คู่มอื การจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน

ข้อดี คือ ได้แหล่งเมล็ดมีคุณภาพดีกว่า และได้รับการทดสอบ
ในระดับหนึ่งแล้ว
ข้อเสีย คือ ไม่อาจตอบสนองต้องการเมล็ดได้อย่างรวดเร็ ว
ต้องมีการวางแผนการผลิตเมล็ดไว้ล่วงหน้า และประการสาคัญคือ มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและดูแลรักษามาก
ในแหล่งเมล็ด จะต้องดาเนินการคัดเลือก “แม่ไม้” (mother tree
ตามศัพท์ปา่ ไม้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือ plus tree และ seed
tree ในงานด้านปรับปรุงพันธุ์ไม้และจัดการเมล็ดไม้) ซึ่งหมายถึง
ต้นไม้ที่มีลกั ษณะดีตามความต้องการ

แหล่งแม่ไม้ในป่าธรรมชาติ (ป่าสักนวมินทรราชินี จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
(ภาพโดย...มานพ ผู้พัฒน์)
ที่มา : สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

คู่มอื การจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน
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สวนผลิตเมล็ดพันธุ์สัก สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา
(ภาพโดย...สมพร คาชมภู)
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการผลิตเมล็ดพันธุไ์ ม้ปา่
ปริ ม าณเมล็ ดไม้ ช่ ว งเวลาให้เ มล็ด และความยาวนานของ
ช่วงเวลาในการให้เมล็ด ในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกัน ทั้งในแต่ละต้น
แต่ละชนิด แต่ละหมู่ไม้ และยังแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ และ
สภาพภูมิอากาศ โดยปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตเมล็ดเหล่านี้ แบ่งได้เป็น
2 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน ได้แก่
1) อายุต้นไม้ที่พร้อมออกดอกผล โดยอายุต้นไม้ที่เริ่มผลิต
เมล็ดและจานวนปีที่ให้เมล็ดขึ้นกับชนิดไม้ เช่น สัก ให้ผลผลิตครั้ง
แรกเมื่ออายุประมาณ 8 ปี ยางนา ตะเคียนทอง ให้ผลผลิตครั้งแรก
เมื่ออายุประมาณ 12 ปี และจากรายงานของวีระพงษ์ (๒๕๔๓) พบว่า
เมล็ดจากต้นไม้อายุ 35 ปีขึ้นไปมีคุณภาพเมล็ดและเปอร์เซ็นต์การงอก
สูงกว่าเมล็ดจากต้นไม้อายุ 10 ปี
2) ขนาดของล าต้น และเรื อนยอด กล่ า วคื อ ต้น ไม้ ช นิ ด
เดีย วกั น ที่ มี ล าต้น สู งใหญ่ จะผลิ ตเมล็ ดได้ม ากกว่ าต้น เล็ก หรื อต้นที่
เรือนยอดอยู่ใต้ร่มเงา นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบว่าขนาดของลาต้น
มีผลต่อผลผลิตเมล็ดมากกว่าความสูง
3) ช่ ว งเวลาการออกดอก การออกดอกขึ้ น กั บ ชนิ ดไม้
โดยทั่วไปออกดอกปีละครั้ง แต่ไม้โตเร็วบางชนิด เช่น กระถินณรงค์
และกระถิ น เทพาออกดอกปี ล ะ ๒ ครั้ ง ท าให้ ผลิ ตเมล็ ดได้ ม ากกว่ า
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สาหรับไม้วงศ์ยางบางชนิด เช่น ยางนา ออกดอกไม่สม่าเสมอทุกปี อาจมี
ช่วงที่เป็นปีที่มีผลดกหรือปีที่มีผลน้อย เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่
1) สภาพแวดล้อม พืชในป่าเขตร้อนโดยทัว่ ไปสามารถออก
ดอกติดผลได้ทุกช่วงเวลาตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่ร้อน
หรือหนาวจัดเกินไป แตกต่างจากป่าในเขตอบอุ่น ซึ่งไม่ออกดอกหรือ
ผลิตเมล็ดในฤดูหนาว และสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรงหรือฉับพลันก็เป็นอันตรายต่อตาดอกและผล
2) ปัจจัยสิ่งที่มีชีวิต โดยเฉพาะสัตว์ต่าง ๆ เป็นอีกปัจจัย
หนึ่ ง ที่ ท าให้ ด อก ผลและเมล็ ด ได้ รั บ ความเสี ย หาย เช่ น นกและ
ค้ า งคาวที่ จิ ก แทะดอกและผลจนท าให้ ดอกและผลถู ก ท าลาย และ
บางส่วนอาจได้รับเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อผลบนต้นด้วย หนอนกิน
ดอกตูมของต้นสัก ด้วงน้ามันและเพลี้ยดูดน้าเลี้ยงช่อดอกสัก กัดกิน
และทาลายดอกและช่อดอกสัก

ดอกสัก
(ภาพโดย...วรพรรณ หิมพานต์)
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แหล่งเมล็ดพันธุไ์ ม้ปา่ ชุมชน
การสร้างแหล่งเมล็ดพันธุไ์ ม้ปา่ ชุมชน
ในพื้นที่ของชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างแหล่งเมล็ดพันธุไ์ ม้ป่า
จากป่าธรรมชาติ มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
หลักการสร้างแหล่งจากป่าธรรมชาติ คือ
 ควรเลือกหมู่ไม้ที่มีอายุมากพอที่จะผลิตเมล็ด เช่น สักและยางนา
ควรมีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ส่วนพะยูง ควรมีอายุ 8 ปี ขึ้นไป
 มีรูปทรงดี และมีการรบกวนของโรคและแมลงน้อย
 มีชนิดไม้ที่ต้องการกระจายอยู่ปานกลางหรือมาก
 ในพื้นที่ที่มีขนาดกว้างขวางมาก อาจมีมากกว่าหนึ่งแหล่งได้
เกณฑ์ในการคัดเลือกแม่ไม้
 แต่ละแหล่งควรมีแม่ไม้ อย่างน้อย 25 ต้นต่อไร่ แต่ละต้นควรอยู่หา่ ง
กันมากกว่า 100 ม. (ควรเก็บเมล็ดจากต้นไม้จานวน 15-25 ต้น)
 เลือกต้นไม้ที่มีรูปทรงดี มีเรือนยอดเด่นในหมู่ไม้นั้น
 หลีกเลี่ยงต้นที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว
 เลือกต้นที่แข็งแรง ไม่มีโรคหรือแมลงทาลาย
ขั้นตอนการดาเนินการ
 สารวจและทาการรังวัดพื้นที่เพื่อจัดทาแผนที่
 คัดเลือก ทาเครื่องหมายและบันทึกลักษณะของแม่ไม้ ได้แก่
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH) ความสูง รูปทรง ผลผลิต
เมล็ด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพื่อให้ค้นหาต้นไม้ได้ง่าย และใช้ใน
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การประเมินกาลังผลิตเมล็ดไม้ให้มีความถูกต้องและแม่นยามากขึ้น
 ทาแผนผังแสดงแม่ไม้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บเมล็ด
 จัดทาแนวเขตของแหล่ง เพื่อให้สังเกตได้ง่าย และความสะดวกใน
การเข้าไปเก็บเมล็ด รวมถึงเป็น การควบคุมดูแลป้องกันพื้นที่
โดยทาเครื่องหมายด้วยวัสดุต่าง ๆ รอบพื้นที่ แหล่งเมล็ดไม้ชั้นดี
เช่น แหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแบบสวนผลิตเมล็ดควรทาแนวเขตที่
แน่นหนา เช่น ใช้รั้วลวดหนามยึดด้วยเสาปูน
 ควรทาพื้นที่ตามรอบแนวแปลงปลูกให้โล่งเตียน สาหรับเป็น
แนวกันไฟ และเป็นทางตรวจการณ์ได้ด้วย

แม่ไม้แดง
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แม่ไม้พะยูง

ขั้นตอนการดาเนินการ
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แบบบันทึกรายละเอียดต้นไม้และแม่ไม้ในการสารวจ

บัญชีแสดง จานวนต้นไม้และแม่ไม้
ชนิดไม้.......................
ท้องที่...............................ตาบล....................อาเภอ....................จังหวัด..........................
วันที่...............เดือน.......................พ.ศ. ..........

การดูแลแหล่งเมล็ดพันธุไ์ ม้ปา่ ชุมชน
หมู่ไม้ที่ได้ดาเนินการคัดเลือกให้ เป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
จาเป็นต้องได้รับการจัดการ การบารุง ดูแลรักษา เพื่อ
1. ทาให้ปริมาณผลผลิตเมล็ดเพิ่มขึ้น
2. ทาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเมล็ดได้สะดวก
3. ทาให้เมล็ดมีคุณภาพดีขึ้น
4. ทาให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเมล็ด
5. ท าให้ แ หล่ งเมล็ ดมี ความปลอดภั ย ทั้ งจากไฟไหม้ การ
ลักลอบตัด หรือการบุกรุกพื้นที่
6. ป้องกันการผสมเกสรกับต้นไม้ที่ไม่ต้องการ
โดยวิธีการทัว่ ไป ได้แก่

1. การเพิ่มแสง
การที่ผลผลิตเมล็ดต่า เนื่องจากหมู่ไม้ขนึ้ อยู่หนาแน่น
เกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและการออกดอกผล การลิดกิ่ง
หรือการตกแต่งกิ่งของต้นไม้ที่อยู่โดยรอบแม่ไม้ จะเป็นการช่วยให้
เรือนยอดของแม่ไม้ได้รับแสงเพิ่มมากขึน้ เป็นแนวทางหนึ่งในการ
เพิ่มผลผลิตของเมล็ด
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2. การใช้ปยุ๋
การใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ด โดยควรใส่ปุ๋ยหลังจากที่
ต้นไม้สร้างตาดอกแล้ว สูตรของปุ๋ยที่ใช้นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่หรือคุณสมบัติของดินและควรมีการทดสอบว่าปุ๋ยสูตร
ใดให้ผลดีที่สุด ในทางปฏิบัตินั้นหากคุณสมบัติของดินยังไม่แน่นอนก็
อาจใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 ทดแทนไปได้
เนื่ อ งจากการออกดอกและติ ด ผลนั้ น ขึ้ น กั บ ปั จ จั ย หลาย
ประการ ผลของการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดอาจมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละท้องที่หรือในแต่ละชนิดไม้

3. การควบคุมป้องกันแมลงศัตรูป่าไม้
โรคและแมลงอาจเกิ ด การระบาดที่ รุ น แรงและรวดเร็ ว
รวมทั้งแมลงอาจทาอันตรายกับต้นไม้ได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นตาดอก
ระยะที่ดอกและผลกาลังพัฒนาหรือผลแก่
การควบคุมและกาจัดแมลงในแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ทาได้
ดังนี้
1) การควบคุ ม ทางชี ว วิ ธี เป็ น วิ ธี ที่ ใ ช้ สิ่ ง มี ชี วิ ต ด้ว ยกั น ไป
ควบคุ ม หรื อ ท าอั น ตรายสิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต อี ก พวกหนึ่ ง เช่ น การใช้ เ ชื้ อ
แบคที เ รี ย ชนิ ดบาซิล ลัส ทู ริงเยนซิส หรื อ บี ที ในการควบคุ ม และ
กาจัดหนอนแมลง นอกจากนี้ก็มีการใช้พวกตัวห้า ตัวเบียน เป็นตัว
ควบคุ ม หนอนแมลงได้ เช่ น การใช้ ม วนพิ ฆ าต เป็ น ตั ว ห้ าในการ
ควบคุมหนอน หนอนผีเสื้อกินใบสัก และหนอนผีเสื้อกินผิวใบสัก
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2) การใช้สารเคมี เป็นวิธีการที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษ และต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยเริ่มพ่นครั้งแรกเมื่อช่อดอก
เริ่มแทงช่อออกมา ทั้งนี้ควรดาเนินการตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
3) วิธีอ่ืน ๆ เช่น การคัดเลือกพันธุ์ที่มีความต้านทานแมลง
การจับแมลงมาทาลายโดยใช้กับล่อชนิดต่าง ๆ เช่น กลิ่นฟีโรโมนและ
กับดักแบบใช้แสง เป็นต้น

4. การป้องกันให้แหล่งเมล็ดมีความปลอดภัย
แหล่งเมล็ดมีโอกาสถูกรบกวนหรือถูกทาลายได้จากไฟป่า
การลักลอบตัดไม้ และการบุกรุกพื้นที่ การป้องกันอาจทาได้โดย
1) การทาแนวกันไฟรอบพื้นที่ โดยการถางวัชพืชและไม้พื้น
ล่างให้โล่งเตียน กว้างประมาณ 8-15 เมตร หรือทาเป็นถนนชั่วคราว
ที่ใช้เป็นทางตรวจการไปด้วย รวมทั้งทาการตรวจตราอย่างสม่าเสมอ
และการสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ชาวบ้ า นที่ อ ยู่ ร อบพื้ น ที่ ใ ห้ รั บ รู้ ถึ ง
ความสาคัญของแหล่งเมล็ด เพื่อร่วมกันป้องกันแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
2) การกาจัดวัชพืช ในแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ หรือ
แม่ไม้มีอายุมากแล้ว การถางวัชพืชก็จะช่วยให้เก็บเมล็ดได้สะดวกขึ้น
และจะเป็นการลดปริมาณเชื้อไฟหรือความรุนแรงเมื่อเกิดไฟป่าได้
สาหรับบางแหล่งอาจใช้หญ้าแห้งคลุมโคนต้นและบริเวณใต้พุ่มใบเพื่อ
เป็นการขัดขวางการเจริญพัฒนาของวัชพืช ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
ช่วยอุ้มความชื้นและเพิ่มอินทรียวัตถุให้ดินด้วย ส่วนแหล่งเมล็ดที่เป็น
สวนป่าเริ่มปลูกในปีแรก ๆ การกาจัดวัชพืชเป็นการช่วยให้ต้นไม้มี
อัตราการรอดตายสูง และเติบโตดีขึ้น
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ส่วนวิธีการอื่น ๆ เช่น การใช้ฮอร์โมนเร่งการออกดอกผล
หรื อการตัดขยายระยะ อาจไม่ เ หมาะสมส าหรั บ การดาเนิ น การใน
แหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าในชุมชน

การออกผลของสัก พะยูง และประดู่
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เอกสารอ้างอิง
สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ. 2557. แนวทางการพัฒนาแหล่งเมล็ดพันธุ์
ไม้ป่า. สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. 148 น.
ส่ ว นวนวั ฒ นวิ จั ย ส านั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการป่ า ไม้ กรมป่ า ไม้ .
ม.ป.ป. คู่มือการดูแลแหล่งผลิตเมล็ดไม้พันธุ์ดี. ส่วนวนวัฒนวิจัย
สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. 26 น.
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ภาคผนวก
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แบบฟอร์มการสารวจเบือ้ งต้นแหล่งเมล็ดพันธุไ์ ม้ป่า (ไม้ยนื ต้น)
สานักวิจยั และพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ชนิดไม้ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ชื่อท้องถิ่น

ชื่อสามัญ

ทีต่ งั้ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์/โทรสาร
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน :
โทรศัพท์ :

ทีต่ งั้ แหล่งเมล็ดไม้
ชื่อป่า/สถานที่
หมู่บ้าน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ความสูงจากระดับน้าทะเล (เมตร) :
ละติจูด
ลองติจูด
รายละเอียดอื่น ๆ :
ระยะทางเดินเท้าถึงแหล่งเมล็ด (เมตรหรือกิโลเมตร) :
ระยะทางระหว่างหน่วยงานถึงแหล่งเมล็ด (เมตรหรือกิโลเมตร) :
การกาหนดขอบเขตป่า :  มี
 ไม่มี
แผนที่ เลขที่ :
สเกล
แผ่นที่
ลักษณะถนน :  ลาดยาง  ลูกรัง  อื่น ๆ
หมายเหตุ :
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ประเภทป่าทีข่ นึ้ อยู่
 ป่าธรรมชาติ

ป่าไม่ผลัดใบ
 ป่าดิบชื้น
 ป่าดิบแล้ง
 ป่าดิบเขา  ป่าชายหาด
ป่าพรุ
ป่าบึงน้าจืด

 ป่าปลูก ปีท่ป
ี ลูก
 ไม่แน่ชัด
 อื่น ๆ ระบุ

อายุ

ป่าผลัดใบ
ป่าเบญจพรรณ
ป่าเต็งรัง

ปี ถิ่นกาเนิดของเมล็ดที่ใช้

.
.

รายละเอียดหมูไ่ ม้
ความสูงเฉลี่ย (ม.) :
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) :
พื้นที่ (ไร่) :
.จานวนต้น/ไร่ :
ผลผลิตเมล็ด :
 มี
 ไม่มี
เคยมีการเก็บเมล็ดจากแหล่งนี้มาก่อนหรือไม่ :  เคย
 ไม่เคย
โปรดให้คะแนนลักษณะต่าง ๆ ของหมู่ไม้ (คะแนน 1-5) ลงในช่องว่าง
ความหมายของคะแนน
1. แย่มาก 2. ไม่ดี 3. ปานกลาง 4. ดี
5. ดีมาก
ลักษณะของหมู่ไม้ :
การเข้าถึง
รูปทรง
การแตกกิ่งก้าน (กิ่งก้านน้อยถือว่าดี)
ผลผลิตเมล็ด
ความปลอดภัย
ความหนาแน่นของหมู่ไม้ :
 น้อย  ปานกลาง  หนาแน่น  หนาแน่นมาก
การกระจายของต้นไม้ :
 ขึ้นใกล้กันเป็นกลุ่ม  กระจายห่างกันเป็นจุด/หย่อมทั่วพื้นที่
 ขึ้นเป็นแถวตามแนวถนน
หมายเหตุ : กรุณาแนบภาพถ่ายด้วย (ถ้ามี)
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.

แผนทีข่ องแหล่งเมล็ดไม้โดยสังเขป

ผู้สารวจ

วันที่
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ทะเบียนประวัตแิ ม่ไม้
ชนิดไม้
ชื่อพฤกษศาสตร์
2. เลขที่แม่ไม้
3. สถานที่คัดเลือก (ก) แหล่ง
(ข) หมู่บ้าน/ตาบล
(ค) อาเภอ
(ง) จังหวัด
4. ชนิดป่า
พรรณไม้ที่ขึ้นปะปน
5. ตาแหน่งที่ตั้ง E
1.

N

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6. ชนิดดิน
สภาพพื้นที่.
7. การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ
ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง

ภาพถ่ายแม่ไม้

เมตร

8. เส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นที่ระดับอก (DBH)
เซนติเมตร ความสูง
เมตร
9. ความสูงจากโคนต้นถึงกิ่งแรก
เมตร ความสูงจากโคนถึงแตกง่าม
เมตร
10. รูปทรงของลาต้น
(ก) ความตรง
 ตรง
 เอนเล็กน้อย  เอนมาก
(ข) ความต่อเนื่องจากโคนถึงยอด  ตรงถึงยอด  โค้งที่โคนเล็กน้อย
 โค้งที่ปลายเล็กน้อย
11. ลักษณะเรือนยอด
(ก) ขนาด (เทียบสัดส่วนกับลาต้น) เล็ก
 กลาง
 ใหญ่
(ข) รูปทรง
 สมดุล
 รูปไข่
 ไม่สมดุล
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12. ลักษณะกิ่ง
(ก) ขนาด (เทียบสัดส่วนกับลาต้น) เล็ก
 กลาง
 ใหญ่
(ข) กิ่งทามุมกับลาต้น (องศา)
 35-50
 51-70
 71-90
(ค) การลิดกิ่งตามธรรมชาติ)
 ดี
 ปานกลาง
 ไม่ดี
(ง) จานวนกิ่งเล็กตามลาต้นที่แตกใหม่
กิ่ง
13. ลักษณะลาต้น
(ก) ความตรง
 ตรง
 คดเป็นคลื่นเล็กน้อย
(ข) การบิดของลาต้น
 ตรง
 บิดเล็กน้อย  บิดมาก
(ค) ความกลม
 กลม
 ค่อนข้างกลม  กลมรี
(ง) พูพอน
 ไม่มี
 มีเล็กน้อย
 มีมาก
14.ปริมาณผลผลิตเมล็ด  ดกมาก  ดกปานกลาง  ไม่ดก
 ไม่พบ
15.การทาลายของโรคและแมลง
(ก) ที่ต้น
 ไม่มี  มีเล็กน้อย  มีปานกลาง
 มีมาก
(ข) ที่ใบ
 ไม่มี  มีเล็กน้อย  มีปานกลาง
 มีมาก
16. วิธกี ารนาแม่ไม้ไปขยายพันธุ์  เมล็ด  กิ่ง  ราก  อื่น ๆ
.
17. หมายเหตุ
.
18. วัน เดือน ปี ที่คัดเลือก
ผู้คัดเลือก
.
19. หน่วยงานที่คัดเลือก
.
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ข้อพิจารณาในการคัดเลือกแม่ไม้

รูปทรงต้นไม้ : เลือกต้นทีม่ ลี าต้นตรงเปลา

รูปทรงต้นไม้ : เลือกต้นทีล่ าต้นแตกง่ามสูง
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ลักษณะของกิ่ง : เลือกต้นทีล่ าต้นมีกงิ่ ขนาดเล็ก

ลักษณะของกิ่ง : เลือกต้นทีล่ าต้นมีแตกกิง่ เป็นมุมฉาก
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หมูไ่ ม้มกี ารเติบโตดี

โคนต้นไม่มพี พู อน แข็งแรง ไม่มโี รคและแมลงทาลาย
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ตัวอย่างแม่ไม้ในชุมชนของแต่ละภาค
แม่ไม้ในทีส่ ารวจพบในภาคเหนือ
1.ชุมชนบ้านขุนแหง ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลาปาง

ประดู่ป่า

สัก

แดง

มะค่าโมง

2.ชุมชนบ้านขอใต้ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลาปาง

กระบก

ประดู่ป่า

สัก

แดง
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3.ชุมชนป่าซางดอยแก้ว ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ประดู่ป่า

ประดู่ป่า

กระพี้เขาควาย

ชิงชัน

แม่ไม้ในทีส่ ารวจพบในภาคกลาง
1.ชุมชนบ้านนาอิสาน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

พะยูง

กระทุ่ม

ตะเคียนทอง
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ขนุนป่า

2.ชุมชนบ้านพุเตย-พุราด ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

พลวง

ประดู่

สมอพิเภก

มะหาด

แม่ไม้ในทีส่ ารวจพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.ชุมชนบ้านหนองเต็ง ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรมั ย์

มะค่าแต้

แดง

ศรีธนนไชย

สะเดา
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2.ชุมชนบ้านนาโพธิ์ ต.นางิว้ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

เต็ง

แดง

ประดู่ป่า

ยางเหียง (ชาด)

3.ชุมชนบ้านหนองทิดสอน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ยางพลวง

ประดู่ป่า

ยางเหียง (ชาด)
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แดง

แม่ไม้ในทีส่ ารวจพบในภาคใต้
1.ชุมชนบ้านนิคม ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

เปรียง

ไข่เขียว

กันเกรา

หลุมพอ

2.ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

กันเกรา

มะฮอกกานี

หมากพลูตั๊กแตน

หลุมพอ
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สวนผลิตเมล็ดพันธุ์สักแห่งแรกของโลก
ณ สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา
(ภาพโดย...สมพร คาชมภู)
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