
 

บทที่  7 
การอนุรักษและการใชประโยชนจากพืช 

จุดประสงคการเรียนรูเมื่ออานบทที่ 7 จบแลวนักศึกษาสามารถ 
1. สามารถอธิบายความสําคญัการอนุรักษทรัพยากรพืชได 
2. สามารถอธิบายการดําเนินงานขั้นตอนการอนุรักษทรัพยากรพืชได 
3. สามารถยกตัวอยางชนิดพืชที่กําหนดเปนสิ่งตองหามตาม พรบ. 2507 
4. สามารถอธิบายวิธีการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชได 
5. สามารถอธิบายการใชประโยชนจากพืชพันธุปาได 

 
เนื้อหาในบทที่ 7 ประกอบดวย 

1. บทนํา 
2. การอนุรักษทรัพยากรพนัธุกรรมพืช 
3. การสํารวจคนหาและการรวบรวมเชือ้พันธุกรรมพืช 
4. การนําพันธุเขามาจากแหลงอื่น 
5. การเก็บรักษาและการอนรุักษเชือ้พันธุกรรม 
6. การบันทึกลักษณะ การประเมินผลและการจัดทําฐานขอมูล 
7. การใชประโยชน 
8. การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธกุรรม 
9. บทสรุป 
10.  แบบประเมนิผลทายบทและเฉลย 
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7.1  บทนํา 
 ทรัพยากรพันธุกรรมพืช (plant genetic resources)  เปนทรัพยากรที่สําคัญของ
มนุษยชาติ นักพฤกษศาสตรไดประมาณการวา  ในโลกมีพืชอยูมากกวา  250,000  ชนิด  
แตมนุษยรูจักนํามาใชประโยชน  ประมาณ  5,000  ชนิดเทานั้น  ในจํานวนนี้มีเพียง  150  
ชนิด  ที่นํามาใชเปนอาหารของมนุษยและสัตว  และมีเพียง  12-20  ชนิดเทานั้นที่ใชเปน
พืชอาหารเลี้ยงประชากร  80  เปอรเซ็นตของโลก  จากขอมูลดังกลาวช้ีใหเห็นวา  ยงัมี
พืชอีกจํานวนมหาศาล  ที่มนุษยยังไมรูจักและยังไมไดนํามาใชประโยชน 
 
 ผลของการทําลายปาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันทําใหพืชหลายชนิดสูญพันธุไป  โดย
มนุษยยังไมรูจักดวยซํ้า กอใหเกิดกระแสการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางกวางขวางทั่วทุกมุมโลก แตผลในทางปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรมที่
ชัดเจนนัก  โดยเฉพาะในหมูประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลาย  เพราะการลักลอบตัดไม
ทําลายปากพ็บเห็นอยูเปนประจําแมแตในเขตปาสงวนแหงชาติก็ตาม  ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชจะเกิดควบคูไปกับปาไมโดยตลอด  ถาปาไมถกูลําลาย น่ันหมายถึงวา
ทรัพยากรพันธุกรรมชนิดอื่น ๆ ที่เจริญเติบโตอยูภายในบริเวณปาไมแหงน้ันก็ถูกทําลาย
พรอมกันไปดวย เน่ืองจากระบบนิเวศนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงทันทีที่ปาไมถูก
ทําลายไป 
 
 ปาไมที่สําคัญของโลกมีอยูดวยกัน  3  ประเภท คือ ปาไมเขตรอน  (tropical 
forest)  ปาไมผลัดใบ (deciduous forest)  และปาสนเขตหนาวในซีกโลกเหนอื  
(northern coniferous forest)  ซ่ึงปาไมเขตรอนจะมีความหลายหลายทางพันธุกรรมของ
พืช  (genetic diversity)  มากกวาปาไมประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะในปาดงดิบ หรือปาไม
ในเขตรอนช้ืน (tropical rainforest)  น้ัน  จัดวามีความหลากหลายทางชีววิทยา  
(biodiversity)  มากที่สุด  ซ่ึงประเทศไทยก็มีปาไมประเภทนี้อยูดวยแตปริมาณนอยลงทุก
ป สําหรับปาผลัดใบและปาสนเขตหนาวในซีกโลกเหนือน้ัน  จะมีความหลากหลายของ
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชลดลงตามอุณหภูมิที่ลําต่ําลงตามลําดับ 
 
7.2  การอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
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 การอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมพืชน้ัน นักปรับปรุงพืชทุกคนมีความจําเปนตอง
ดําเนินการอยางนอยก็ตราบเทาที่เขายังทําการปรับปรุงพันธุพืชน้ัน ๆ อยู การอนุรักษ
ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช  แบงการดําเนินงานเปนขั้นตอนไดดังน้ี คือ 
 7.2.1  การสํารวจคนหา  (exploration)  และการรวบรวมเชื้อพันธุกรรม  
(germplasm collection) 
 7.2.2  การนําพันธุเขามาจากแหลงอื่น  (plant introduction) 
 7.2.3  การเก็บรักษาหรือการอนุรักษเช้ือพันธุกรรม  (germplasm conservation) 
 7.2.4  การบันทึกลักษณะ  (characterization)  การประเมินผล  (evaluation)  
และการจัดทําฐานขอมูล  (database management) 
 7.2.5  การใชประโยชน  (utilization) 
 7.2.6  การแลกเปลี่ยนเช้ือพันธุกรรม  (germplasm exchange) 
 
 การอนุรักษเช้ือพันธุกรรมพืชมีวัตถุประสงคในการลดการสูญเสียเช้ือพันธุกรรม  
(genetic erosion)  ของพืช  ความนิยมของผูบริโภคหรือความตองการของตลาด ทําให
เกษตรกรเลือกปลูกพืชเฉพาะพันธุที่เปนที่ตองการของตลาดเทานั้น เปนสาเหตุใหพืช
พันธุพื้นเมืองหรือพันธุดีที่เสื่อมความนิยมตองสูญหายไปจากแปลงปลูกของเกษตรกร  
ความหลากหลายทางพันธุกรรมจึงลดลงไปซึ่งเปนสัญญาณอันตรายวา  ในกรณีที่พันธุที่
ใชปลูกกันอยางกวางขวางและมีพันธุกรรมเหมือนกันน้ัน  (genetic uniformity)  ออนแอ
ตอโรคหรือแมลงบางชนิด เม่ือเกิดการระบาดขึ้นมา  ความสูญเสียก็จะเปนไปอยาง
กวางขวางและรุนแรง  การอนุรักษเช้ือพันธุกรรมเกา ๆ ไวจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะอาจจะ
ตองนํากลับมาใชใหมในกรณีที่จําเปน 
 
7.2.1  การสํารวจคนหา   เปนการศึกษาเบื้องตนวาพืชที่ตองรวบรวมพันธุน้ัน  มีอยูที่ไหน
บางมีหนวยงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศทําอยูที่ไหนบาง  โดยตองศึกษาจาก
รายงานการวิจัยตาง ๆ ประกอบ  เพ่ือเปนขอมูลในการติดตอหรือทําการเก็บรวบรวมพันธุ  
เพราะการเก็บตัวอยางพันธุพืชน้ัน  จะตองเขาใจธรรมชาติของพืชแตละชนิดในเรื่องของ
ฤดูปลูก  แหลงปลูก  และโดยเฉพาะชวงที่มีการติดดอกออกผล  ทั้งน้ีเพ่ือใหการเก็บ
รวบรวมพันธุทั้งในรูปของเมล็ด หัว ทอนพันธุ ฯลฯ  เปนไปอยางเหมาะสมกับฤดูกาล  
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แหลงของเช้ือพันธุกรรมพืช  โดยทั่ว  ๆ  ไป  สามารถรวบรวมไดจากแหลงตาง ๆ 
ดังน้ีคือ 
 

ก.รวบรวมจากถิ่นกําเนิดของพืชหรือถิ่นที่มีความหลากหมายทางพันธุกรรม  
(center of diversity)  ไดแก  พันธุพืชโบราณ  (primitive cultivar)  พันธุพืชที่เกิดจากการ
ผสมขามตามธรรมชาติระหวางพันธุเพาะปลูกกับพันธุปาที่มีความสัมพันธใกลชิดกันทาง
พันธุกรรม  (related species)  พันธุปาหรือวัชพืชปา  (weed  relatives)  ที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกันรวมทั้งพืชสกุลเดียวกัน  (related genera)  พันธุพืชจากแหลง
ตาง ๆ เหลานี้  แมวาสวนใหญจะใหผลผลิตตํ่าแตมักจะมีลักษณะดีเดนบางอยาง  ที่เปนที่
ตองการของนักปรับปรุงพันธุพืช  เชน  ลักษณะตานทานโรคและแมลง  ลักษณะทนแลง  
ทนน้ําทวมหรือทนดินเค็ม  เปนตน  ซ่ึงมีประโยชนมากสําหรับโครงการปรับปรุงพันธุพืช
ทั่ว ๆ  ไป 

ข.  รวบรวมจากถิ่นที่มีการเพาะปลูกทั่ว ๆ ไป  (center of cultivation)  ไดแก  
พันธุพืชท่ีปลูกเปนการคาอยางแพรหลายในปจจุบัน  พันธุอื่น ๆ ที่มีปลูกอยูบางในแหลงที่
ไมสําคัญ  พันธุเกา ๆ ที่เลิกใชแลว  (obsolete varieties)  ตลอดจนพันธุพิเศษที่ใชปลูก 
เพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะดาน  (special-purpose types) 

ค.  รวบรวมจากโครงการปรับปรุงพันธุพืชตาง ๆ  (breeding programs)  พันธุ
พืชท่ีอยูระหวางการปรับปรุงพันธุน้ัน  ก็สามารถใชเปนแหลงเช้ือพันธุกรรมไดดีเชนกัน  
พันธุที่สามารถรวบรวมจากโครงการปรับปรุงพันธุพืชเหลานี้  ไดแก  พันธุบริสุทธิ์ที่เก็บ
มาจากแปลงปลูกของเกษตรกร  สายพันธุดีเดนตาง ๆ  ที่อยูระหวางการทดสอบพันธุใน
ระยะทาย ๆ พันธุที่เกิดจากการกลายพันธุ  (mutants)  พันธุที่มีความแปรปรวนของ
โครโมโซมแบบตาง ๆ เชน  มีการเพิ่มชุดของจํานวนโครโมโซม (polyploids)  หรือพันธุที่
มีการเพิ่ม  หรือขาดหายไปของโครโมโซมเพียงบางแหง  (aneuploids)  หรือพันธุที่มีการ
เพ่ิม  หรือขาดหายไปของโครโมโซมเพียงบางแทง  (aneuploids)  พันธุที่เกิดจากการ
ผสมขามชนิดหรือขามสกุล  (interspecific or intergeneric hybrids)  พันธุลูกผสม  (F1  
hybrids)  ตลอดจนพันธุลูกผสมรวม (composites)  หรือพันธุสังเคราะห  (synthetics) 
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7.2.2  การนําพันธุมาจากแหลงอื่น  หมายถึง การนําเชื้อพันธุกรรมพืชเขามาจาก
ตางประเทศ  ซ่ึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  2507  โดยการนําเขาพันธุ
พืชจะตองผานการตรวจดานกักกันพืช  (plant quarantine)  และมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช  
(phytosanitary certificate)  กํากับมาดวย  ทั้งนี้เพ่ือปองกันศัตรูพืชจากแหลงอื่นเขามา
ระบาดทําความเสียหายใหกับพืชที่ปลูกภายในประเทศ 
 ในการนําเขาพืชน้ัน  จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  2507  โดย
พืชท่ีนําเขามานั้นอาจถูกจัดเปน สิ่งตองหาม  (prohibited)  หรือส่ิงกํากัด  (restricted)  
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับชนิดพืชและแหลงที่นําเขาสิ่งตองหามมีทั้งหมด  12  ชนิด  ดังแสดงไวใน
ตารางที่  7.2.2.1  สวนสิ่งกํากัดจะมีทั้งหมด  27  ชนิด  ดังแสดงไวในตารางที่  7.2.2.2  
ซ่ึงสิ่งกํากัดจะตางจากสิ่งตองหามตรงที่  สิ่งตองหามนั้นจะระบุแหลงที่นําเขาไวดวยวา
นําเขามาจากแหลงไหนจึงจะจัดเปนสิ่งตองหาม  โดยทั่วไปแลวแหลงที่กําหนดไวน้ันมักจะ
เปนแหลงที่มีการระบาดของโรคหรือแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของพืชชนิดน้ัน ๆ  ซ่ึงเม่ือถูก
นําเขามาอาจจะเกิดการระบาดในประเทศไทยจนกอใหเกิดผลเสียหายในทางเศรษฐกิตได 
 
 เน่ืองจากในปจจุบันวิทยาการทางดานพันธุวิศวกรรมมีความเจริญกาวหนามาก 
และมีพืชหลายชนิดที่ถูกตัดตอพันธุกรรม  โดยวิธี  genetic engineering  ดังน้ัน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดประกาศใหพืชอีก  40  ชนิดที่ผานการตัดตอสาร
พันธุกรรมเปนสิ่งตองหาม  ยกเวนผลิตภัณฑจากพืชประเภทนี้ที่ผานกรรมวิธีทําเปน
อาหารสําเร็จรูปแลว  พืชเหลานี้  ไดแก  ขาวโพด ขาว  ฝาย   ถั่วเหลือง  ลินิน  
ทานตะวัน  มันฝรั่ง  หนอไมฝร่ัง  แครอท  แตงกวา  ข้ึนฉาย  ผักกาด  กะหล่ําดอก  ผัก
สกุลกะหล่ําทุกชนิด  ผักกาดหอม  มะเขือเทศ  มะเขือยาว  ยาสูบ  ชูกาบีท  พืชสกุลแตง  
แตงไทย  ถั่วลันเจา  กีวี  องุน  Rubus spp.  Fragaria spp.  พืชสกุลเบญจมาส  คาร
เนช่ัน  มันเทศ  Petunia spp.  Armoracia rusticana  อัลฟลฟา  Amelanchier spp.  ถัว่
อาหารสัตวสไตโล  แอปเปล  มะละกอ  แพร  Populus spp.  Juglans spp.  และ  
Petunia spp. 
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ตารางที่  7.2.2.1  ชนิดพืช ศัตรูพืชและพาหะจากแหลงที่กําหนดเปนส่ิงตองหามตาม
พระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  2507 
                            

ลําดับที ่ ชนิด แหลงที่กําหนด 
1 ขาวทุกชนิด  (Oryza spp.)  ยกเวน  

แปง,อาหารสาํเร็จรูปที่ฆาเชื้อแลว
และส่ิงประดิษฐที่ผานกรรมวิธีแลว 

แอฟริกาตะวันตก,  อเมริกากลาง, 
อเมริกาใต,  สหรัฐอเมริกา, หมูเกาะ
อินเดียตะวันตก,  ญี่ปุน,  จีน,  
ฟลิปปนส,  อินเดีย,  ศรีลุงกา 

2 ยางพารา (Hevea spp.)  รวมทั้งนํ้า
ยางสด, ยางกอน,  ยางเนาและขี้ยาง 

อเมริกากลาง, อเมริกาใต, หมูเกาะ
อินเดียตะวันตก 

3 พืชสกุลสม  (citrus spp.)  เชน  สม
ชนิดตาง ๆ  มะนาว,  มะกรูด,  
รวมทั้งพืชสกุล  Fortunella spp.  
เชน  สมจ๊ีด  ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 

แอฟริกา,  อเมริกากลาง,  อเมรกิา
ใต, ยุโรป,  ตะวันออกใกล,  ประเทศ
แถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, 
สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย,  อินเดีย
,  ศรีลังกา,  ญี่ปุน 

4 มะพราว (Cocos nucifera)  ยกเวน  
อาหารสําเร็จรูปและสิ่งประดิษฐที่ผาน
กรรมวิธีแลว 

แอฟริกาตะวันออก, แอฟริกา
ตะวันตก, อเมริกากลาง,  อเมริกาใต
,  หมูเกาะอินเดียตะวันตก,  
ฟลิปปนส,  อินเดีย, เกาะกวม 

5 มันสําปะหลัง (Manihot esculenta)  
ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป  แปง  สาคู 

แอฟริกา,  บราซิล,  อินโดนีเซีย 

6 ฝาย (Gossypium spp.)  รวมทั้งฝาย
แดง,  ฝายชัน,  ฝายตุน ฯลฯ,  
ยกเวน  นํ้ามันฝาย,  กากฝายและปุย
ฝายที่มีใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํากับ 

แอฟริกา,  สหรัอเมริก,  เแม็กซิโก, 
อเมริกากลาง,  เวเนซูเอลาและหมู
เกาะอินเดียตะวันตก 

7 เฟรนนํ้าซาลวิเนีย (Salvinia 
molesta) 

ทุกแหลง 
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8 สแปนิส มอส (Tillandsia usneoides) ทุกแหลง 
9 ดิน ทุกแหลง 
10 ปุยอินทรีย ทุกแหลง 
11 ศตรูพืชทุกชนิด เชน  เช้ือโรค  แมลง  

วัชพืช  ไสเดือนฝอย  หอยทาก  ทาก  
สัตวและพืชที่กอความเสียหายแกพืช 

ทุกแหลง 

12 พืชท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม 
ยกเวนอาหารสําเร็จรูป 

ทุกแหลง 

 
 
ตารางที่  7.2.2.2  ชนิดพืชที่กําหนดใหเปนสิ่งกํากัดตามพระราชบัญญัติกักพืช  
พ.ศ.  2507 
 

ลําดับที ่ ชนิดพืช 
1 ขาวทุกชนิด (Oryza spp.)  รวมทั้งแปงนํ้า  และส่ิงสกัดจากเมล็ด  ขาวงอก 

ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
2 ยางพารา (Hevea spp.)  รวมทั้งนํ้ายางสกัด  ยางกอน  ยางเนา  และข้ียาง 
3 พืฃสกุลสม (Citrus spp.)  เชน  สมชนิดตาง ๆ  มะนาว  มะกรูด  ฯลฯ  

รวมทั้งพืชในสกุล  Fortunella spp.  เชน  สมจี๊ด ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
4 มะพราว  (Cocos nucifera)  ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
5 มันสําปะหลัง  (Manihot esculenta)  ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
6 พืชสกุลออย (Saccharum spp.)  เชน ออย  พง  แขม ฯลฯ  ยกเวน อาหาร

สําเร็จรูป 
 

7 พืชสกุลกาแฟ  (Coffea spp.)  เชน กาแฟ เข็มขาว สีเถื่อนยามควาย ฯลฯ  
ยกเวน อาหารสําเร็จรูป 

8 มันเทศ  (Ipomoea batatas)  ยกเวน  แปงและอาหารสําเร็จรูป 
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9 พืชสกุลฝาย  (Gossypium spp.)  เชน  ฝาย  ฝายแดง  ฝายตุน  ฝายชัน  
ฯลฯ 

10 ยาสูบ  (Nicotiana tabacum)  ยกเวน  บุหร่ี  ยาเสน  ซิการ 
11 ขาวโพด (Zea mays)  ยกเวน  แปงและอาหารสําเร็จรูป 
12 โกโก  (Theobroma cacao) ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
13 พืชสกุลกลวย (Musa spp.)  เชน  กลวยชนิดตาง ๆ ปานมนิลา  ฯลฯ  

ยกเวน  กลวยตาก  เชือก 
14 มันฝรั่ง  (Solanum tuberosum) ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
15 ถั่วลิสง (Arachis hypogaea) ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
16 สับปะรด (Ananas comosus) ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
17 พืชสกุลชา  (Camellia spp.)  เชน  ชาก  เม่ียง ฯลฯ  ยกเวน ชาสําเร็จรูป 

ชา  สําหรับชง 
18 ปาลมนํ้ามัน  (Elaeis guinecnsis) 
19 มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum) ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
20 มะละกอ (Carica papaya) ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
21 พืชสกุลมะเยา (Aleurites spp.) เชน  มะเยา  รุมบัง  โพธิสัตว ฯลฯ 
22 เผือก (Colocasia antigourum var. esculenta) ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
23 ขาวสาลี (Triticum vulgare) ยกเวน  แปง  อาหารสําเร็จรูป 
24 ถั่วเหลือง  (Glycine max) ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
25 ถั่วเขียว  (Phaseolus aureus) ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
26 ขาวฟาง  (Sorghum vulgare) ยกเวน  อาหารสําเร็จรูป 
27 พืชในวงศกลวยไม  (Family Orchidaceae)  เชน  แวนดา (Vanda spp.)  

แคทลียา  (Cattleya spp.)  รองเทานารี  (Paphiopedilum spp.)  เปนตน 
 
การนําเขาสิ่งตองหามนั้น  สามารถทําได  โดยตองดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ีคือ 
ก.  ขออนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือพนักงานเจาหนาที่  ณ  ดานตรวจพืช 
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ข.  นําเขาทาง  3  ดาน ไดเทานั้น คือ ดานตรวจพืชทาอากาศยานกรุงเทพฯ ดานตรวจ
พืชทาเรือกรุงเทพฯ และดานตรวจพืชไปรษณียกลางกรุงเทพฯ 
ค.  มีใบรองรับปลอดศัตรูพืช  (phytosanitary certificate)  จากประเทศตนทางกํากับมา
ดวย  ในกรณีที่พืชไดรับการตัดตอพันธุกรรม  โดยใชจุลินทรียในกระบวนการตัดตอสาร
พันธุกรรมใบรับรองปลอดศัตรูพืชตองระบุในชองคําอธิบายเพิ่มเติม(additional 
declaration)  ดวยวาจุลินทรียที่ใชในการตัดตอสารพันธุกรรมไดหมดสภาพการเปนเช้ือ
สาเหตุโรคพืชแลว 
 
 สําหรับการนําเขาสิ่งกํากัดน้ันไมตองขออนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรแต
ตองมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช  และตองนําเขาผานทางดานตรวจพืชตามพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. 2507  ซ่ึงแสดงไวในตารางที่  7.2.2.3 
 
ตารางที่  7.2.2.3  รายช่ือดานตรวจพืชและสถานที่กักพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 
 
       ลําดับที่     สถานที่ 
 1.    ดานตรวจพืชทาเรือกรุงเทพฯ 
 2.     ดานตรวจพืชทาอากาศยาน 
 3.     ดานตรวจพืชไปรษณีย 
 4.    ดานตรวจพืชทาอากาศยานหาดใหญ 
 5.    ดานตรวจพืชสงขลา 
 6.    ดานตรวจพืชสะเดา 
 7.    ดานตรวจพืชปาดังเบซาร 
 8.    ดานตรวจพืชภูเก็ต 
 9.    ดานตรวจพืชทาอากาศนายภูเก็ต 
 10.    ดานตรวจพืชเบตง 
 11.    ดานตรวจพืชปตตานี 
 12.    ดานตรวจพืชนราธิวาส 
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 13.    ดานตรวจพืชสุไหงโก-ลก 
 14.    ดานตรวจพืชตากใบ 
 15.    ดานตรวจพืชกันตัง 
 16.    ดานตรวจพืชระนอง 
 17.    ดานตรวจพืชสัตหีบ 
 18.   ดานตรวจพืชทาอากาศยานอูตะเภา(จังหวัดระยอง) 
 19.    ดานตรวจพืชอรัญประเทศ 
          20.    ดานตรวจพืชพิบูลมังสาหาร 
 21.    ดานตรวจพืชมุกดาหาร 
 22.    ดานตรวจพืชหนองคาย 
 23.    ดานตรวจพืชทาอากาศยานเชียงใหม 
 24.    ดานตรวจพืชแมสาย 
 25.    ดานตรวจพืชวังประจัน (จังหวัดสตูล) 
 26.    ดานตรวจพืชสตูล 
 27.    ดานตรวจพืชแมสอด 
 28.    ดานตรวจพืชแมสะเรียง 
 29.    ดานตรวจพืชรถไฟกรุงเทพฯ-ธนบุรี 
 30.    ดานตรวจพืชทาอากาศยานสุราษฎรธานี 
 31.    ดานตรวจพืชทาอากาศยานเชียงราย 
 32.   สถานกักพืชและสถานกักสิ่งตองหาม ไดแก สถานกัก 
พืชในบริเวณเกษตรกลาง  บางเขน 
  
หมายเหตุ  นอกจากนี้แลงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.  2507  ยังไดกําหนดใหดาน
ศุลกากรที่ต้ังตามชายแดน  หรือต้ังอยูติดทะเล  ทําหนาที่เปนดานตรวจพืชอีกดวย  ซ่ึงมี
อยูจํานวนทั้งหมด  46  ดาน 
 
7.2.3  การเก็บรักษาหรือการอนุรักษเช้ือพันธุกรรมของพืช    สามารถทําได  2  วิธี คือ  
การเก็บในสภาพธรรมชาติ  (in situ) และการเก็บนอกสถานธรรมชาติ (ex situ) 
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 7.2.3.1  การเก็บในสภาพธรรมชาติคือการอนุรักษเช้ือพันธุกรรมของพืชใหคงอยู
ในสภาพปาหรือถิ่นที่เกิดของพืชน้ัน ๆ  วิธีน้ีนิยมใชอนุรักษเช้ือพันธุกรรมของไมปาชนิด
ตาง ๆ  โดยการประกาศเปนเขตสงวน  หรือวนอุทยานแหงชาติ  หรืออาจจะปกเขตแสดง
เครื่องหมายเปนขอบเขตไว  โดยไมตองมีการจัดการดานอื่น ๆ  ยกเวนในกรณีที่การ
แขงขันระหวางชนิดพืช  หรือพันธุพืชเปนไปอยางรุนแรง  จนกระทั่งเกรงวาพืชบางชนิด
หรือบางพันธุอาจจะสูญหายไป จึงคอยดําเนินการ  โดยการควบคุมจํานวนประชากรของ
พืชแตละชนิดหรือแตละพันธุใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม 
  
 7.2.3.2  การเก็บนอกสภาพธรรมชาติสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก 
 ก.  การเก็บในแปลงรวบรวมพันธุ(ex situ in field genebank)  ซ่ึงนิยมใชในพืชที่
ขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศ  เชน  พืชหัวหรือไมผลชนิดตาง ๆ หรือใชกับพืชที่  ถาปลูก
ดวยเมล็ดพันธุจะกลายไป  เชน  มะมวง  สม  มะพราว  ปาลมนํ้ามัน  ยางพารา  ลิ้นป
และลําใย  เปนตน  หรือใชกับพืชที่ไมสามารถงอกไดเม่ือเมล็ดถูกตากใหแหง  
(recalcitrant seed)  เชน ทุเรียน  ขนุน  สาเก  โกโก  และอโวกาโด  เปนตน  การเก็บใน
สภาพแปลงรวบรวมพันธุเหลานี้  นิยมทําในแหลงปลูกที่สําคัญ  ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรจะ
รวบรวมพันธุพืชไวในศูนยหรือสถานีทดลองที่ต้ังกระจายทั่วภูมิภาค กรมปาไมก็จัดทําใน
รูปของสถานีปรับปรุงพันธุไมปา  และสวนพฤกษศาสตร (botanical garden)  นอกจากนี้
ก็มีการจัดทําในรูปของสวนรุกชาติ  (arboreta)  และสวนสมุนไพร 
 
  ข.  การเก็บในธนาคารเมล็ดพันธุพืช  (ex situ in seed  genebank)  เปน
วิธีที่ใชในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชที่สามารถจากใหแหงไดโดยไมสูญเสียความงอก  
(othodox seed)  ซ่ึงตามหลักการทั่ว ๆ  ไปแลวควรเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธตํ่า  Harington (1960)  ไดแนะนําวาหองที่ใชเก็บเมล็ดพันธุพืช ควรมีคา
ความชื้นสัมพัทธบวกกับอุณหภูมิภายในหองเก็บ  (หนวยเปนองศาฟาเรนไฮต) อยู
ระหวาง  100-120  ตัวอยาง  เชน  ถาหองเก็บมีความชื้นสัมพัทธ  40  เปอรเซ็นต  
อุณหภูมิภายในหองเก็บก็ควรเปน  60o ฟ  เปนตน  เมล็ดที่มีความชื้นในเมล็ดตํ่ามาก ๆ  



206 AG 103 

เชน  4-6  เปอรเซ็นต  ควรเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา  0o ซ  จะชวยใหเก็บรักษา
เมล็ดพันธุไวไดนานหลายสิบปหรือมากกวารอยป ข้ึนอยูกับชนิดของพืช 
 
  ค.  การเก็บในสภาพปลอดเชื้อในหลอดแกว  (in vitro conservation)  ซ่ึง
อาจจะเก็บไวไดหลายรูปแบบ เชน  แคลลัส  โปรโตพลาสต  เซลลแขวนลอย  ละอองเกสร
และคัพภะ เปนตน หรือการนําช้ินสวนของพืชไปเก็บไวในสภาพเย็นจัด  
(cryopreservation)  ซ่ึงตองแชช้ินสวนของพืชในสารปองกันเซลลจากความเย็นจัด  
(cryoprotectant)  กอน  เชนแชใน  dimethyl sulfoxide (DMSO)  กอนนําไปเก็บไวใน  
ไนโตรเจนเหลว ภายในอณุหภูมิ -196o ซ  ตอไป  นอกจากนี้แลวความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพในปจจุบัน  อาจจะเปดโอกาสใหมีการเก็บไวในรูปของดีเอ็นเอ (DNA)  
ไดในอนาคต  ซ่ึงนาจะเปนวิธีที่จะชวยประหยัดพ้ืนที่และคาใชจายในการอนุรักษษเช้ือ
พันธุกรรมของพืชไดมาก 
 
  ง.  การเก็บในสภาพประชากรลูกผสมรวมพันธุ  (bulk in population)  วิธี
น้ีเปนการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมของพืช โดยการนําพืชทุกพันธุมาผสมรวมกันแบบสุม 
(random mating)  และเปดโอกาสใหทุกพันธุมีโอกาสผสมพันธุกันไดโดยไมจํากัด เปน
การรวมยีนที่ควบคุมลักษณะตาง ๆ ทั้งหมดใหอยูในรูปของประชากรรวมพันธุ เม่ือ
ตองการใชจึงคอยทําการผสมตัวเอง แลวสกัดยีนที่ตองการมาใชประโยชนตอไป 
 
7.2.3.3.  หนวยงานอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมของพืชไทย 
 การอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมพืชของไทยนั้น  สวนใหญดําเนินการโดย
หนวยงานใน  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดแก  กรมวิชาการเกษตร  ซ่ึงได
เร่ิมทําการอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมของพืชมาตั้งแตมีการจัดต้ังกรมชางไหม  เม่ือป  
พ.ศ.  25444  และไดเร่ิมรวบรวมพันธุพืชอยางจริงจังหลังจากรวมกรมการขาวและกรม
กสิกรรมเขาดวยกันเพื่อกอต้ังเปนกรมวิชาการเกษตร เม่ือป  พ.ศ.  2515  ในปจจุบัน
หนวยงานภายใตกรมวิชาการเกษตร  ที่ทําหนาที่อนุรักษพันธุพืชคือศูนยวิจัยและสถานี
ทดลอง  ทั้งพืชไรและพืชสวนที่ต้ังกระจายทั่วประเทศ  รายช่ือหนวยงานและพืชที่ทําการ
รวบรวมพันธุแสดงไวในตารางที่  4.2.3.3.1  นอกจากนี้แลวยังมีหนวยงานอื่น ๆ อีกที่
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สําคัญ คือ กรมปาไม  ซ่ึงอนุรักษพันธุกรรมพืชในรูปของ วนอุทยานแหงชาติ        
องคการสวนพฤกษศาสตร  (สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (รับผิดชอบธนาคารพันธุพืชแหงชาติ)  ซ่ึงรวบรวมเมล็ดพันธุ
พืชชนิดตาง ๆ ไว (ตาราง 7.2.3.3.1)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (สนับสนุน
งบประมาณในการวิจัยและรวบรวมพันธุพืช)  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริของสมเด็จประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตลอดจน
สถาบันการศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะที่มีการศึกษาทางดานเกษตรศาสตรอยูดวย 
 
7.2.3.4  หนวยงานอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมของพืชระดับนานาชาติ 
 
 7.2.3.4.1  กลุมที่ปรึกษางานวิจัยเกษตรนานาชาติ  (The Consultative Group on 
International Agricultural Research : CGIAR)  เปนสมาคมนานาชาติ  ประกอบดวย
ศูนยวิจัยเกษตร  องคการระดับนานาชาติและมูลนิธิตาง ๆ รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อสนับสนุน
การวิจัยพืชอาหารหลักชนิดตาง ๆ ของมนุษยทั่ว ๆ  ไป  มีหนวยงานตาง  ๆ  ที่อยู
ภายใตการกาํกับดูแลของกลุมที่ปรึกษาแหงน้ี จํานวนทั้งส้ิน  18  แหง  แตที่เกี่ยวขอกับ
งานวิจัยดานพืชมี  12  แหง  ตามที่ไดแสดงไวในตารางที่  7.2.3.4.1  โดยหนวยงานทั้ง  
12  แหงน้ี ไดมีการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมของพืชชนิดตาง ๆ ไวคอนขางสมบูรณ  ซ่ึง
หนวยงานวิจัยตาง ๆ สามารถติดตอขอเมล็ดพันธุมาใชเพ่ือการศึกษาวิจัยได 
 
 7.2.3.4.2  องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations : FAO)  มีหนวยงานในสังกัดที่ทําหนาที่รวบรวม
พันธุพืชและชวยรางระเบียบและกฎเกณฑตาง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมของ
พืช 
 7.2.3.4.3  อนุสัญญาวาดวยการคานานาชาติของสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญ
พันธุ  (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora : CITES)  เปนอนุสัญญาที่จัดทําขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลการคาสัตวปา
และพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ  ซ่ึงประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกเม่ือวันที่  3  มีนาคม  
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พ.ศ.  2516  แตไดใหสัตยาบันเม่ือวันที่  21  มกราคม  พ.ศ.  2526  โดยมีกรมปาไม  
กรมประมงและกรมวิชาการเกษตร  รวมกันรับผิดชอบดูแลสัตวปาและสัตวนํ้า ชนิดตาง ๆ 
 
 7.2.3.4.4  อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  (The Convention of 
Biological Diversity)  เปนอนุสัญญาที่จัดทําขึ้นมาโดยการสนับสนุนของสหประชาชาติมี
วัตถุประสงคเพ่ือกระตุนใหมีการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  การใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  และการแบงปนผลประโยชนที่ไดจาก
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน นอกจากนี้สหประชาชาติยังไดจัดใหมี
การประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนาสําหรับศตวรรษที่  21  หรือที่รูจักกันในช่ือ
วา  Agenda  21  ซ่ึงเปนแผนปฏิบัติการ  เพ่ือพิทักษสิ่งแวดลอมของโลกศตวรรษที่  21  
ที่ครบถวนสมบูรณที่สุด  และในแผนนี้ไดรวมอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพเอาไวดวย 
 
 7.2.3.4.5  องคการอื่น   ๆ  ซ่ึงเปนองคการระดับชาติหรือนานาชาติที่ไมไดอยู
ภายใตการกาํกับของ  CGIAR  แตมีงานวิจัยทางดานเกษตรและการอนุรักษทรัพยากร
พันธุพืชอยูดวย ไดแก 
 1)  องคการวิจัยวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมแหงเครือจักรภพ (Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization : CSIRO)  มีสํานักงานอยูที่กรุงแคน
เบอรา ประเทศออสเตรเลีย 
 2.  สถาบันวิจัยเกษตรนานาชาติแหงประเทศออสเตรเลีย (Australia Center for 
Intemationl Agriculture Research : ACIAR)  มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงแคนเบอรา 
ประเทศออสเตรเลีย 
 3.  สํานักงานทรัพยากรพันธุกรรมพืชแหงเอเซียอาคเนย  (Plant Resources of 
Southeast Asia : PROSEA)  มีสํานักงานประสานงานอยูที่เมืองโบกอร  ประเทศ
อินโดนีเซีย 
 4.  องคกรความรวมมือนานาชาติแหงประเทศญี่ปุน  ในโครงการทรัพยากร
พันธุกรรมพืช  (Japan Intermational  Cooperation Agency Genetic Resouces 
Project : JICAGRP)  มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุน 
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 5.  ประชาคมทรัพยากรพันธุกรรมพืชนานาชาติ  (international Plant Genetic 
Resources Community : IPGRC)  มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงวอชิงตัน  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 6.  ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักแหงเอเซีย  (Asean Vegetable Research and 
Development Center : AVRDC)  มีสํานักงานใหญอยูที่ปรุงไทเป  ไตหวัน 
 
 
ตารางที่7.2.3.3.1  รายช่ือหนวยงานในประเทศไทยและชนิดพืชที่มีการรวบรวมพันธุกรรม 
    
 สถาบัน/หนวยงาน    ชนิดพืช 
1.  สถาบันวิจัยขาว    ขาว 
2.  สถาบันวิจัยพืชไร 
     2.1  ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค  ขาวโพด  ขาวฟาง  เดือย  ฝาย  และนุน 
     2.2  ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม  ถั่วเหลือง และทานตะวัน 
     2.3  ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท  ถั่วเหลือง 
     2.4  ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ถั่วลิสง  ปอแกว  ปอคิวบา  ปอกระเจา  

ปานรามีและกระเจี๊ยบแดง 
     2.5  ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี  ละหุง  งา  ถั่วพุม 
     2.6  ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี  ขาวฟาง  ยาสูบพื้นเมือง  และออย 
     2.7  ศูนยวิจัยพืชไรระยอง   มันสําปะหลัง 
     2.8  สถานีทดลองพืชไรเพชรบูรณ  นุน 
3.  สถานีวิจัยพืชสวน 
      3.1  ศูนยวิจันพืชสวนพิจิตร  มันเทศ 
      3.2  ศูนยวิจันพืชสวนเชียงราย ผักกาดหัว  หักกาดกวางตุง  ถั่วฝกยาว  

ไมดอกไมประดับ  ลําใย  และลิ้นจ่ี 
      3.3  ศูนยวิจันพืชสวนศรีสะเกษ  มะมวง  และมะมวงหิมพานต 
      3.4  ศูนยวิจันพืชสวนจันทบุรี ทุเรียน  มังคุด  เงาะ  ไมสกุลลางสาด  ระกํา   
                                                 สละ  พริกไทย  สมุนไพร  เครื่องเทศ  ผลไมปา 
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      3.5  ศูนยวิจันพืชสวนชุมพร  มะพราว  และโกโก 
      3.6  ศูนยวิจันพืชสวนสุราษฎรธานี ปาลมนํ้ามัน  กาแฟ  เงาะ  ไมสกุลลางสาด

และทุเรียน 
      3.7  สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ ชา  กาแฟ  อโวกาโด  และสมุนไพร 
      3.8  สถานีทดลองพืชสวนนาน  สมและลิ้นจ่ี 
      3.9  สถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี สับปะรด 
      3.10  สถานีทดลองพืชสวนกาญจนบุรี มะมวง และมะขามเทศ 
      3.11  สถานีทดลองพืชสวนตรัง กาแฟ  สะตอและไมผลเมืองรอนชนิดตาง ๆ 
      3.12  สถานีทดลองพืชสวนทาชัย (สุโขทัย) กลวย  มะมวงและองุน 
      3.13  สถานีทดลองพืชสวนหางฉัตร (ลําปาง) สับปะรด 
      3.14  สถานีทดลองพืชสวนฝาง (เชียงใหม)ลิ้นจ่ี  มะคาเดเมีย  ชา  ผักชนิดตาง ๆ  
      3.15  สถานีทดลองพืชสวนบางกอกนอย ขนุน  มะมวง  สาเก  มะไฟ  สมโอ  ลิ้นจ่ี

และกลวยไมพื้นเมือง 
      3.16  ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม มะคาเดเมีย  ไมผลและพืชผักเมืองหนาว 
      3.17  สถานีทดลองเกษตรที่สูงแมจอมหลวง  ไมผลและพืชผักเมืองหนาว 
               (เชียงใหม) 
      3.18  สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี (เชียงราย) ไมผลและพืชผักเมืองหนาว 
4.  สถานีวิจันหมอนไหม 
     4.1  ศูนยวิจัยหมอนและไหมนครราชสีมา หมอน 
5.  สถานีวิจัยยาง 
      5.1  ศูนยวิจัยยางสงขลา   ยางพารา 
      5.2  ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี  ยางพารา  และทุเรียน 
      5.3  ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา  ยางพารา 
      5.4  ศูนยวิจัยยางตรัง   ยางพารา  พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
      5.5  ศูนยวิจัยยางกระบี่   ยางพาราและไผ 
6.  หนวยงานอื่น ๆ 
      6.1  ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ขาวโพดและขาวฟาง  
             อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
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             (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
      6.2  สถานีฝกนิสิตเกษตร   พันธุไมผลชนิดตาง ๆ 

 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
             (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
      6.3  วิทยาเขตกําแพงแสน  ไมผลเขตรอนชนิดตาง ๆ 
             (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
      6.4  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ถั่วลิสง  ถั่วเหลือง  ถั่วพุม  งา   
      6.5  มหาวิทยาลัยมหดิล   สวนสมุนไพรศาลายา  จ.นครปฐม 
      (พื้นที่ประมาณ  5  ไร) 
      6.6  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  สวนสมุนไพรจันทบุรี อ.ขาม จ.จันทบุรี 
      (พื้นที่ประมาณ  245  ไร) 
      6.7  กรมอาชีวศึกษา  สวนสมุนไพรที่วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี 
     ฉะเชิงเทรา,  ตรังและเชียงราย 
      6.8  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนพฤกษศาสตรภาคเหนือ 
(เชียงราย)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยเอ็ด) และภาคใต (สงขลา) 
      6.9  การปโตรเลียมแหงประเทศไทย สวนสมุนไพรภายในสวนสมเด็ดพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  อ.หวยโปง  จ.ระยอง (พื้นที่ประมาณ  50  ไร) 

6.10  กรมปาไมสวนพฤกษศาสตร  สวนรุกชาติ  อุทยานแหงชาติ  วนอุทยาน
แหงชาติและสถานีปรับปรุงพันธุไมปาที่ต้ัง
กระจายอยูทั่วประเทศ 

      6.11  องคการสวนพฤกษศาสตร จัดสรางสวนพฤกษศาสตรแหงแรกที่ดอยสุเทพ  
               (สํานักนายกรัฐมนตรี) อ.แมริม  จ.เชียงใหม 
                 (พื้นที่ประมาณ  3,500  ไร) 
       6.12  ธนาคารพันธุพืชแหงชาติ  ขาว  ขาวโพด  ถั่วพู  ถั่วปา  ถั่วเหลือง   
                (สถานีวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ถั่วมะแฮะ  มะระ  มะเขือ  พริก  งา   
                  แหงประเทศไทย) ทานตะวัน  กระเจี๊ยบมอญ  พืชอาหารสัตว 
     พืชสมันไพร  ผักโขมและไมโตเร็วชนิดตาง ๆ 
        



212 AG 103 

ตารางที่  7.2.3.4.1  รายชื่อหนวยงานระหวางประเทศภายใตการกํากับดูแลของ  CGIAR  
เฉพาะที่มีงานวิจัยดานพืชและมีการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืช 
 
 ช่ือหนวยงาน/ที่ต้ัง    ชนิดพืช/งานวิจัย 
1.  สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ     ขาวและระบบการปลูกพืชรวมกับ
ขาว International Rice Research Institute  
      (IRRI)  :  ฟลิปปนส 
 
2.  ศูนยปรับปรุงขาวโพดและขาวสาลีนานาชาติ ขาวโพด  ขาวสาลี  ขาวบารเลย  

ขาไรยและ ทริติคาเล 
International Center for Maize and Wheat      
     Improvement (CIMMYT) : เม็กซิโก 
 
3.  สถาบันวิจัยเกษตรเขตรอนนานาชาติ   มันสําปะหลัง  ถั่วพุม  ถั่วมะแฮะ  ถั่วเหลือง 
     International Institute of Tropical  มันเทศ  ถั่วพู  yam cocoyam lima bean   
     Agriculture (IITA) : ไนจีเรีย ขาว  ขาวโพดและระบบปลูกพืชในเขตรอนช้ืน 
 
4.  ศูนยวิจัยเกษตรเขตรอนนานาชาติ มันสําปะหลัง  ขาว  dry dean  พืชอาหารสัตว 
      International Center for Tropical เขตรอนและระบบปลูกพืช  สําหรับเขตรอนช้ืน 
      Agirculture  (CIAT)  :  โคลัมเบีย 
 
5.  สถาบันวิจัยพืชในเขตรอนช้ืนกึ่งแหงแลง ขาวฟาง  ขาวฟางไขมุก  ถั่วลิสง  ถั่วมะแฮะ 
     นานาชาติ  International Crops  chickpea  และระบบการปลูกพืชของพืชดังกลาว 
 
     Research Institute for the Seci-Arid Tropics (ICRISAT) : อินเดีย  
6.  ศูนยวิจัยมันฝรั่งนานาชาติ   มันฝรั่งและมันเทศ 
      International Potato Center (CIP) : เปรู 
 



AG 103   213 

7.  สมาคมพัฒนาขาวแหงแอฟริกันตะวันตก ขาว 
      West  African Rice Development  
       Association (WARDA)  :  ไอโวรี่  โคสท 
 
8.  สถาบันทรัพยากรพันธุกรรมพืชนานาชาติ รวบรวมพันธุพืชเศรษฐกิจและพืชอาหาร
สัตวInternational Plant Genetic Resources Institute (IPGRI)  :  อิตาลี 
 
9.  ศูนยวิจัยเกษตรในเขตแหงแลงนานาชาติ ขาวสาลี  ขาวบารเลย  พืชอาหารสัตว เขต
รอน International Center for Agricultural chickpea faba bean  และ  lentil 
     Reseach in Dry Areas (ICARDA) : ซีเรีย 
 
10.  เครือขายปรับปรุงกลวยและกลวยกินดิบ กลวยและกลวยกินดิบ นานาชาติ  
International Network for Improvement  of  Banana  and Plantain 
       (INIBAP) :  เคนยา 
 
11.  ศูนยวิจัยวนเกษตรนานาชาติ ระบบวนเกษตร 
       International Center for Research  
       in Agroforestry (ICRAF)  :  เคนยา 
 
12.  ศูนยวิจัยปาไมนานาชาติ อนุรักษและปรับปรุงผลิตผลของปาไมในเขตรอน 
       Center for International Forestry    
        Research (CIFOR) :  อินเดีย 
 
7.2.4  การบันทึกลักษณะการประเมินผลและการจัดทําฐานขอมูล 
 
 การบันทึกลักษณะของพืชที่ทําการรวบรวมพันธุ  ทําได  2  ข้ันตอน ข้ันตอนแรก  
สามารถทําไดต้ังแตเร่ิมออกสํารวจพืชหรือรวบรวมพันธุพืช  ณ  สถานที่เก็บตัวอยางพันธุ
พืช  เปนการบันทึกขอมูลทั่ว ๆ  ไป  เทาที่จะสามารถสังเกตได  เชน  ตําบลที่อยู  สภาพ
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ภูมิอากาศทั่ว ๆ  ไป  วัน เดือน ปที่เก็บตัวอยางชื่อผูเก็บและบันทึกลักษณะประจําพันธุ
พืชเบื้องตน  เชน  ลักษณะเมล็ด  ดอก  ใบ  ผล  หัว  และรูปรางทรงตน  เปนตน  
ข้ันตอนที่  2  เปนการประเมินผลของพันธุพืชที่เก็บรวบรวมมาปลูกไวในสถานีทดลอง  
การประเมินผลในขั้นน้ีจะประกอบดวยการประเมินศักยภาพของพันธุพืชและประเมินผล
ในทางเศรษฐกิจตลอดจนการยอมรับของผูบริโภค  ในข้ันตอนนี้ตองทําการบันทึกลักษณะ
ประจําพันธุของพืชแตละพันธุอยางละเอียด  ลักษณะที่ตองบันทึกจะแตกตางกันไปตาม
ชนิดพืชและวัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุ  สวนใหญแลวถาเปนพืชอาหารจะเนนที่
ผลผลิตและลักษณะทางเกษตรที่เปนองคประกอบที่สําคัญ  เชน  อายุออกดอก  อายุเก็บ
เกี่ยว  ความสูง  ทรงตน  การระบาดของโรคและแมลง  เปอรเซ็นตแปง  นํ้ามันและ
โปรตีน  เปนตน  ในข้ันตอนการประเมินผลและการบันทึกลักษณะประจําพันธุน้ี  
วิทยาการทางดานคอมพิวเตอรสามารถชวยทําฐานขอมูลในการจัดเก็บได  ซ่ึงจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะหผล  การสืบคนขอมูล  ตลอดจนนําขอมูลนํามาใชประโยชน
ไดสะดวกขึ้น 
 
7.2.5  การใชประโยชน  การใชประโยชนจากเชื้อพันธุกรรมพืชน้ัน ทําไดทั้งทางตรงและ
ทางออม  กลาวคือ  การใชประโยชนทางตรงจากพันธุกรรม โดยการเผยแพรในรูปของพืช
ชนิดใหมหรือพืชพันธุใหมที่ใหผลผลิตหรือคุณภาพดีกวาพันธุเดิม และแนะนําเปนพันธุ
ใหมใหกับเกษตรกรใชไดเลย  สวนการใชประโยชนทางออม  หมายถึง  การใชเช้ือ
พันธุกรรมเหลานั้นเปนสายพันธุพอ แม เพ่ือสรางพันธุใหม ๆ  ข้ันมา  ข้ันตอนโดยสรุป
ของการใชประโยชนจากเชื้อพันธุกรรมพืชแสดงไวในรูปที่  4.2.5.1   
 
7.2.6  การแลกเปลี่ยนเช้ือพันธุกรรม  เปนความรวมมือทั้งในระดับทองถิ่นและนานาชาติ
ทั้งน้ีเพ่ือใชประโยชนจากเชื้อพันธุกรรมของพืชรวมกัน  การแลกเปลี่ยนเช้ือพันธุกรรมนี้  
อาจจะทําในรูปของเมล็ด ทอนพันธุ  หัว  ละอองเกสร  เน้ือเยื่อ  หรือตนออนของพืชที่
เพาะเลี้ยงในหลอดแกวก็ได 
 
 
 



 
                               1.1  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร  นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน 
                               1.2 บันทึกลักษณะเบื้องตนเชนลักษณะเมล็ด/หัว/ทรงตนแหลง 
                               1.3เพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุ เพ่ือใชในการปรับปรุงพันธุขยายพันธ 

1.  รวบรวมเชื้อ 

      พันธุกรรม 

                                     การอนุรักษเช้ือพันธุกรรมและการแลกเปลี่ยนพันธุ 
     1.4  ศึกษาความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
                               2.1  ศึกษาลักษณะประจําพันธุ การปรับตัว 
                               2.2  วิธีการสืบพันธุและขยายพันธุ 

2.  ประเมินผลเชื้อ 

      พันธุกรรม 

                               2.3  ประเมินผลผลิตและความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน การใช 
                                  ประโยชนในรูปอาหาร  อุตสาหกรรมและยารักษาโรค เปนตน 
     2.4 การระบาดของโรคและแมลง  ตลอดจนสภาพแวดลอมที่ไม เหมาะสมตาง 
                                                
                             3.1  จําแนกเชื้อพันธุกรรม 
   3.2  ศึกษาลักษณะที่ตองการ เพ่ือใชในการผสมพันธุ 
   3.3  ศึกษาดานพันธุศาสตร  เซลลวิทยา  และเซลลพันธุศาสตร 

3.  การใชประโยชน

และการพัฒนาเชื้อ

พันธุกรรม 

   3.4  ศึกษาการสรางลูกผสมขามชนิดหรือขามสกุล 
   3.5  ประยุกตใชวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ 
  3.6พัฒนาและปลอยสายพันธุออกไปในรูปของเชื้อพันธุกรรมที่ผาน 
                              การปรับปรุง 
 
   4.1  ปรับปรุงพันธุโดยการผสมพันธุและคัดเลือกพันธุใหม 

4.  การพัฒนาและ      

การประเมินผลพันธุ

พืชใหม 

4.2 ปรับปรุงวิธีการผลิต  การเขตกรรม  ตลอดจนวิทยาการหลัง   
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      การเก็บเกี่ยว 
   4.3  ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม 
   4.4  ประเมินผลเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 
 

5.  การใชประโยชน

เชิงพาณิชย 
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   5.1  ทดสอบพันธุในสภาพไรนาเกษตรกร 
   5.2  ผลิตเมล็ดพันธุและประชาสัมพันธเผยแพรพันธุใหม 
   5.3  ศึกษาการแปรรูปและการใชประโยชนจากโครงการนํารองเชิง 
           อุตสาหกรรม 
   5.4  ประเมินผลการยอมรับทั้งระดับโรงงานและผูบริโภค 
 5.5 ประเมินผลทางเศรษฐกิจและความตองการของตลอดทั้งภายในประเทศ 
 
7.2.7  การใชประโยชนจากพืชพันธุปา 
 
 พืชพันธุปา  (wild species)  โดยเฉพาะพวกที่มีความสัมพันธใกลชิดทาง
พันธุกรรม (related species)  กับพืชพันธุเพาะปลุก  (cultivated species)  น้ัน นับวามี
ประโยชนตอนักปรับปรุงพันธุพืชมาก เพราะเปนแหลงพันธุกรรมของลักษณะที่เปนที่
ตองการมากมาย  การนําพืชพันธุปามาใชประโยชน  ไดแก 
  
 1.  ใชเปนแหลงพันธุกรรมของลักษณะตานทานโรคและแมลง  (disease and 
pest resistance)  พืชพันธุปามีวิวัฒนาการมายาวนานกวาพืชพันธุเพาะปลูกมาก  ดังน้ัน
ถามันไมมีความตานทานโรงและแมลงศัตรูที่สําคัญก็คงจะสูญพันธุไปแลว  ในขณะที่พืช
พันธุเพาะปลูกจะมีวิวัฒนาการมากนอยกวา  จึงมักจะพบวาพืชพันธุปาหลายชนิดมี
ลักษณะตานทานโรคและแมลงอยางสมบูรณ  ซ่ึงนักปรับปรุงพันธุพืชก็ประสบความสําเร็จ
ในการผสมพันธุขามชนิด (interspecific hybridization)  ระหวางพืชพันธุเพาะปลูกกับ
พันธุปามากมาย  โดยเฉพาะพันธุเพาะปลูกที่มีความสัมพันธใกลชิดทางพันธุกรรมกับ
พันธุปา  เชน  ขาว  ขาวสาลี  ออย  ฝาย  มันฝรั่ง  ยาสูบ  มะเขือเทศ  และไมผลชนิด
ตาง ๆ  เปนตน 
 
 2.  ชวยใหพืชพันธุเพาะปลูกมีความสามารถในการปรับตัวไดกวางขึ้น  (wider 
adaptation)  เชน  การนําขาวไรยพันธุปา  คือ  Secale kuprijanovii  ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ทนทานตออากาศที่หนาวจัดและตานทานโรคราสนิมไดดีมาเปนแหลงพันธุกรรม  ในการ
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ปรับปรุงพันธุขาวไรย หรือการปรับปรุงพันธุขาวสาลีใหทนทานตออากาศหนาว  โดย
ถายทอดลักษณะตานทานอากาศหนาวจัดจาก  Agropyron sp. (Kuvarn, 1973)  เปนตน 
 
 3.  ใชเปนแหลงไซโตพลาสซึม  (new  cytoplasms)  โดยเฉพาะการใชเปนแหลง
พันธุกรรมของลักษณะการเปนหมัน  (cytoplasmic male sterile)  ซ่ึงมีประโยชนในการ
ผลิตพืชลูกผสมที่มีความสําคัญในทางเศรษฐกิจมากมาย  เชน  ในขาวสาลี  ขาวบารเลย  
ฝายและยาสบู  เปนตน 
 
 4.  ใชชวยในการปรับปรุงคุณภาพ  (improved quality)  โดยทั่ว ๆ  ไปแลว
ธัญพืชที่เปนพันธุปาจะมีเปอรเซ็นตโปรตีนสูงกวาพันธุเพาะปลูก  ดังน้ันนักปรับปรุงพันธุ
พืชจึงไดนํามาใชในการปรับปรุงคุณภาพของขาว  ขาวโอต  ขาวไรย  ถั่วเหลือง  และพืช
ชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิดนอกจากนี้แลวลักษณะบางอยางในพืชพันธุปายังชวยเพิ่ม
ผลผลิตพืชอาหารสัตวไดอีกดวย  เชน  การใชขาวโพดพันธุปา  Teosint  มาผสมกับ
ขาวโพดพันธุเพาะปลูก  เพื่อปรับปรุงใหไดขาวโพดพันธุที่ใชลําตนทําเปนอาหารสัตว  
(silage)  หรือการใชขาวฟางพันธุปา  มาชวยปรับปรุงใหไดขาวฟางที่ใชลําตนเปนอาหาร
สัตว (green fodder)  เปน  Palakardheva and Edreva (1992)  ไดปรับปรุงพันธุยาสูบ
ใหมี  นิดโคตินตํ่า  โดยผสมขามกับยาสูบพันธุปา (Nicotiana debneyi)  Frey (1994)  
ปรับปรุงพันธุขาวโอตใหมีเปอรเซ็นตนํ้ามันสูงข้ึน  โดดผสมขามกับขาวโอตพันธุปา คือ  
Avena sterilis  หรือการปรับปรุงคุณภาพเสนใยฝาย  โดยการผสมขามกับ  Gossypium 
raimondii และการปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันปาลมใหมีปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงข้ึน  
โดยผสมขามกับขาวโอตพันธุปา  คอื  Avena sterilis  หรือการปรับปรุงคุณภาพเสนใย
ฝาย  โดยการผสมขามกับ  Gossypium raimondii  และการปรับปรุงคุณภาพของน้ํามัน
ปาลมใหมีปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงข้ึน โดยการผสมขามกับ  Elaeis melanococca  
เปนตน 
 
 5.  ชวยในการเปลี่ยนวิธีสืบพันธุของพืช  (modes of reproduction)  เชน เปลี่ยน
ใหพืชท่ีมีการผลิตเมล็ด  โดยวิธีการผสมเกสรมาเปนการผลิตเมล็ดชนิดอโปมิกซีส  เพื่อ
รักษาพันธุกรรมในรุนลูกใหเหมือนแมตลอดไป ซ่ึงพบวาสามารถจะทําใหขาวโพดเปน 
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อโปมิกซีสได  เมื่อผสมขามกับ Tripsacum dactyloides  หรือปรับปรุงชูการบีท  (sugar 
beet)  ใหเปนอโปมิกซีส  โดยผสมขามกับ  Beta corolliflora  เปนตน  Doggett  (1964)  
ไดใช  Sorghum almum  ผสมกับขาวฟางพันธุเพาะปลูก เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการติด
เมล็ด  และ  Ahokas  (1975)  ไดสรางลูกผสมขาวบารเลยใหมีลักษณะการเปนหมันแบบ  
genetic male sterility  โดยการผสมขามกับขาวบารเลยพันธุปา  เปนตน 
 
 6.  การปรับปรุงพันธุพืชใหมีลําตนเต้ียแคระ  (short stature)  เชน  การปรับปรุง
พันธุขาวสาลีใหมีลําตนเต้ีย  (semi-dwarf type)  โดยการผสมขามกับ  Agropyron sp.  
(Vasilenke, 1973)  และ  Obasola (1973)  ไดปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามันใหมีลําตนเต้ีย  
โดยการผสมขามระหวางพันธุเพาะปลูก  (Elaeis guineensis)  กับพันธุปา  
(E.melanococca)  หรือผสมขามกับ  Corozo oleifera  เปนตน 
 
 7.  ชวยเพิ่มความสามารถในการผสมขาม  (crossability)  เชน  ในขาวไรยพันธุ
ปาบางชนิด  จะผสมขามกับขาวสาลีที่มียีโนไทป  Kr1  และ  Kr2  ไดงายกวาขาวไรยพันธุ
เพาะปลูก (Kaltsikes, 1974)  ซ่ึงทําใหการปรับปรุงพันธุทริติคาเล  (Triticale)  งายขึ้น 
 
 นอกจากนี้แลวยังนําพืชพันธุปามาชวยปรับปรุงลักษณะตาง ๆ ในพืชพันธุ
เพาะปลูกอีกมากมาย  เชน  การปรับปรุงพันธุพืชใหไรหนาม  ปรับปรุงพันธุพืชใหทนทาน
ตอดินเค็ม  ทนแลง  หรือทนน้ําทวมขัง  เปนตน  พืชพันธุปามักไมคอยนิยมใชในการ
ปรับปรุงผลิผลิต  โดยตรงเพราะหลังจากผสมขามระหวางพืชพันธุเพาะปลูกกับพืชพันธุ
ปาแลวมักจะมีลักษณะที่ไมพึงประสงคติดมาในรุนลูกดวย ทําใหคัดเลือกทิ้งลําบาก  
โดยมากจึงมักจะใชปรับปรุงลักษณะอื่น ๆ แลวสงผลทางออมใหผลผลิตหรือคุณภาพสูง
ข้ึนมากกวาการปรับปรุงผลผลิตโดยตรง  การสรางลูกผสมกับพันธุปาเหลานี้บางครั้ง 
อาจจะเกิดลักษณะดีเดนที่ไมไดคาดหวังมากอน (unpredictable characters)  ก็ไดซ่ึงถา
ลักษณะใหม ๆ ที่เกิดข้ึนในประชากรลูกผสมเปนลักษณะท่ีดีก็จะชวยใหการปรับปรุงพันธุ
พืชประสบผลสําเร็จไดมากขึ้น 
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8. ปาไมในประเทศไทย 
 

ปาไมในพระราชบัญญัตปิาไม หมายถึง ที่ดินที่บคุคลยังไมไดมาตามกฎหมาย 
ปาไมเปนพืน้ที่ที่ปกคลุมดวยตนไมตาง ๆ มากมายหลายชนิดปะปนกนัอยู ปาไมมี
องคประกอบที่นาสนใจซึ่งมีพชืพรรณชนิดตาง ๆ ขึ้นอยู มีเรือนยอดลดหลั่นกันลงไป
ตามธรรมชาตินับตั้งแตชัน้บนสุด มีเรือนยอดที่สามารถแผกิ่งกานสาขาไดเต็มที่ ซึ่ง
มักจะเปนเรอืนยอดของไมขนาดใหญและมีอายุมาก เรือนยอดชั้นรองเปนเรือนยอด
ของไมขนาดยอมลงมา ตอจากนั้นก็มีชั้นของไมพุม ไมขนาดเล็ก หวาย ไผ และไม
พื้นลางอื่น ๆ สวนที่อยูติดกับพื้นดนิอื่นไดแก เปลือกไม ใบ ดอก ผลที่แหงแลวรวง
ทับถมกันอยูซึ่งมีสวนสาํคัญในการสรางความสมบูรณใหแกดิน สวนประกอบที่สําคญั
ของปาอีกอยางหนึ่งคือ สัตวปาที่อาศัยอยูในปาไดแก ชาง เสือ ลิง คาง ชะน ีเกงและ
กวาง เปนตน ในดินของปาไมยังมสีัตวเล็ก ๆ มากมาย เชน ไสเดือน ปลวกและ
แมลงตาง ๆ เปนตน 
 
ปจจัยที่ทําใหเกิดปาชนิดตาง ๆ ไดแก 
1. ภูมิอากาศ  
 1.1 ฤดูกาล ในประเทศที่มีเฉพาะฤดูรอน หรือฤดูหนาว ตลอดทั้งปจะทําใหมี
สภาพปา แตกตางไปจากประเทศที่มีฤดูรอนและฤดูหนาวสลับกัน และตางไปจาก
ประเทศที่มฤีดูรอน ฤดูหนาว และฤดูฝน สภาพปาที่แตกตางกันไปนี้จะสังเกตไดจาก
ตนไมที่มีลักษณะแตกตางกันอยางชดัเจน  
 1.2 ระยะเวลาที่ฝนตกในแตละป น้าํฝนมีความสําคัญตอการเจริญเตบิโตของ
ตนไมเปนอยางมาก ตนไมจะสามารถเจริญเติบโตไดดีก็ตอเมื่อมีปริมาณฝนตกอยาง
เพียงพอ สวนในพื้นที่ไมคอยมีฝนตกสภาพของสภาพของตนไมและปาไมก็จะ
แตกตางกันไป เพราะการปรับตวัใหเขากับสิ่งแวดลอมของตนไม 
2. ดิน 
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 2.1 ชนิดของดิน เชน ดินทราย ดินเหนียว และดินรวน บริเวณที่มีดินตางกัน 
ชนิดของตนไมก็จะแตกตางกันไปดวย เชน ในทะเลทรายจะมีความชื้นในดินนอย 
ตนไมที่เจรญิข้ึนอยูก็จะมีแตตนกระบองเพชร และพืชทนแลงเทานั้น สวนในดินรวน
หรือดินรวนปนทรายจะมีตนไมขึน้อยูหนาแนนมากกวา  
 2.2 ความลกึของดินจะเปนตัวจํากัดการขึ้นอยูของตนไมตามธรรมชาต ิ ตาม
ปกติแลัวความลึกของดินจะแตกตางกันไปกับตาํแหนงที่ดินนั้นขึ้นอยู ระยะเวลาที่ดิน
ถือกําเนิดมาและวัตถุกําเนิดดิน ตนไมที่มีขนาดใหญจะมีรากหยั่งลึกและเจริญเติบโต
ไดดี 
 2.3 ความอุดมสมบรูณของดิน ไมวาดินชนดินั้นจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
เชน ไดจากการสลายตัวของหินหรือซากพืช หรอืเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน 
การใสปุยแกพืช เหลานี้ลวนทําใหสภาพของตนไมแตกตางกนัออกไป 
 
3. ลักษณะของพื้นที่  
 3.1 ความลาดชันของพืน้ที่ (slope area) หากพื้นที่มีความลาดชันมากเกินไป
ตนไมจะมจีาํนวนขนาดเล็กลง ตนไมจะขึน้ไดดีและมีการเจริญเตบิโตไดดีในพื้นที่ที่
เปนที่ราบ 
 3.2 ดานลาดของพื้นที ่ (aspect area) ดานลาดของพื้นที่หมายถึงทิศทางของ
ความลาดชนัของพื้นทีท่ี่หันหนาเขาหาดวงอาทิตย เชน ดานลาดทางทิศเหนือ ใต 
ตะวันออก ตะวันตก เปนตน ดานลาดมีสวนทําใหตนไมเจริญเตบิโตไมเหมือนกัน 
เพราะดานลาดที่หันเขาหาดวงอาทิตยตลอดเวลานั้น จะทําใหไดรับความรอนมาก 
และนํ้าในดินมีการระเหยมาก นอกจากนั้นลักษณะของพืน้ที่ที่เกี่ยวของกับความสูง
เหนือระดับน้ําทะเลก็จะทําใหชนิดของตนไมแตกตางกันไปดวย ตามปกติแลวตนไม
จะสามารถขึน้อยูไดถึงเสน ทิมเบอรไลน (timber line) ซึ่งอยูสูงประมาณ 3,000 
เมตรจากระดับน้ําทะเล  เหนือจากนัน้ไปแลวจะไมมีตนไมขึ้นได 
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4. อุณหภูมิ มีสวนทําใหตนไมที่ขึ้นอยูมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป ตนไมจะข้ึนได
ที่อุณหภูมิปานกลาง คือประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส ถาสูงหรือต่ํากวานี้ ตนไมที่
ขึ้นอยูจะมีการเจริญเตบิโตตลอดในรปูทรงที่ไมดี 
5. ชวงวันยาวของวัน พื้นที่ตาง ๆ ของโลกใบนี้มีชวงความยาวของวนัแตกตางกนั 
จึงทําใหตนไมมีการออกดอก ออกผลและเจริญเติบโตแตกตางกันดวย 
 
9. ชนิดปาของประเทศไทย 
ปาไมในประเทศไทยมีหลายชนิดซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ 
ไดแก  
 1. ปาประเภทไมผลัดใบ (evergreen forest) ปาประเภทนี้มองดูจะมีสีเขียว
ตลอดป เนื่องจากตนไมเกือบทั้งหมดที่ขึ้นอยูเปนประเภทไมผลัดใบ ปาประเภทนี้
ไดแก ปาดงดิบ ปาดิบเขา ปาสนเขา และปาชายเลน  
 2. ปาประเภทที่ผลัดใบ (deciduous forest) ปาประเภทนีม้ีตนไมที่ขึน้อยูเปน
จําพวกผลัดใบเกือบทั้งหมด ในฤดูฝนปานี้จะเขียวชอุมเชนเดียวกับประเภทที่ไมผลัด
ใบแตพอถึงฤดูแลงตนไมสวนใหญจะผลัดใบทําใหปามองดูโปรงขึ้นและมักจะเกิดไฟ
ปาเผาไหมใบไมและตนไมเล็ก ๆ ในปาประเภทนี้แทบทุกป ปาประเภทนี้ไดแก ปา
เบญจพรรณ หรือปาแดง 
 
ปาไมในประเทศไทย มีดังนี้ 
 
1. ปาดงดิบ (tropical evergreen forest)  

ปาดงดิบพบทั่วไปในทุกภาคของประเทศ แตพบมากทีสุ่ดในภาคใตและภาค
ตะวันออกเพราะบริเวณนี้มีฝนตกชุกและมีความชุมชื้นมาก ในภาคอืน่ ๆ ปาดง
ดิบมักกระจายอยูตามบริเวณที่มีดินฟาอากาศชุมชื้นมาก ๆ เชน ตามหุบเขา ริม
แมน้ําลําธาร หวย แหลงน้ําและบนภูเขา เปนตนลักษณะของปาดงดิบโดยทั่วไป
มักเปนปาที่รกทึบ มองดูมีสีเขียวชอุมตลอดป มีพรรณไมหลายรอยชนิดขึ้น
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เบียดเสียดกันอยู ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งลวนแตเปนชนิดที่
ไมผลัดใบทั้งสิ้น ปาดงดิบในทองที่บางแหง เชน ในแถบภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุมชือ้นอยกวาที่อืน่ ชนิดของพรรณไมที่ขึ้นอยูจึง
แตกตางกันบางเล็กนอยและปานั้นมลัีกษณะโปรงขึ้นเรียกกันวา ปาดงดิบแลง 
 พรรณไมที่สาํคัญของปาดงดิบ ไดแก ยาง ตะเคียน กะบาก เคี่ยม จําปาปา 
หลุมพอ มะหาด มะมวงปา มะยมปา ตาเสือ เปนตน นอกจากนี้ยังมพีรรณไม
ขนาดเล็กขึ้นปะปนอยูเรียกวาไมพืน้ลางไดแก ไผบง ระกาํ กระวาน เรว หวาย 
และเถาวัลยชนิดตาง ๆ มากมาย 
 

2. ปาดงดิบเขา (hill evergreen forest)  
ปาดงดิบเขาหรือปาดิบเขา สวนใหญมีอยูในภาคเหนือตามภูเขาสูง ซึ่งอยูเหนือระดับน้ําทะเล
ประมาณตั้งแต 1,000 เมตรขึ้นไป ตามภาคอื่น ๆ มักพบอยูตามเทือกเขาซึ่งมีความสูงไดระดับ 
เชน ที่ปาภูหลวงและปาภูกระดึง จังหวัดเลย ปาเขาใหญ จังหวัดนครนายก ปาเขาหลวง จังหวดั
นครศรธีรรมราช เปนตน 

 ลักษณะของปาชนิดนี้ มคีวามโปรงมากกวาปาดิบชื้น เนือ่งจากมีตนไมขนาด
ใหญขึ้นอยูนอยกวาแตมใีบเขียวชอุมตลอดป มอีากาศคอนขางเย็นเนื่องจากอยูบนที่
สูง ปาชนดินี้มีความสาํคัญตอการรักษาตนน้ําลําธารมากเพราะทําใหเกิดมีตาน้ําให
ไหลออกมาตลอดเวลา 
 พรรณไมที่ขึน้อยูในปานี้ไดแก ไมจําพวกกอ เชน กอเดือย กอแปน กอตาหมู 
และกอขาว นอกจากนียั้งมีตนกําลังเสือโครง มณฑาปา จําปปา หวา สนสามพนัป 
มะขามปอมดง กํายาน พญาไมและไมสนเขาขึ้นอยูดวย ไมพื้นลางมักเปนพืชจําพวก
เฟรน มอส และกลวยไมดิน บางแหงมีพรรณไมในเขตอบอุนเหนือแพรกระจายพนัธุ
เขามาขึ้นอยู เชน กุหลาบพันป ไวโอลา เปนตน นอกจากนีต้ามลําตนและกิ่งกานของ
ตนไมยังมพีชือิงอาศัยเกาะขึ้นอยูอยางหนาแนน ไดแก เฟรน มอส และกลวยไมชนดิ
ตาง ๆ 
 
3. ปาสนเขา (pine forest)  



AG 103   223 

ปาสนเขา หรือปาสน ในประเทศไทยมักพบอยูตามภูเขาสูง สวนใหญเปนพื้นทีซ่ึ่งมี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณตัง้แต 700 เมตรขึ้นไป ปาชนิดนี้พบมากใน
ภาคเหนือ สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยูบางไมมากนัก และอาจพบในระดับ
ความสูงเพียง 200-300 เมตรเทานั้น ในภาคตะวนัออกและภาคใตไมพบปาชนิดนี ้
 ปาสนเขาโดยทั่วไปมักจะข้ึนอยูในทีด่ินไมคอยจะอุดมสมบูรณ มคีวามเปน
กรดสูง ลักษณะเปนปาโปรงไมผลัดใบ อาจพบตนสนขึ้นอยูเปนหมูลวน ๆ โดยไมมี
ตนไมชนิดอืน่ ๆ ปะปน แตบางครั้งอาจขึ้นกระจายเปนหยอม ๆ หรือข้ึนปะปนกบั
พรรณไมปาดงดิบเขาหรือปาแดง  
 พรรณไมที่สาํคัญไดแก สนสองใบและสนสามใบ สวนตนไมชนิดอื่น ๆ ที่
ขึ้นอยูดวยกันอาจเปนพรรณไมปาดงดิบเขา เชน กอชนิดตางๆ หรือพรรณไมในปา
แดงบางชนดิ เชน เต็ง รัง เหียง พลวง เปนตน 
 
4. ปาชายเลน (mangrove forest หรือ intertidal forest) 
ปาชายเลน เปนสังคมพืชประเภทพรรณไมไมผลัดใบ ขึ้นอยูในเขตน้ําทะเลลงต่ําสุดและน้ําทะเล
ขึ้นสูงสุดที่มีดินเปนเลนตม พบมากบริเวณปากแมน้ําเขตรอน พบทั่วไปตามพื้นที่ชายฝงทะเล 
บริเวณปากแมน้ํา อาว ทะเลสาบ และเกาะ ปาชายเลนของโลกมีทัง้หมดประมาณ 113,428,089 
ไร ขึ้นอยูในเขตรอน 3 เขตใหญ คือ เขตรอนแถบเอเซีย มีพ้ืนที่ประมาณ 52,559,339 ไร หรือ 
46.4 เปอรเซ็นต ของพืน้ที่ปาชายเลนทั้งหมด ในเขตรอนของอเมริกา มีเน้ือที่ประมาณ 
39,606,250 ไร หรือ 34.9 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด สวนเขตรอนอัฟริกามีพ้ืนที่
ปาชายเลนนอยที่สุด ประมาณ 21,626,500 ไร หรือ 18.7 เปอรเซ็นต ของพ้ืนที่ปาชายเลน
ทั้งหมด ปาชายเลนในประเทศไทยพบบรเิวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต 
จากการสํารวจเม่ือป พ.ศ. 2545 ปรากฏวามีพ้ืนที่ปาชายเลนทั้งหมด 1,579,696.44 ไร (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2545) 

  พรรณไมปาชายเลนมีลักษณะคลายพืชทนแลง เนื่องจากตนไมขึ้นรมิทะเล
และปากแมน้ําตองเผชญิกับน้ําที่มคีวามเคม็สูง ไดรับแรงลมและแสงแดดจัด
ตลอดเวลา ทําใหมีอัตราการคายน้ําที่สูง พรรณไมในปาชนิดนี้มีระบบรากแตกตาง
จากพรรณไมปาบกคอืม ี ระบบรากอากาศและรากค้ํายันชวยรากที่อยูในดินซึ่งขาด
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ออกซิเจนแลกเปลี่ยนกาซกับอากาศ การเจริญของกลาไมสวนใหญจะเจริญบนตนแม
พันธุ หรือบางชนดิมีเกล็ดลอยน้ําได เมื่อตกถึงพื้นตนออนสามารถงอกและ
เจริญเตบิโตไดเร็ว 
 ปาชายเลนประกอบดวยพรรณไมหลายชนิด รวมทั้งไมยืนตน พืชองิอาศัย 
เถาวัลย และสาหราย พรรณไมสวนใหญเปนไมไมผลัดใบ พรรณไมเดนและที่สําคัญ
สวนใหญจะอยูในวงศ Rhizophoraceae ไดแก สกุลไมโกงกาง (Rhizophora) สกุล
โปรง (Ceriops) และสกุลถั่ว (Bruguira) พรรณไมในวงศ Sonneratiaceae ไดแก 
ไมสกุลลําพูนและลําแพน (Sonneratia) พรรณไมในวงศ Avicenniaceae ไดแกไม
สกุลแสม (Avicennia) และพรรณไมในวงศ Meliaceae ซึ่งประกอบดวยไมสกุล
ตะบนูและตะบัน (Xylocarpus) สวนไมพื้นลางมักพบพรรณไมจําพวกเฟรน ไดแก 
ปรงทะเล และพรรณไมในวงศ Acanthaceae ไดแก สกุลเหงือกปลาหมอ 
(Acanthus) 
 
5. ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) 
 ปาเบญจพรรณหรือปาผลัดใบผสม มีลักษณะเปนปาโปรงประกอบดวยตนไม
ขนาดใหญและตนไมขนาดกลางหลายชนิด บางแหงมีไมไผชนิดตาง ๆ ขึ้นอยูกระจดั
กระจายทั่วไป พื้นดินมักเปนดินรวนปนทราย ในฤดูแลงตนไมสวนมากจะผลัดใบ 
และมักจะเกดิไฟไหมปาลุกลามแทบทุกป เมือ่เขาฤดูฝนตนไมจงึผลิใบและกลับมสีี
เขียวชะอุมเหมือนเดิม 
 ปาเบญจพรรณในภาคเหนือมักจะมไีมสักขึ้นปะปนอยูทั่วไป ในปาเบญจ
พรรณนีจ้ะมคีรอบคลุมอาณาเขตลงมาถึงจังหวดักาญจนบุร ี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออกมีปาเบญจพรรณอยูนอยและไมมีไมสักขึน้อยู 
ในภาคใตมปีาเบญจพรรณขึ้นอยูนอยและกระจายทั่วไป เชน สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช ระนองและสตูล 
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 พรรณไมที่สาํคัญไดแก สัก ประดู แดง มะคาโมง ตะแบก เสลา ออยชาง สาน 
ยมหอม ยมหิน มะเกลือ สมพง เก็ดดํา เก็ดแดง เปนตน นอกจากนี้ยังมีไผอีกหลาย
ชนิด เชน ไผปา ไผบง ไผซาง ไผรวก ไผไร เปนตน 
 
6. ปาแดง (Dry Deciduous Dipterocarp Forest) 
 ปาชนิดนี้มีชือ่เรียกแตกตางกันออกไป เชน ปาแดง ปาแพะ ปาโคก หรือปา
เต็งรัง ลักษณะทัว่ไปเปนปาโปรง มีตนไมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเลก็
ขึ้นอยูปะปนกันไมคอยแนนทึบ ตามพี้นที่ปามักจะมีโจดและหญาเพ็กซึ่งเปนไผขนาด
เล็กขึ้นอยูทั่วไป พื้นที่แหงแลงดินรวนปนทรายหรือกรวด ลูกรัง ความสมบูรณนอย 
ตนไมเกือบทั้งหมดผลัดใบและมักเกิดไฟปาไหมลุกลามทุกป 
 ปาแดงพบทัว่ไป ทั้งในทีร่าบและที่ภูเขา ในภาคเหนือสวนมากขึ้นอยูบนที่เขา
ซึ่งมีดินตื้นและแหงแลงมาก ตนไมที่ขึ้นอยูจึงไมคอยเตบิโตและมีขนาดเล็กแคระ
แกร็น ปาจึงมีลักษณะโปรงมาก ถาหากดินดีและมีความชุมชืน้อยูบางตนไมก็มีขนาด
ใหญ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปาแดงมากที่สุด และมกัขึ้นอยูตามเนินเขาหรือที่
ราบดินทราย ลักษณะปาจงึแนนทึบและสมบูรณกวา ปาแดงในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือมีลักษณะคอนไปทางปาเบญจพรรณมาก 
 พรรณไมที่สาํคัญ ไดแก เต็ง รัง พลวง เหียง กราด ยางนา พะยอม ติว้ แตว 
มะคา ประดู สมอไทย ตะแบกเลือด แสลงใจ รกฟา เหมือด เปง เขือง เปนตน สวน
ไมพื้นลางทีพ่บไดแก ปรงเหล่ียม หญาเพ็ก โจดและหญาอื่น ๆ  
 
7. ปาชนิดอ่ืน ๆ 
 ปาชนิดอื่น ๆ ซึ่งมีพื้นที่นอยและมีความสําคัญไมมากนัก ปานี้มกัขึ้นอยู
กระจัดกระจายเปนหยอม ๆ ตามบริเวณที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ 
ไดแก ปาชายหาด ปาพรุ และปาหญา 
 
7.1 ปาชายหาด (beach forest) 
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 ปาชายหาดเปนปาโปรงไมผลัดใบ ขึ้นอยูริมชายหาดน้ําไมทวม ตามฝงดิน
และชายเขาริมทะเล ตนไมสําคัญ ไดแก สนทะเล หูกวาง โพธิ์ทะเล กระทิง ตีนเปด
ทะเล หยีน้ํา ตนเตย และหญาตาง ๆ ขึ้นอยูเปนไมพื้นลาง ตามฝงดินและชายเขามี
ไมเกด ลําบิด มะคาแต ตนกระบองเพชรและไมหนามชนิดตาง ๆ เชน ชิงชี ่หนาม
หัน ขึ้นเปนไมพื้นลาง ปาชนิดนี้ไมมคีวามสําคัญนัก เนื่องจากมีเนื้อปาเพียงเล็กนอย 
 
7.2 ปาพรุ (swamp forest) 
 ปาชนิดนี้มักพบในบริเวณที่มีน้ําจืดทวมนาน ๆ ดินระบายน้ําไมดี ปาพรุใน
ภาคกลางมีลักษณะโปรงและมีตนไมขึ้นอยูหาง ๆ เชน สนุน จิก โมกบาน หวายโปง 
ระกํา ออและแขม ในภาคใตมีปาพรุ พบอยูตามบริเวณทีม่นี้ําขังแทบตลอดปดินเปน
พีท (peat) ซึ่งเปนซากพืชผุสลายทับถมกันมาเปนเวลานาน  มตีนไมขึน้อยูอยางหนา
ทึบ ปาพรุดินพีทในภาคใตแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ ตามบริเวณซึ่งเปนพรุน้ํากรอย
ใกลชายทะเล ตนเสม็ดขึ้นอยางหนาแนน พื้นปามีกกชนิดตาง ๆ มากชนิดขึ้นปะปน
กัน 
 พรรณไมที่สาํคัญไดแก อินทนิล หวา จิก โสกน้ํา กระทุมน้ํา กันเกรา โงงงัง 
กะทังหัน ไมพื้นลางประกอบดวยหวาย ตะคาทอง หมากแดง และหมากชนิดอื่น ๆ 
7.3 ปาหญา (savannah) 

ปาไมมีอยูทุกภาค บริเวณปานี้เคยเปนปาที่อุดมสมบูรณ็ ตอมาไดถูกแผวถาง
ทําลายจนตนไมลมตายไปเกือบหมด พื้นดินจึงขาดความสมบูรณและถูกทอดทิ้ง 
หญาชนิดตาง ๆ จึงข้ึนมาทดแทนและพอถึงหนาแลงก็ไฟไหม  ทําใหตนไมบริเวณ
ขางเคียงลมตายพื้นที่ปาหญาจึงขยายมากขึ้นทุกป 

พืชที่พบมากในปาหญาไดแก  หญาคา หญาขนตาชาง หญาโขมง หญาเพ็ก 
ในบริเวณชึ่งพอจะมีความชันบางและการระบายน้ําไมดีก็มักจะมี  พงและแขมขึ้นอยู 
สวนมากมีแตตนไมทนไฟไดขึ้นอยูหาง ๆ เนื่องจากเกิดไฟไหมหญาเหลานี้รุนแรง
แทบทุกป ตนไมเล็ก ๆ ก็ถูกไฟไหมไปดวย ตนไมทนไฟดังกลาวก็คือ ตับเตาตน 
รกฟา ติ้วและแตว 
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ปญหาความมั่นคงประโยชนของปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย 

1. ปาไมเปนระบบนิเวศที่ถูกนํามาใชมากที่สุดมานานและหลายรูปแบบ ไดแก
การตัดไมเพือ่นํามาใชและสงเปนสินคาออกสําคญั การนําของปามาใชมาก การบุก
รุกปาเพื่อเปนพื้นที่ทางการเกษตร ขยายเมือง สรางถนน รวมทั้งกจิการทองเที่ยว 
เชน รีสอรทและสนามกอลฟ เปนทีส่ังเกตวาพืน้ที่เพื่อการเกษตรดูจะถงึจุดสูงสุดอยูที่
ประมาณ 130 ลานไร นั่นคือมีพื้นที่ทางการเกษตรในป 2538 รวม 132.5 ลานไร 
และในป 2542 มีพื้นที่เกษตรรวม 131.3 ลานไร ขณะทีพ่ื้นที่ใชประโยชนในดานตาง 
ๆ เชน เปนเมือง ถนน และอื่น ๆ เพิ่มข้ึน จาก 106 ลานไร ในป 2538 เปน 108.7 
ลานไร ในป 2542 (ที่มา สํานักเศรษฐกิจการเกษตร) 

2. ปาไมเขตรอนเปนระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง สวนหนึ่งเกิด
จากความสามารถในการใชพลังงานจากแสงอาทิตยไดเกือบทั้งหมด ทําใหเกิดปาไม
หลายระดับที่มีระบบนิเวศยอยของตัวมนัเอง แตปาไมเขตรอนก็เปนระบบนิเวศที่
เปราะบาง มีความอดุมสมบูรณไมมาก เนื่องจากมีการยอยสลายซากอยางรวดเรว็ 
หนาดินอันอดุมสมบูรณเมื่อถูกเปดขึน้เพื่อใชในการเพาะปลูกจะหมดความสมบูรณ
คอนขางรวดเร็ว เนือ่งจากการกัดเซาะทางธรรมชาต ิ ปาไมนี้เมื่อถกูบุกรุกทําลาย 
ความหลายหลายทางธรรมชาติกถ็ูกทําลายไปดวย ทั้งการฟนฟูสภาพปาก็ยากตอง
ใชเวลานาน 

3. ความพยายามฟนฟูปา ไดแก การยุติการบุกรุกปา แตกยั็งมีการบุกรุกในอัตรา
ที่ลดลง การปลูกปา ซึ่งทําใหพื้นที่ปาไมดูดีขึ้น ตามตวัเลขของกรมอทุยานแหงชาติ 
สัตวปาและพันธุพชื ระบุวาในป 2543 มีพื้นที่ปาธรรมชาติ 163,797 ตารางกิโลเมตร 
พื้นที่สวนปาหรือปาปลูก 3,477 ตารางกิโลเมตร พืน้ที่ปาฟนฟูตามธรรมชาต ิ 2,836 
ตารางกิโลเมตร รวมพืน้ที่ปาไมทั้งสิ้น 170,110 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 33 
ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งตองทําตอไปอกีใหถึงเปาหมายพื้นที่ปาไมรอยละ 40 ของพื้นที่
ทั้งหมด 
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4. ปญหาปา สามารถแบงออกไดดังนี้ ก) ปาเสื่อมโทรม ข) พื้นที่ปาสงวนฯทับ
ซอนกับพื้นที่ทํากินของชาวบาน ค) การบุกรุกปา พบวาเนือ้ที่ปายังคงลดลงนั่นคือใน
ป 2538 มีเนื้อที่ปาไมทัง้สิ้น 82.2 ลานไร ในป 2542 ลดเหลือ 80.6 ลานไร ลดลง
เกือบ 5 ลานไรในเวลา 5 ป (ที่มา สํานักเศรษฐกิจการเกษตร) ง) ปาชมุชนกบัการ
อนุรักษปาตนน้ํา เปนขอขัดแยงสําคัญระหวางภาครัฐและภาคประชาชน นอกจากนี้
ยังมีปญหาโครงสรางหมูบานปาไมใหม ความขัดแยงนี้พื้นฐานมาจากทัศนะและ
ผลประโยชนที่ตางกัน ตองอาศัยการเจรจาและความเขาใจกันที่ตองใชเวลา 

5. ประโยชนของปาไม ปาไมกอประโยชนมากมายหลายดานดวยกัน ไดแก ก) 
อุตสาหกรรมปาไม ใชเปนเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน อาหารละยา ข) การ
ชวยสรางหนาดิน รักษาดินและน้าํ ชวยทําใหอากาศและน้ําบริสุทธิ ์ รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ นั่นคือแหลงอาศัยของชนิดพันธุพชืและสัตว แหลงพันธุกรรม 
ชวยลดผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ชวยดูด
คารบอนไดออกไซดจากอากาศ ค) การเปนแหลงจางงานและสรางรายไดของผูที่ยัง
ชีพจากปาและการเปนแหลงพักผอน การชวยรักษามรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม การสรางความมั่นคงทางปาไม จะทาํใหเราสามารถใชประโยชนจากปาได
หลายดานดังกลาว  
บทสรุป 
 ทรัพยากรพชืนั้นมีประโยชนตอมนษุยหลายดานดังนั้นการอนุรักษใหคงอยู
ตอไปนั้นจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางย่ิงที่ทุกคนตองชวยกนั ซึง่ขั้นตอนการ
ดําเนินการนั้นประกอบดวยข้ันตอนดงัตอไปนี ้ คอืการสํารวจคนหา และการรวบรวม
เชื้อพนัธุกรรม การนําพันธุพชืเขามาจากแหลงอื่น การเก็บรักษาเชือ้พันธุกรรมไว 
การบันทึกลักษณะ การประเมินผล และการจดัทําฐานขอมูล การนําไปใชประโยชน 
และการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรม ซึ่งจะทําใหเรานั้นใชประโยชนจากทรัพยากรพืช
ไดอยางย่ังยืนจนถึงรุนลูกหลานสืบตอไป  
 



AG 103   229 

แบบประเมินผลทายบทและเฉลย 
จงเลือกคําตอบที่สุดขอใดขอหนึ่ง 
1. ปาประเภทใดที่มีความหลากหลายทางดานชีวภาพมากที่สุด ? 
 1) ปารอนชืน้ 
 2) ปาผลัดใบ 
 3) ปาสนเขา 
 4)  1) และ 2) ถูกตอง 
2. ขั้นตอนแรกของการอนุรักษทรพัยากรพันธุกรรมพชืคือขอใด ? 
 1) การสํารวจคนหา 
 2) การนําพนัธุเขามาจากแหลงอื่น  
 3) การเก็บรกัษา 
 4)  การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรม 
3. การนําพนัธุพืชจากแหลงอื่นเขามาในประเทศจะตองผานดานใด ? 
 1) prohibited 
 2) restricted 
 3) plant quarantine 
 4)  1) และ 2) ถูกตอง 
4. การเก็บรกัษาเชื้อพันธุกรรมพชืในสภาพธรรมชาติสมัพันธกับขอใด ? 

1)  ex situ 
 2) in situ 
 3) testube 
 4)  green house 
5. การเก็บรกัษาเชื้อพันธุกรรมพชืนอกสภาพธรรมชาตคิือ ? 

1)  ex situ 
 2) in situ 
 3) testube 
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 4)  green house 
6. การประกาศพื้นที่ใหเปนปาสงวนหรือ วนอุทยานแหงชาติ สัมพันธกบัขอใด ? 

1)  ex situ 
 2) in situ 
 3) testube 
 4)  green house 
7. การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอพืชในหลอดแกวคอืการเก็บรักษาแบบใด ? 

1)  ex situ 
 2) in situ 
 3) testube 
 4)  green house 
8. การศึกษาความสําคญัทางเศรษฐกิจของพชืจัดเปนข้ันตอนใดของการอนุรักษ ? 
 1) การรวบรวมเชือ้พันธกุรรม 
 2) การประเมินผล 
 3) การพัฒนาเชื้อพันธุกรรม 
 4)  การใชประโยชนเชิงพาณิชย 
9. การศึกษาดานพันธุศาสตร เซลลวิทยา สัมพนัธกับขอใดมากที่สุด ? 
 1) การรวบรวมเชือ้พันธกุรรม 
 2) การประเมินผล 
 3) การพัฒนาเชื้อพันธุกรรม 
 4)  การใชประโยชนเชิงพาณิชย 
10. การทดสอบพนัธุพชืในสภาพไรนาของเกษตรกร ความหมายตรงกับขอใด ? 
 1) การรวบรวมเชือ้พันธกุรรม 
 2) การประเมินผล 
 3) การพัฒนาเชื้อพันธุกรรม 
 4)  การใชประโยชนเชิงพาณิชย 
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11. พืชพันธุปามีลักษณะพิเศษกวาพืชพันธุปลูกตามขอใดมากที่สุด ? 
 1) การเจริญเติบโต 
 2) การตานทานโรคและแมลง 
 3) ผลผลิตสูง 
 4)  คุณภาพสูง 
12. การผสมขามชนิดระหวางพชืปากับพืชปลูก ผลลัพธที่ไดคือ ? 
 1) การเจริญเติบโต 
 2) การตานทานโรคและแมลง 
 3) ผลผลิตสูง 
 4)  ทุกขอ 
13. ขอใดคือการใชพชืพันธุปาเปนแหลงไซโตพลาซึม ? 
 1) การเจริญเติบโต 
 2) การตานทานโรคและแมลง 
 3) ลักษณะความเปนหมัน 
 4)  คุณภาพสูง 
14. การนําพืชพันธุปาที่มีปริมาณโปรตีนสูงมาชวยปรับปรงุพันธุพชื สมัพันธขอใด ? 
 1) การเจริญเติบโต 
 2) การตานทานโรคและแมลง 
 3) ผลผลิตสูง 
 4)  คุณภาพ 
15. การปรบัปรุงพนัธุพชืใหมีลําตนเตี้ยแคระ ความหมายตรงกับขอใด ? 
 1) short stature 
 2) improve quality 
 3) cross ability 

4) ทุกขอ 
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เฉลยแบบประเมินผล 
1. 1)   2. 1)   3. 3)   4. 2)   5. 1)   6. 1)   7. 1)    8. 1) 
9. 3) 10. 4)    11. 2)    12. 4) 13. 3)   14. 4)  15. 1)  
 

**************************************** 


	จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่ออ่านบทที่ 7 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 
	เนื้อหาในบทที่ 7 ประกอบด้วย 
	ปัจจัยที่ทำให้เกิดป่าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 
	9. ชนิดป่าของประเทศไทย 
	ป่าไม้ในประเทศไทยมีหลายชนิดซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  
	ป่าดงดิบเขาหรือป่าดิบเขา ส่วนใหญ่มีอยู่ในภาคเหนือตามภูเขาสูง ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ตามภาคอื่น ๆ มักพบอยู่ตามเทือกเขาซึ่งมีความสูงได้ระดับ เช่น ที่ป่าภูหลวงและป่าภูกระดึง จังหวัดเลย ป่าเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก ป่าเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น 
	ป่าสนเขา หรือป่าสน ในประเทศไทยมักพบอยู่ตามภูเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณตั้งแต่ 700 เมตรขึ้นไป ป่าชนิดนี้พบมากในภาคเหนือ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่บ้างไม่มากนัก และอาจพบในระดับความสูงเพียง 200-300 เมตรเท่านั้น ในภาคตะวันออกและภาคใต้ไม่พบป่าชนิดนี้ 
	ป่าชายเลน เป็นสังคมพืชประเภทพรรณไม้ไม่ผลัดใบ ขึ้นอยู่ในเขตน้ำทะเลลงต่ำสุดและน้ำทะเลขึ้นสูงสุดที่มีดินเป็นเลนตม พบมากบริเวณปากแม่น้ำเขตร้อน พบทั่วไปตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณปากแม่น้ำ อ่าว ทะเลสาบ และเกาะ ป่าชายเลนของโลกมีทั้งหมดประมาณ 113,428,089 ไร่ ขึ้นอยู่ในเขตร้อน 3 เขตใหญ่ คือ เขตร้อนแถบเอเซีย มีพื้นที่ประมาณ 52,559,339 ไร่ หรือ 46.4 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด ในเขตร้อนของอเมริกา มีเนื้อที่ประมาณ 39,606,250 ไร่ หรือ 34.9 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด ส่วนเขตร้อนอัฟริกามีพื้นที่ป่าชายเลนน้อยที่สุด ประมาณ 21,626,500 ไร่ หรือ 18.7 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด ป่าชายเลนในประเทศไทยพบบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ จากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2545 ปรากฏว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 1,579,696.44 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2545) 
	ปัญหาความมั่นคงประโยชน์ของป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพของไทย 
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