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จดุประสงคก์ารเรียนรู้เม่ืออ่านบทท่ี 7 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. สามารถอธบิายความส าคญัการอนุรกัษ์ทรพัยากรพชืได ้
2. สามารถอธบิายการด าเนินงานขัน้ตอนการอนุรกัษ์ทรพัยากรพชืได ้
3. สามารถยกตวัอยา่งชนิดพชืทีก่ าหนดเป็นสิง่ตอ้งหา้มตาม พรบ. 2507 
4. สามารถอธบิายวธิกีารเกบ็รกัษาเชือ้พนัธุกรรมพชืได ้
5. สามารถอธบิายการใชป้ระโยชน์จากพชืพนัธุป์า่ได ้

 
เน้ือหาในบทท่ี 7 ประกอบด้วย 

1. บทน า 
2. การอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธุกรรมพชื 
3. การส ารวจคน้หาและการรวบรวมเชือ้พนัธุกรรมพชื 
4. การน าพนัธุเ์ขา้มาจากแหลง่อื่น 
5. การเกบ็รกัษาและการอนุรกัษ์เชือ้พนัธุกรรม 
6. การบนัทกึลกัษณะ การประเมนิผลและการจดัท าฐานขอ้มลู 
7. การใชป้ระโยชน์ 
8. การแลกเปลีย่นเชือ้พนัธุกรรม 
9. บทสรุป 
10.  แบบประเมนิผลทา้ยบทและเฉลย 
 

 
 
 

บทท่ี  7 
การอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช 
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7.1  บทน า 
 ทรพัยากรพนัธกุรรมพืช (plant genetic resources)  เป็นทรพัยากรทีส่ าคญัของ
มนุษยชาต ินกัพฤกษศาสตรไ์ดป้ระมาณการวา่  ในโลกมพีชือยูม่ากกวา่  250,000  ชนิด  
แต่มนุษยร์ูจ้กัน ามาใชป้ระโยชน์  ประมาณ  5,000  ชนิดเทา่นัน้  ในจ านวนนี้มเีพยีง  150  
ชนิด  ทีน่ ามาใชเ้ป็นอาหารของมนุษยแ์ละสตัว ์ และมเีพยีง  12-20  ชนิดเทา่นัน้ทีใ่ชเ้ป็น
พชือาหารเลีย้งประชากร  80  เปอรเ์ซน็ตข์องโลก  จากขอ้มลูดงักล่าวชีใ้หเ้หน็วา่  ยงัมี
พชือกีจ านวนมหาศาล  ทีม่นุษยย์งัไมรู่จ้กัและยงัไมไ่ดน้ ามาใชป้ระโยชน์ 
 
 ผลของการท าลายปา่ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัท าใหพ้ชืหลายชนิดสญูพนัธุไ์ป  โดย
มนุษยย์งัไมรู่จ้กัดว้ยซ ้า กอ่ใหเ้กดิกระแสการตื่นตวัในเรือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอยา่งกวา้งขวางทัว่ทกุมมุโลก แต่ผลในทางปฏบิตัยิงัไมเ่ป็นรปูธรรมที่
ชดัเจนนกั  โดยเฉพาะในหมูป่ระเทศทีก่ าลงัพฒันาทัง้หลาย  เพราะการลกัลอบตดัไม้
ท าลายปา่กพ็บเหน็อยูเ่ป็นประจ าแมแ้ต่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตกิต็าม  ทรพัยากร
พนัธุกรรมพชืจะเกดิควบคูไ่ปกบัปา่ไมโ้ดยตลอด  ถา้ปา่ไมถู้กล าลาย นัน่หมายถงึวา่
ทรพัยากรพนัธุกรรมชนิดอื่น ๆ ทีเ่จรญิเตบิโตอยูภ่ายในบรเิวณปา่ไมแ้หง่นัน้กถ็ูกท าลาย
พรอ้มกนัไปดว้ย เน่ืองจากระบบนิเวศน์เกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งรนุแรงทนัททีีป่า่ไมถู้ก
ท าลายไป 
 
 ปา่ไมท้ีส่ าคญัของโลกมอียูด่ว้ยกนั  3  ประเภท คอื ปา่ไมเ้ขตรอ้น  (tropical 
forest)  ปา่ไมผ้ลดัใบ (deciduous forest)  และปา่สนเขตหนาวในซกีโลกเหนือ  
(northern coniferous forest)  ซึง่ปา่ไมเ้ขตรอ้นจะมคีวามหลายหลายทางพนัธุกรรมของ
พชื  (genetic diversity)  มากกวา่ปา่ไมป้ระเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะในปา่ดงดบิ หรอืปา่ไม้
ในเขตรอ้นชืน้ (tropical rainforest)  นัน้  จดัวา่มคีวามหลากหลายทางชวีวทิยา  
(biodiversity)  มากทีส่ดุ  ซึง่ประเทศไทยกม็ปีา่ไมป้ระเภทน้ีอยูด่ว้ยแต่ปรมิาณน้อยลงทกุ
ปี ส าหรบัปา่ผลดัใบและปา่สนเขตหนาวในซกีโลกเหนือนัน้  จะมคีวามหลากหลายของ
ทรพัยากรพนัธุกรรมพชืลดลงตามอุณหภมูทิีล่ าต ่าลงตามล าดบั 
 
7.2  การอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธุกรรมพชื 
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 การอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธุกรรมพชืนัน้ นกัปรบัปรงุพชืทกุคนมคีวามจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการอยา่งน้อยกต็ราบเทา่ทีเ่ขายงัท าการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืนัน้ ๆ อยู ่ การอนุรกัษ์
ทรพัยากรพนัธุกรรมของพชื  แบ่งการด าเนินงานเป็นขัน้ตอนไดด้งันี้ คอื 
 7.2.1  การส ารวจคน้หา  (exploration)  และการรวบรวมเชือ้พนัธุกรรม  
(germplasm collection) 
 7.2.2  การน าพนัธุเ์ขา้มาจากแหล่งอื่น  (plant introduction) 
 7.2.3  การเกบ็รกัษาหรอืการอนุรกัษ์เชือ้พนัธุกรรม  (germplasm conservation) 
 7.2.4  การบนัทกึลกัษณะ  (characterization)  การประเมนิผล  (evaluation)  
และการจดัท าฐานขอ้มลู  (database management) 
 7.2.5  การใชป้ระโยชน์  (utilization) 
 7.2.6  การแลกเปลีย่นเชือ้พนัธุกรรม  (germplasm exchange) 
 
 การอนุรกัษ์เชือ้พนัธุกรรมพชืมวีตัถุประสงคใ์นการลดการสญูเสยีเชือ้พนัธกุรรม  
(genetic erosion)  ของพชื  ความนิยมของผูบ้รโิภคหรอืความตอ้งการของตลาด ท าให้
เกษตรกรเลอืกปลกูพชืเฉพาะพนัธุท์ีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดเทา่นัน้ เป็นสาเหตุใหพ้ชื
พนัธุพ์ืน้เมอืงหรอืพนัธุด์ทีีเ่สือ่มความนิยมตอ้งสญูหายไปจากแปลงปลกูของเกษตรกร  
ความหลากหลายทางพนัธุกรรมจงึลดลงไปซึง่เป็นสญัญาณอนัตรายวา่  ในกรณีทีพ่นัธุท์ี่
ใชป้ลกูกนัอยา่งกวา้งขวางและมพีนัธุกรรมเหมอืนกนันัน้  (genetic uniformity)  อ่อนแอ
ต่อโรคหรอืแมลงบางชนิด เมือ่เกดิการระบาดขึน้มา  ความสญูเสยีกจ็ะเป็นไปอยา่ง
กวา้งขวางและรนุแรง  การอนุรกัษ์เชือ้พนัธุกรรมเก่า ๆ ไวจ้งึเป็นสิง่ส าคญัเพราะอาจจะ
ตอ้งน ากลบัมาใชใ้หมใ่นกรณีทีจ่ าเป็น 
 
7.2.1  การส ารวจคน้หา   เป็นการศกึษาเบือ้งตน้วา่พชืทีต่อ้งรวบรวมพนัธุน์ัน้  มอียูท่ีไ่หน
บา้งมหีน่วยงานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศท าอยูท่ีไ่หนบา้ง  โดยต้องศกึษาจาก
รายงานการวจิยัต่าง ๆ ประกอบ  เพือ่เป็นขอ้มลูในการตดิต่อหรอืท าการเกบ็รวบรวมพนัธุ ์ 
เพราะการเกบ็ตวัอยา่งพนัธุพ์ชืนัน้  จะตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองพชืแต่ละชนิดในเรือ่งของ
ฤดปูลกู  แหล่งปลกู  และโดยเฉพาะชว่งทีม่กีารตดิดอกออกผล  ทัง้นี้เพือ่ใหก้ารเกบ็
รวบรวมพนัธุท์ ัง้ในรปูของเมลด็ หวั ทอ่นพนัธุ ์ ฯลฯ  เป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัฤดกูาล  
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แหล่งของเชือ้พนัธกุรรมพชื  โดยทัว่  ๆ  ไป  สามารถรวบรวมไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ 
ดงันี้คอื 
 

ก.รวบรวมจากถิน่ก าเนิดของพชืหรอืถิน่ทีม่คีวามหลากหมายทางพนัธุกรรม  
(center of diversity)  ไดแ้ก่  พนัธุพ์ชืโบราณ  (primitive cultivar)  พนัธุพ์ชืทีเ่กดิจากการ
ผสมขา้มตามธรรมชาตริะหวา่งพนัธุเ์พาะปลกูกบัพนัธุป์า่ทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกนัทาง
พนัธุกรรม  (related species)  พนัธุป์า่หรอืวชัพชืปา่  (weed  relatives)  ทีม่ี
ความสมัพนัธใ์กลช้ดิกนัรวมทัง้พชืสกุลเดยีวกนั  (related genera)  พนัธุพ์ชืจากแหล่ง
ต่าง ๆ เหล่าน้ี  แมว้า่สว่นใหญ่จะใหผ้ลผลติต ่าแต่มกัจะมลีกัษณะดเีด่นบางอยา่ง  ทีเ่ป็นที่
ตอ้งการของนกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชื  เชน่  ลกัษณะตา้นทานโรคและแมลง  ลกัษณะทนแลง้  
ทนน ้าทว่มหรอืทนดนิเคม็  เป็นตน้  ซึง่มปีระโยชน์มากส าหรบัโครงการปรบัปรงุพนัธุพ์ชื
ทัว่ ๆ  ไป 

ข.  รวบรวมจากถิน่ทีม่กีารเพาะปลกูทัว่ ๆ ไป  (center of cultivation)  ไดแ้ก ่ 
พนัธุพ์ชืทีป่ลกูเป็นการคา้อยา่งแพรห่ลายในปจัจุบนั  พนัธุอ์ื่น ๆ ทีม่ปีลกูอยูบ่า้งในแหล่งที่
ไมส่ าคญั  พนัธุเ์ก่า ๆ ทีเ่ลกิใชแ้ลว้  (obsolete varieties)  ตลอดจนพนัธุพ์เิศษทีใ่ชป้ลกู 
เพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น  (special-purpose types) 

ค.  รวบรวมจากโครงการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืต่าง ๆ  (breeding programs)  พนัธุ์
พชืทีอ่ยูร่ะหวา่งการปรบัปรงุพนัธุน์ัน้  กส็ามารถใชเ้ป็นแหล่งเชือ้พนัธุกรรมไดด้เีชน่กนั  
พนัธุท์ีส่ามารถรวบรวมจากโครงการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืเหล่าน้ี  ไดแ้ก ่  พนัธุบ์รสิทุธิท์ีเ่กบ็
มาจากแปลงปลกูของเกษตรกร  สายพนัธุด์เีด่นต่าง ๆ  ทีอ่ยูร่ะหวา่งการทดสอบพนัธุใ์น
ระยะทา้ย ๆ พนัธุท์ีเ่กดิจากการกลายพนัธุ ์  (mutants)  พนัธุท์ีม่คีวามแปรปรวนของ
โครโมโซมแบบต่าง ๆ เชน่  มกีารเพิม่ชดุของจ านวนโครโมโซม (polyploids)  หรอืพนัธุท์ี่
มกีารเพิม่  หรอืขาดหายไปของโครโมโซมเพยีงบางแหง่  (aneuploids)  หรอืพนัธุท์ีม่กีาร
เพิม่  หรอืขาดหายไปของโครโมโซมเพยีงบางแทง่  (aneuploids)  พนัธุท์ีเ่กดิจากการ
ผสมขา้มชนิดหรอืขา้มสกุล  (interspecific or intergeneric hybrids)  พนัธุล์กูผสม  (F1  
hybrids)  ตลอดจนพนัธุล์กูผสมรวม (composites)  หรอืพนัธุส์งัเคราะห ์ (synthetics) 
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7.2.2  การน าพนัธุม์าจากแหล่งอื่น  หมายถงึ การน าเชือ้พนัธุกรรมพชืเขา้มาจาก
ต่างประเทศ  ซึง่ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิกัพชื  พ.ศ.  2507  โดยการน าเขา้พนัธุ์
พชืจะตอ้งผา่นการตรวจดา่นกกักนัพชื  (plant quarantine)  และมใีบรบัรองปลอดศตัรพูชื  
(phytosanitary certificate)  ก ากบัมาดว้ย  ทัง้น้ีเพือ่ป้องกนัศตัรพูชืจากแหล่งอื่นเขา้มา
ระบาดท าความเสยีหายใหก้บัพชืทีป่ลกูภายในประเทศ 
 ในการน าเขา้พชืนัน้  จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิกัพชื  พ.ศ.  2507  โดย
พชืทีน่ าเขา้มานัน้อาจถูกจดัเป็น สิง่ตอ้งหา้ม  (prohibited)  หรอืสิง่ก ากดั  (restricted)  
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัชนิดพชืและแหล่งทีน่ าเขา้สิง่ตอ้งหา้มมทีัง้หมด  12  ชนิด  ดงัแสดงไวใ้น
ตารางที ่  7.2.2.1  สว่นสิง่ก ากดัจะมทีัง้หมด  27  ชนิด  ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่  7.2.2.2  
ซึง่สิง่ก ากดัจะต่างจากสิง่ตอ้งหา้มตรงที ่  สิง่ตอ้งหา้มนัน้จะระบุแหล่งทีน่ าเขา้ไวด้ว้ยวา่
น าเขา้มาจากแหล่งไหนจงึจะจดัเป็นสิง่ตอ้งหา้ม  โดยทัว่ไปแลว้แหล่งทีก่ าหนดไวน้ัน้มกัจะ
เป็นแหล่งทีม่กีารระบาดของโรคหรอืแมลงศตัรพูชืทีส่ าคญัของพชืชนิดนัน้ ๆ  ซึง่เมือ่ถูก
น าเขา้มาอาจจะเกดิการระบาดในประเทศไทยจนก่อใหเ้กดิผลเสยีหายในทางเศรษฐกติได ้
 
 เน่ืองจากในปจัจุบนัวทิยาการทางดา้นพนัธุวศิวกรรมมคีวามเจรญิกา้วหน้ามาก 
และมพีชืหลายชนิดทีถู่กตดัต่อพนัธุกรรม  โดยวธิ ี  genetic engineering  ดงันัน้  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงึไดป้ระกาศใหพ้ชือกี  40  ชนิดทีผ่า่นการตดัต่อสาร
พนัธุกรรมเป็นสิง่ตอ้งหา้ม  ยกเวน้ผลติภณัฑจากพชืประเภทน้ีทีผ่า่นกรรมวธิที าเป็น
อาหารส าเรจ็รปูแลว้  พชืเหล่าน้ี  ไดแ้ก ่  ขา้วโพด ขา้ว  ฝ้าย   ถัว่เหลอืง  ลนิิน  
ทานตะวนั  มนัฝรัง่  หน่อไมฝ้รัง่  แครอท  แตงกวา่  ขึน้ฉ่าย  ผกักาด  กะหล ่าดอก  ผกั
สกุลกะหล ่าทกุชนิด  ผกักาดหอม  มะเขอืเทศ  มะเขอืยาว  ยาสบู  ชกูา้บที  พชืสกุลแตง  
แตงไทย  ถัว่ลนัเจา  กวี ี  องุน่  Rubus spp.  Fragaria spp.  พชืสกุลเบญจมาส  คาร์
เนชัน่  มนัเทศ  Petunia spp.  Armoracia rusticana  อลัฟลัฟา  Amelanchier spp.  ถัว่
อาหารสตัวส์ไตโล  แอปเป้ิล  มะละกอ  แพร ์  Populus spp.  Juglans spp.  และ  
Petunia spp. 
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ตารางท่ี  7.2.2.1  ชนิดพชื ศตัรพูชืและพาหะจากแหล่งทีก่ าหนดเป็นสิง่ตอ้งหา้มตาม
พระราชบญัญตักิกัพชื  พ.ศ.  2507 
                            
ล าดบัท่ี ชนิด แหล่งท่ีก าหนด 

1 ขา้วทกุชนิด  (Oryza spp.)  ยกเวน้  
แป้ง,อาหารส าเรจ็รปูทีฆ่า่เชือ้แลว้
และสิง่ประดษิฐท์ีผ่า่นกรรมวธิแีลว้ 

แอฟรกิาตะวนัตก,  อเมรกิากลาง, 
อเมรกิาใต,้  สหรฐัอเมรกิา, หมูเ่กาะ
อนิเดยีตะวนัตก,  ญีปุ่น่,  จนี,  
ฟิลปิปินส,์  อนิเดยี,  ศรลีุงกา 

2 ยางพารา (Hevea spp.)  รวมทัง้น ้า
ยางสด, ยางกอ้น,  ยางเน่าและขีย้าง 

อเมรกิากลาง, อเมรกิาใต,้ หมูเ่กาะ
อนิเดยีตะวนัตก 

3 พชืสกุลสม้  (citrus spp.)  เชน่  สม้
ชนิดต่าง ๆ  มะนาว,  มะกรดู,  
รวมทัง้พชืสกุล  Fortunella spp.  
เชน่  สม้จีด๊  ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 

แอฟรกิา,  อเมรกิากลาง,  อเมรกาิ
ใต,้ ยโุรป,  ตะวนัออกใกล,้  ประเทศ
แถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, 
สหรฐัอเมรกิา, ออสเตรเลยี,  อนิเดยี
,  ศรลีงักา,  ญีปุ่น่ 

4 มะพรา้ว (Cocos nucifera)  ยกเวน้  
อาหารส าเรจ็รปูและสิง่ประดษิฐท์ีผ่า่น
กรรมวธิแีลว้ 

แอฟรกิาตะวนัออก, แอฟรกิา
ตะวนัตก, อเมรกิากลาง,  อเมรกิาใต้
,  หมูเ่กาะอนิเดยีตะวนัตก,  
ฟิลปิปินส,์  อนิเดยี, เกาะกวม 

5 มนัส าปะหลงั (Manihot esculenta)  
ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู  แป้ง  สาค ู

แอฟรกิา,  บราซลิ,  อนิโดนีเซยี 

6 ฝ้าย (Gossypium spp.)  รวมทัง้ฝ้าย
แดง,  ฝ้ายชนั,  ฝ้ายตุ่น ฯลฯ,  
ยกเวน้  น ้ามนัฝ้าย,  กากฝ้ายและปยุ
ฝ้ายทีม่ใีบรบัรองปลอดศตัรพูชืก ากบั 

แอฟรกิา,  สหรอัเมรกิ,  เแมก็ซโิก, 
อเมรกิากลาง,  เวเนซเูอลาและหมู่
เกาะอนิเดยีตะวนัตก 

7 เฟิรน์น ้าซาลวเินีย (Salvinia 
molesta) 

ทกุแหล่ง 
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8 สแปนิส มอส (Tillandsia usneoides) ทกุแหล่ง 
9 ดนิ ทกุแหล่ง 
10 ปุ๋ ยอนิทรยี ์ ทกุแหล่ง 
11 ศตรพูชืทกุชนิด เชน่  เชือ้โรค  แมลง  

วชัพชื  ไสเ้ดอืนฝอย  หอยทาก  ทาก  
สตัวแ์ละพชืทีก่่อความเสยีหายแก่พชื 

ทกุแหล่ง 

12 พชืทีไ่ดร้บัการตดัต่อสารพนัธุกรรม 
ยกเวน้อาหารส าเรจ็รปู 

ทกุแหล่ง 

 
 
ตารางท่ี  7.2.2.2  ชนิดพชืทีก่ าหนดใหเ้ป็นสิง่ก ากดัตามพระราชบญัญตักิกัพชื  
พ.ศ.  2507 
 
ล าดบัท่ี ชนิดพืช 

1 ขา้วทกุชนิด (Oryza spp.)  รวมทัง้แป้งน ้า  และสิง่สกดัจากเมลด็  ขา้วงอก 
ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 

2 ยางพารา (Hevea spp.)  รวมทัง้น ้ายางสกดั  ยางกอ้น  ยางเน่า  และขีย้าง 
3 พฃืสกุลสม้ (Citrus spp.)  เชน่  สม้ชนิดต่าง ๆ  มะนาว  มะกรดู  ฯลฯ  

รวมทัง้พชืในสกุล  Fortunella spp.  เชน่  สมจีด๊ ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
4 มะพรา้ว  (Cocos nucifera)  ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
5 มนัส าปะหลงั  (Manihot esculenta)  ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
6 พชืสกุลออ้ย (Saccharum spp.)  เชน่ ออ้ย  พง  แขม ฯลฯ  ยกเวน้ อาหาร

ส าเรจ็รปู 
 

7 พชืสกุลกาแฟ  (Coffea spp.)  เชน่ กาแฟ เขม็ขาว สเีถื่อนยามควาย ฯลฯ  
ยกเวน้ อาหารส าเรจ็รปู 

8 มนัเทศ  (Ipomoea batatas)  ยกเวน้  แป้งและอาหารส าเรจ็รปู 



202 AG 103 

9 พชืสกุลฝ้าย  (Gossypium spp.)  เชน่  ฝ้าย  ฝ้ายแดง  ฝ้ายตุ่น  ฝ้ายชนั  
ฯลฯ 

10 ยาสบู  (Nicotiana tabacum)  ยกเวน้  บหุรี ่ ยาเสน้  ซกิาร ์
11 ขา้วโพด (Zea mays)  ยกเวน้  แป้งและอาหารส าเรจ็รปู 
12 โกโก ้ (Theobroma cacao) ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
13 พชืสกุลกลว้ย (Musa spp.)  เชน่  กลว้ยชนิดต่าง ๆ ปา่นมนิลา  ฯลฯ  

ยกเวน้  กลว้ยตาก  เชอืก 
14 มนัฝรัง่  (Solanum tuberosum) ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
15 ถัว่ลสิง (Arachis hypogaea) ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
16 สบัปะรด (Ananas comosus) ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
17 พชืสกุลชา  (Camellia spp.)  เชน่  ชาก  เมีย่ง ฯลฯ  ยกเวน้ ชาส าเรจ็รปู 

ชา  ส าหรบัชง 
18 ปาลม์น ้ามนั  (Elaeis guinecnsis) 
19 มะเขอืเทศ (Lycopersicon esculentum) ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
20 มะละกอ (Carica papaya) ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
21 พชืสกุลมะเยา (Aleurites spp.) เชน่  มะเยา  รมุบงั  โพธสิตัว ์ฯลฯ 
22 เผอืก (Colocasia antigourum var. esculenta) ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
23 ขา้วสาล ี(Triticum vulgare) ยกเวน้  แป้ง  อาหารส าเรจ็รปู 
24 ถัว่เหลอืง  (Glycine max) ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
25 ถัว่เขยีว  (Phaseolus aureus) ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
26 ขา้วฟา่ง  (Sorghum vulgare) ยกเวน้  อาหารส าเรจ็รปู 
27 พชืในวงศก์ลว้ยไม ้  (Family Orchidaceae)  เชน่  แวนดา้ (Vanda spp.)  

แคทลยีา  (Cattleya spp.)  รองเทา้นาร ี (Paphiopedilum spp.)  เป็นตน้ 
 
การน าเขา้สิง่ตอ้งหา้มนัน้  สามารถท าได ้ โดยตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี้คอื 
ก.  ขออนุญาตจากอธบิดกีรมวชิาการเกษตร หรอืพนกังานเจา้หน้าที ่ ณ  ด่านตรวจพชื 
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ข.  น าเขา้ทาง  3  ด่าน ไดเ้ทา่นัน้ คอื ด่านตรวจพชืทา่อากาศยานกรงุเทพฯ ด่านตรวจ
พชืทา่เรอืกรงุเทพฯ และดา่นตรวจพชืไปรษณียก์ลางกรงุเทพฯ 
ค.  มใีบรองรบัปลอดศตัรพูชื  (phytosanitary certificate)  จากประเทศตน้ทางก ากบัมา
ดว้ย  ในกรณีทีพ่ชืไดร้บัการตดัต่อพนัธุกรรม  โดยใชจุ้ลนิทรยีใ์นกระบวนการตดัต่อสาร
พนัธุกรรมใบรบัรองปลอดศตัรพูชืตอ้งระบุในชอ่งค าอธบิายเพิม่เตมิ(additional 
declaration)  ดว้ยวา่จลุนิทรยีท์ีใ่ชใ้นการตดัต่อสารพนัธุกรรมไดห้มดสภาพการเป็นเชือ้
สาเหตุโรคพชืแลว้ 
 
 ส าหรบัการน าเขา้สิง่ก ากดันัน้ไมต่อ้งขออนุญาตจากอธบิดกีรมวชิาการเกษตรแต่
ตอ้งมใีบรบัรองปลอดศตัรพูชื  และตอ้งน าเขา้ผา่นทางดา้นตรวจพชืตามพระราชบญัญตัิ
กกัพชื พ.ศ. 2507  ซึง่แสดงไวใ้นตารางที ่ 7.2.2.3 
 
ตารางท่ี  7.2.2.3  รายชือ่ด่านตรวจพชืและสถานทีก่กัพชื ตามพระราชบญัญตักิกัพชื 
พ.ศ. 2507 
 
       ล าดบัที ่     สถานที ่
 1.    ด่านตรวจพชืทา่เรอืกรงุเทพฯ 
 2.     ด่านตรวจพชืทา่อากาศยาน 
 3.     ด่านตรวจพชืไปรษณีย ์
 4.    ด่านตรวจพชืทา่อากาศยานหาดใหญ่ 
 5.    ด่านตรวจพชืสงขลา 
 6.    ด่านตรวจพชืสะเดา 
 7.    ด่านตรวจพชืปาดงัเบซาร ์
 8.    ด่านตรวจพชืภเูกต็ 
 9.    ด่านตรวจพชืทา่อากาศนายภเูกต็ 
 10.    ด่านตรวจพชืเบตง 
 11.    ด่านตรวจพชืปตัตานี 
 12.    ด่านตรวจพชืนราธวิาส 
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 13.    ด่านตรวจพชืสไุหงโก-ลก 
 14.    ด่านตรวจพชืตากใบ 
 15.    ด่านตรวจพชืกนัตงั 
 16.    ด่านตรวจพชืระนอง 
 17.    ด่านตรวจพชืสตัหบี 
 18.   ด่านตรวจพชืทา่อากาศยานอู่ตะเภา(จงัหวดัระยอง) 
 19.    ด่านตรวจพชือรญัประเทศ 
          20.    ด่านตรวจพชืพบิลูมงัสาหาร 
 21.    ด่านตรวจพชืมกุดาหาร 
 22.    ด่านตรวจพชืหนองคาย 
 23.    ด่านตรวจพชืทา่อากาศยานเชยีงใหม ่
 24.    ด่านตรวจพชืแมส่าย 
 25.    ด่านตรวจพชืวงัประจนั (จงัหวดัสตลู) 
 26.    ด่านตรวจพชืสตลู 
 27.    ด่านตรวจพชืแมส่อด 
 28.    ด่านตรวจพชืแมส่ะเรยีง 
 29.    ด่านตรวจพชืรถไฟกรงุเทพฯ-ธนบุร ี
 30.    ด่านตรวจพชืทา่อากาศยานสรุาษฎรธ์านี 
 31.    ด่านตรวจพชืทา่อากาศยานเชยีงราย 
 32.   สถานกกัพชืและสถานกกัสิง่ตอ้งหา้ม ไดแ้ก ่สถานกกั 
พชืในบรเิวณเกษตรกลาง  บางเขน 
  
หมายเหตุ  นอกจากนี้แลง้พระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ.  2507  ยงัไดก้ าหนดใหด้่าน
ศลุกากรทีต่ ัง้ตามชายแดน  หรอืตัง้อยูต่ดิทะเล  ท าหน้าทีเ่ป็นด่านตรวจพชือกีดว้ย  ซึง่มี
อยูจ่ านวนทัง้หมด  46  ด่าน 
 
7.2.3  การเกบ็รกัษาหรอืการอนุรกัษ์เชือ้พนัธุกรรมของพชื    สามารถท าได ้  2  วธิ ีคอื  
การเกบ็ในสภาพธรรมชาต ิ (in situ) และการเกบ็นอกสถานธรรมชาต ิ(ex situ) 
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 7.2.3.1  การเกบ็ในสภาพธรรมชาตคิอืการอนุรกัษ์เชือ้พนัธุกรรมของพชืใหค้งอยู่
ในสภาพปา่หรอืถิน่ทีเ่กดิของพชืนัน้ ๆ  วธิน้ีีนิยมใชอ้นุรกัษ์เชือ้พนัธุกรรมของไมป้า่ชนิด
ต่าง ๆ  โดยการประกาศเป็นเขตสงวน  หรอืวนอุทยานแหง่ชาต ิ หรอือาจจะปกัเขตแสดง
เครือ่งหมายเป็นขอบเขตไว ้  โดยไมต่อ้งมกีารจดัการดา้นอื่น ๆ  ยกเวน้ในกรณีทีก่าร
แขง่ขนัระหวา่งชนิดพชื  หรอืพนัธุพ์ชืเป็นไปอยา่งรนุแรง  จนกระทัง่เกรงวา่พชืบางชนิด
หรอืบางพนัธุอ์าจจะสญูหายไป จงึคอ่ยด าเนินการ  โดยการควบคมุจ านวนประชากรของ
พชืแต่ละชนิดหรอืแต่ละพนัธุใ์หอ้ยูใ่นปรมิาณทีเ่หมาะสม 
  
 7.2.3.2  การเกบ็นอกสภาพธรรมชาตสิามารถท าไดห้ลายวธิ ีไดแ้ก่ 
 ก.  การเกบ็ในแปลงรวบรวมพนัธุ(์ex situ in field genebank)  ซึง่นิยมใชใ้นพชืที่
ขยายพนัธุโ์ดยไมอ่าศยัเพศ  เชน่  พชืหวัหรอืไมผ้ลชนิดต่าง ๆ หรอืใชก้บัพชืที ่  ถา้ปลกู
ดว้ยเมลด็พนัธุจ์ะกลายไป  เชน่  มะมว่ง  สม้  มะพรา้ว  ปาลม์น ้ามนั  ยางพารา  ลิน้ป่ี
และล าใย  เป็นตน้  หรอืใชก้บัพชืทีไ่มส่ามารถงอกไดเ้มือ่เมลด็ถกูตากใหแ้หง้  
(recalcitrant seed)  เชน่ ทเุรยีน  ขนุน  สาเก  โกโก ้ และอโวกาโด  เป็นตน้  การเกบ็ใน
สภาพแปลงรวบรวมพนัธุเ์หล่าน้ี  นิยมท าในแหลงปลกูทีส่ าคญั  ซึง่กรมวชิาการเกษตรจะ
รวบรวมพนัธุพ์ชืไวใ้นศนูยห์รอืสถานีทดลองทีต่ ัง้กระจายทัว่ภมูภิาค กรมปา่ไมก้จ็ดัท าใน
รปูของสถานีปรบัปรงุพนัธุ์ไมป้า่  และสวนพฤกษศาสตร ์(botanical garden)  นอกจากนี้
กม็กีารจดัท าในรปูของสวนรกุชาต ิ (arboreta)  และสวนสมนุไพร 
 
  ข.  การเกบ็ในธนาคารเมลด็พนัธุพ์ชื  (ex situ in seed  genebank)  เป็น
วธิทีีใ่ชใ้นการเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุพ์ชืทีส่ามารถจากใหแ้หง้ไดโ้ดยไมส่ญูเสยีความงอก  
(othodox seed)  ซึง่ตามหลกัการทัว่ ๆ  ไปแลว้ควรเกบ็ไวใ้นหอ้งทีม่อีุณหภมูแิละ
ความชืน้สมัพทัธต์ ่า  Harington (1960)  ไดแ้นะน าวา่หอ้งทีใ่ชเ้กบ็เมลด็พนัธุพ์ชื ควรมคีา่
ความชืน้สมัพทัธบ์วกกบัอุณหภมูภิายในหอ้งเกบ็  (หน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต)์ อยู่
ระหวา่ง  100-120  ตวัอยา่ง  เชน่  ถา้หอ้งเกบ็มคีวามชืน้สมัพทัธ ์  40  เปอรเ์ซน็ต ์ 
อุณหภมูภิายในหอ้งเกบ็กค็วรเป็น  60o ฟ  เป็นตน้  เมลด็ทีม่คีวามชืน้ในเมลด็ต ่ามาก ๆ  
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เชน่  4-6  เปอรเ์ซน็ต ์  ควรเกบ็ไวใ้นหอ้งทีม่อีุณหภมูติ ่ากวา่  0o ซ  จะชว่ยใหเ้กบ็รกัษา
เมลด็พนัธุไ์วไ้ดน้านหลายสบิปีหรอืมากกวา่รอ้ยปี ขึน้อยูก่บัชนิดของพชื 
 
  ค.  การเกบ็ในสภาพปลอดเชือ้ในหลอดแกว้  (in vitro conservation)  ซึง่
อาจจะเกบ็ไวไ้ดห้ลายรปูแบบ เชน่  แคลลสั  โปรโตพลาสต ์ เซลลแ์ขวนลอย  ละอองเกสร
และคพัภะ เป็นตน้ หรอืการน าชิน้สว่นของพชืไปเกบ็ไวใ้นสภาพเยน็จดั  
(cryopreservation)  ซึง่ตอ้งแชช่ิน้สว่นของพชืในสารป้องกนัเซลลจ์ากความเยน็จดั  
(cryoprotectant)  ก่อน  เชน่แชใ่น  dimethyl sulfoxide (DMSO)  ก่อนน าไปเกบ็ไวใ้น  
ไนโตรเจนเหลว ภายในอุณหภมู ิ-196o ซ  ต่อไป  นอกจากนี้แลว้ความกา้วหน้าทางดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพในปจัจบุนั  อาจจะเปิดโอกาสใหม้กีารเกบ็ไวใ้นรปูของดเีอน็เอ (DNA)  
ไดใ้นอนาคต  ซึง่น่าจะเป็นวธิทีีจ่ะชว่ยประหยดัพืน้ทีแ่ละคา่ใชจ้่ายในการอนุรกัษษ์เชือ้
พนัธุกรรมของพชืไดม้าก 
 
  ง.  การเกบ็ในสภาพประชากรลกูผสมรวมพนัธุ ์ (bulk in population)  วธิี
นี้เป็นการเกบ็รกัษาเชือ้พนัธุกรรมของพชื โดยการน าพชืทกุพนัธุม์าผสมรวมกนัแบบสุม่ 
(random mating)  และเปิดโอกาสใหท้กุพนัธุม์โีอกาสผสมพนัธุก์นัไดโ้ดยไมจ่ ากดั เป็น
การรวมยนีทีค่วบคมุลกัษณะต่าง ๆ ทัง้หมดใหอ้ยูใ่นรปูของประชากรรวมพนัธุ ์ เมือ่
ตอ้งการใชจ้งึคอ่ยท าการผสมตวัเอง แลว้สกดัยนีทีต่อ้งการมาใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
7.2.3.3.  หน่วยงานอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธุกรรมของพชืไทย 
 การอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธุกรรมพชืของไทยนัน้  สว่นใหญ่ด าเนินการโดย
หน่วยงานใน  สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไดแ้ก ่  กรมวชิาการเกษตร  ซึง่ได้
เริม่ท าการอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธุกรรมของพชืมาตัง้แต่มกีารจดัตัง้กรมชา่งไหม  เมือ่ปี  
พ.ศ.  25444  และไดเ้ริม่รวบรวมพนัธุพ์ชือยา่งจรงิจงัหลงัจากรวมกรมการขา้วและกรม
กสกิรรมเขา้ดว้ยกนัเพือ่กอ่ตัง้เป็นกรมวชิาการเกษตร เมือ่ปี  พ.ศ.  2515  ในปจัจุบนั
หน่วยงานภายใตก้รมวชิาการเกษตร  ทีท่ าหน้าทีอ่นุรกัษ์พนัธุพ์ชืคอืศนูยว์จิยัและสถานี
ทดลอง  ทัง้พชืไรแ่ละพชืสวนทีต่ัง้กระจายทัว่ประเทศ  รายชือ่หน่วยงานและพชืทีท่ าการ
รวบรวมพนัธุแ์สดงไวใ้นตารางที ่  4.2.3.3.1  นอกจากนี้แลว้ยงัมหีน่วยงานอื่น ๆ อกีที่
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ส าคญั คอื กรมปา่ไม ้  ซึง่อนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืในรปูของ วนอุทยานแหง่ชาต ิ       
องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์  (สงักดัส านกันายกรฐัมนตร)ี  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (รบัผดิชอบธนาคารพนัธุพ์ชืแหง่ชาต)ิ  ซึง่รวบรวมเมลด็พนัธุ์
พชืชนิดต่าง ๆ ไว ้ (ตาราง 7.2.3.3.1)  ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ (สนบัสนุน
งบประมาณในการวจิยัและรวบรวมพนัธุพ์ชื)  โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจากพระราชด ารขิองสมเดจ็ประเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ตลอดจน
สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ โดยเฉพาะทีม่กีารศกึษาทางดา้นเกษตรศาสตรอ์ยูด่ว้ย 
 
7.2.3.4  หน่วยงานอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธุกรรมของพชืระดบันานาชาต ิ
 
 7.2.3.4.1  กลุ่มทีป่รกึษางานวจิยัเกษตรนานาชาต ิ (The Consultative Group on 
International Agricultural Research : CGIAR)  เป็นสมาคมนานาชาต ิ  ประกอบดว้ย
ศนูยว์จิยัเกษตร  องคก์ารระดบันานาชาตแิละมลูนิธติ่าง ๆ รวมตวักนัขึน้มาเพือ่สนบัสนุน
การวจิยัพชือาหารหลกัชนดิต่าง ๆ ของมนุษยท์ัว่ ๆ  ไป  มหีน่วยงานต่าง  ๆ  ทีอ่ยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกลุ่มทีป่รกึษาแหง่นี้ จ านวนทัง้สิน้  18  แหง่  แต่ทีเ่กีย่วขอ้กบั
งานวจิยัดา้นพชืม ี  12  แหง่  ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่  7.2.3.4.1  โดยหน่วยงานทัง้  
12  แหง่นี้ ไดม้กีารรวบรวมเชือ้พนัธุกรรมของพชืชนิดต่าง ๆ ไวค้อ่นขา้งสมบรูณ์  ซึง่
หน่วยงานวจิยัต่าง ๆ สามารถตดิต่อขอเมลด็พนัธุม์าใชเ้พือ่การศกึษาวจิยัได ้
 
 7.2.3.4.2  องคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations : FAO)  มหีน่วยงานในสงักดัทีท่ าหน้าทีร่วบรวม
พนัธุพ์ชืและชว่ยรา่งระเบยีบและกฎเกณฑต์่าง ๆ ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธุกรรมของ
พชื 
 7.2.3.4.3  อนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้นานาชาตขิองสตัวป์า่และพชืปา่ทีก่ าลงัจะสญู
พนัธุ ์  (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora : CITES)  เป็นอนุสญัญาทีจ่ดัท าขึน้มาเพือ่ควบคมุดแูลการคา้สตัวป์า่
และพชืปา่ทีก่ าลงัจะสญูพนัธุ ์  ซึง่ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชกิเมือ่วนัที ่  3  มนีาคม  
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พ.ศ.  2516  แต่ไดใ้หส้ตัยาบนัเมือ่วนัที ่  21  มกราคม  พ.ศ.  2526  โดยมกีรมปา่ไม ้ 
กรมประมงและกรมวชิาการเกษตร  รว่มกนัรบัผดิชอบดแูลสตัวป์า่และสตัวน์ ้า ชนิดต่าง ๆ 
 
 7.2.3.4.4  อนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ  (The Convention of 
Biological Diversity)  เป็นอนุสญัญาทีจ่ดัท าขึน้มาโดยการสนบัสนุนของสหประชาชาตมิี
วตัถุประสงคเ์พือ่กระตุน้ใหม้กีารอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ  การใชป้ระโยชน์
จากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื  และการแบ่งปนัผลประโยชน์ทีไ่ดจ้าก
ทรพัยากรพนัธุกรรมอยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีมกนั นอกจากนี้สหประชาชาตยิงัไดจ้ดัใหม้ี
การประชมุเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและการพฒันาส าหรบัศตวรรษที ่  21  หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่
วา่  Agenda  21  ซึง่เป็นแผนปฏบิตักิาร  เพือ่พทิกัษ์สิง่แวดลอ้มของโลกศตวรรษที ่  21  
ทีค่รบถว้นสมบรูณ์ทีส่ดุ  และในแผนน้ีไดร้วมอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทาง
ชวีภาพเอาไวด้ว้ย 
 
 7.2.3.4.5  องคก์ารอื่น   ๆ  ซึง่เป็นองคก์ารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีไ่มไ่ดอ้ยู่
ภายใตก้ารก ากบัของ  CGIAR  แต่มงีานวจิยัทางดา้นเกษตรและการอนุรกัษ์ทรพัยากร
พนัธุพ์ชือยูด่ว้ย ไดแ้ก่ 
 1)  องคก์ารวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมแหง่เครอืจกัรภพ (Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization : CSIRO)  มสี านกังานอยูท่ีก่รงุแคน
เบอรา ประเทศออสเตรเลยี 
 2.  สถาบนัวจิยัเกษตรนานาชาตแิหง่ประเทศออสเตรเลยี (Australia Center for 
Intemationl Agriculture Research : ACIAR)  มสี านกังานใหญ่อยูท่ีก่รงุแคนเบอรา 
ประเทศออสเตรเลยี 
 3.  ส านกังานทรพัยากรพนัธุกรรมพชืแหง่เอเซยีอาคเนย ์  (Plant Resources of 
Southeast Asia : PROSEA)  มสี านกังานประสานงานอยูท่ีเ่มอืงโบกอร ์  ประเทศ
อนิโดนีเซยี 
 4.  องคก์รความรว่มมอืนานาชาตแิหง่ประเทศญีปุ่น่  ในโครงการทรพัยากร
พนัธุกรรมพชื  (Japan Intermational  Cooperation Agency Genetic Resouces 
Project : JICAGRP)  มสี านกังานใหญ่อยูท่ีก่รงุโตเกยีว  ประเทศญีปุ่น่ 
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 5.  ประชาคมทรพัยากรพนัธุกรรมพชืนานาชาต ิ  (international Plant Genetic 
Resources Community : IPGRC)  มสี านกังานใหญ่อยูท่ีก่รงุวอชงิตนั  ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 
 6.  ศนูยว์จิยัและพฒันาพชืผกัแหง่เอเซยี  (Asean Vegetable Research and 
Development Center : AVRDC)  มสี านกังานใหญ่อยูท่ีป่รงุไทเป  ไตห้วนั 
 
 
ตารางที7่.2.3.3.1  รายชือ่หน่วยงานในประเทศไทยและชนิดพชืทีม่กีารรวบรวมพนัธุกรรม 
    
 สถาบนั/หน่วยงาน    ชนิดพชื 
1.  สถาบนัวจิยัขา้ว    ขา้ว 
2.  สถาบนัวจิยัพชืไร ่
     2.1  ศนูยว์จิยัพชืไรน่ครสวรรค์  ขา้วโพด  ขา้วฟา่ง  เดอืย  ฝ้าย  และนุ่น 
     2.2  ศนูยว์จิยัพชืไรเ่ชยีงใหม ่  ถัว่เหลอืง และทานตะวนั 
     2.3  ศนูยว์จิยัพชืไรช่ยันาท  ถัว่เหลอืง 
     2.4  ศนูยว์จิยัพชืไรข่อนแก่น ถัว่ลสิง  ปอแกว้  ปอควิบา  ปอกระเจา  

ปา่นรามแีละกระเจีย๊บแดง 
     2.5  ศนูยว์จิยัพชืไรอ่บุลราชธานี  ละหุง่  งา  ถัว่พุม่ 
     2.6  ศนูยว์จิยัพชืไรส่พุรรณบุร ี  ขา้วฟา่ง  ยาสบูพืน้เมอืง  และออ้ย 
     2.7  ศนูยว์จิยัพชืไรร่ะยอง   มนัส าปะหลงั 
     2.8  สถานีทดลองพชืไรเ่พชรบรูณ์  นุ่น 
3.  สถานีวจิยัพชืสวน 
      3.1  ศนูยว์จินัพชืสวนพจิติร  มนัเทศ 
      3.2  ศนูยว์จินัพชืสวนเชยีงราย ผกักาดหวั  หกักาดกวางตุง้  ถัว่ฝกัยาว  

ไมด้อกไมป้ระดบั  ล าใย  และลิน้จี ่
      3.3  ศนูยว์จินัพชืสวนศรสีะเกษ  มะมว่ง  และมะมว่งหมิพานต ์
      3.4  ศนูยว์จินัพชืสวนจนัทบุร ี ทเุรยีน  มงัคดุ  เงาะ  ไมส้กุลลางสาด  ระก า   
                                                 สละ  พรกิไทย  สมนุไพร  เครือ่งเทศ  ผลไมป้า่ 
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      3.5  ศนูยว์จินัพชืสวนชมุพร  มะพรา้ว  และโกโก ้
      3.6  ศนูยว์จินัพชืสวนสรุาษฎรธ์านี ปาลม์น ้ามนั  กาแฟ  เงาะ  ไมส้กุลลางสาด

และทเุรยีน 
      3.7  สถานีทดลองพชืสวนดอยมเูซอ ชา  กาแฟ  อโวกาโด  และสมนุไพร 
      3.8  สถานีทดลองพชืสวนน่าน  สม้และลิน้จี ่
      3.9  สถานีทดลองพชืสวนเพชรบุร ี สบัปะรด 
      3.10  สถานีทดลองพชืสวนกาญจนบุร ี มะมว่ง และมะขามเทศ 
      3.11  สถานีทดลองพชืสวนตรงั กาแฟ  สะตอและไมผ้ลเมอืงรอ้นชนิดต่าง ๆ 
      3.12  สถานีทดลองพชืสวนทา่ชยั (สโุขทยั) กลว้ย  มะมว่งและองุน่ 
      3.13  สถานีทดลองพชืสวนหา้งฉตัร (ล าปาง) สบัปะรด 
      3.14  สถานีทดลองพชืสวนฝาง (เชยีงใหม)่ลิน้จี ่ มะคาเดเมยี  ชา  ผกัชนดิต่าง ๆ  
      3.15  สถานีทดลองพชืสวนบางกอกน้อย ขนุน  มะมว่ง  สาเก  มะไฟ  สม้โอ  ลิน้จี่

และกลว้ยไมพ้ืน้เมอืง 
      3.16  ศนูยว์จิยัเกษตรหลวงเชยีงใหม่ มะคาเดเมยี  ไมผ้ลและพชืผกัเมอืงหนาว 
      3.17  สถานีทดลองเกษตรทีส่งูแมจ่อมหลวง  ไมผ้ลและพชืผกัเมอืงหนาว 
               (เชยีงใหม)่ 
      3.18  สถานีทดลองเกษตรทีส่งูวาว ี(เชยีงราย) ไมผ้ลและพชืผกัเมอืงหนาว 
4.  สถานีวจินัหมอ่นไหม 
     4.1  ศนูยว์จิยัหมอ่นและไหมนครราชสมีา หมอ่น 
5.  สถานีวจิยัยาง 
      5.1  ศนูยว์จิยัยางสงขลา   ยางพารา 
      5.2  ศนูยว์จิยัยางสรุาษฎรธ์านี  ยางพารา  และทเุรยีน 
      5.3  ศนูยว์จิยัยางฉะเชงิเทรา  ยางพารา 
      5.4  ศนูยว์จิยัยางตรงั   ยางพารา  พชืสมนุไพรและเครือ่งเทศ 
      5.5  ศนูยว์จิยัยางกระบี ่   ยางพาราและไผ ่
6.  หน่วยงานอื่น ๆ 
      6.1  ศนูยว์จิยัขา้วโพดและขา้วฟา่งแหง่ชาต ิ ขา้วโพดและขา้วฟา่ง  
             อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 
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             (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
      6.2  สถานีฝึกนิสติเกษตร   พนัธุไ์มผ้ลชนิดต่าง ๆ 

 อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 
             (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
      6.3  วทิยาเขตก าแพงแสน  ไมผ้ลเขตรอ้นชนิดต่าง ๆ 
             (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
      6.4  คณะเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ถัว่ลสิง  ถัว่เหลอืง  ถัว่พุม่  งา   
      6.5  มหาวทิยาลยัมหดิล   สวนสมนุไพรศาลายา  จ.นครปฐม 
      (พืน้ทีป่ระมาณ  5  ไร)่ 
      6.6  กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  สวนสมนุไพรจนัทบุร ีอ.ขาม จ.จนัทบุร ี
      (พืน้ทีป่ระมาณ  245  ไร)่ 
      6.7  กรมอาชวีศกึษา  สวนสมนุไพรทีว่ทิยาลยัเกษตรกรรมอุดรธาน ี
     ฉะเชงิเทรา,  ตรงัและเชยีงราย 
      6.8  ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สวนพฤกษศาสตรภ์าคเหนือ 
(เชยีงราย)  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (รอ้ยเอด็) และภาคใต ้(สงขลา) 
      6.9  การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย สวนสมนุไพรภายในสวนสมเดด็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ  อ.หว้ยโปง่  จ.ระยอง (พืน้ทีป่ระมาณ  50  ไร)่ 

6.10  กรมปา่ไมส้วนพฤกษศาสตร ์  สวนรกุชาต ิ  อุทยานแหง่ชาต ิ  วนอุทยาน
แหง่ชาตแิละสถานีปรบัปรุงพนัธุไ์มป้า่ทีต่ ัง้
กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 

      6.11  องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ จดัสรา้งสวนพฤกษศาสตรแ์หง่แรกทีด่อยสเุทพ  
               (ส านกันายกรฐัมนตร)ี อ.แมร่มิ  จ.เชยีงใหม ่
                 (พืน้ทีป่ระมาณ  3,500  ไร)่ 
       6.12  ธนาคารพนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิ  ขา้ว  ขา้วโพด  ถัว่พ ู ถัว่ปา่  ถัว่เหลอืง   
                (สถานีวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ถัว่มะแฮะ  มะระ  มะเขอื  พรกิ  งา   
                  แหง่ประเทศไทย) ทานตะวนั  กระเจีย๊บมอญ  พชือาหารสตัว ์
     พชืสมนัไพร  ผกัโขมและไมโ้ตเรว็ชนิดต่าง ๆ 
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ตารางท่ี  7.2.3.4.1  รายชือ่หน่วยงานระหวา่งประเทศภายใตก้ารก ากบัดแูลของ  CGIAR  
เฉพาะทีม่งีานวจิยัดา้นพชืและมกีารรวบรวมเชือ้พนัธุกรรมพชื 
 
 ชือ่หน่วยงาน/ทีต่ัง้    ชนิดพชื/งานวจิยั 
1.  สถาบนัวจิยัขา้วนานาชาต ิ    ขา้วและระบบการปลกูพชืรว่มกบั
ขา้ว International Rice Research Institute  
      (IRRI)  :  ฟิลปิปินส ์
 
2.  ศนูยป์รบัปรงุขา้วโพดและขา้วสาลนีานาชาต ิ ขา้วโพด  ขา้วสาล ี  ขา้วบารเ์ลย ์ 

ขา้ไรยแ์ละ ทรติคิาเล 
International Center for Maize and Wheat      
     Improvement (CIMMYT) : เมก็ซโิก 
 
3.  สถาบนัวจิยัเกษตรเขตรอ้นนานาชาต ิ  มนัส าปะหลงั  ถัว่พุม่  ถัว่มะแฮะ  ถัว่เหลอืง 
     International Institute of Tropical  มนัเทศ  ถัว่พ ู yam cocoyam lima bean   
     Agriculture (IITA) : ไนจเีรยี ขา้ว  ขา้วโพดและระบบปลกูพชืในเขตรอ้นชืน้ 
 
4.  ศนูยว์จิยัเกษตรเขตรอ้นนานาชาต ิมนัส าปะหลงั  ขา้ว  dry dean  พชือาหารสตัว ์
      International Center for Tropical เขตรอ้นและระบบปลกูพชื  ส าหรบัเขตรอ้นชืน้ 
      Agirculture  (CIAT)  :  โคลมัเบยี 
 
5.  สถาบนัวจิยัพชืในเขตรอ้นชืน้กึง่แหง้แลง้ ขา้วฟา่ง  ขา้วฟา่งไขม่กุ  ถัว่ลสิง  ถัว่มะแฮะ 
     นานาชาต ิ International Crops  chickpea  และระบบการปลกูพชืของพชืดงักล่าว 
 
     Research Institute for the Seci-Arid Tropics (ICRISAT) : อนิเดยี  
6.  ศนูยว์จิยัมนัฝรัง่นานาชาต ิ   มนัฝรัง่และมนัเทศ 
      International Potato Center (CIP) : เปร ู
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7.  สมาคมพฒันาขา้วแหง่แอฟรกินัตะวนัตก ขา้ว 
      West  African Rice Development  
       Association (WARDA)  :  ไอโวรี ่ โคสท์ 
 
8.  สถาบนัทรพัยากรพนัธุกรรมพชืนานาชาต ิ รวบรวมพนัธุพ์ชืเศรษฐกจิและพชือาหาร
สตัวI์nternational Plant Genetic Resources Institute (IPGRI)  :  อติาล ี
 
9.  ศนูยว์จิยัเกษตรในเขตแหง้แลง้นานาชาต ิ ขา้วสาล ี ขา้วบารเ์ลย ์ พชือาหารสตัว ์เขต
รอ้น International Center for Agricultural chickpea faba bean  และ  lentil 
     Reseach in Dry Areas (ICARDA) : ซเีรยี 
 
10.  เครอืขา่ยปรบัปรงุกลว้ยและกลว้ยกนิดบิ กลว้ยและกลว้ยกนิดบิ นานาชาต ิ 
International Network for Improvement  of  Banana  and Plantain 
       (INIBAP) :  เคนยา 
 
11.  ศนูยว์จิยัวนเกษตรนานาชาต ิระบบวนเกษตร 
       International Center for Research  
       in Agroforestry (ICRAF)  :  เคนยา 
 
12.  ศนูยว์จิยัปา่ไมน้านาชาต ิ อนุรกัษ์และปรบัปรงุผลติผลของปา่ไมใ้นเขตรอ้น 
       Center for International Forestry    
        Research (CIFOR) :  อนิเดยี 
 
7.2.4  การบนัทกึลกัษณะการประเมนิผลและการจดัท าฐานขอ้มลู 
 
 การบนัทกึลกัษณะของพชืทีท่ าการรวบรวมพนัธุ ์ ท าได ้ 2  ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก  
สามารถท าไดต้ัง้แต่เริม่ออกส ารวจพชืหรอืรวบรวมพนัธุพ์ชื  ณ  สถานทีเ่กบ็ตวัอยา่งพนัธุ์
พชื  เป็นการบนัทกึขอ้มลูทัว่ ๆ  ไป  เทา่ทีจ่ะสามารถสงัเกตได ้ เชน่  ต าบลทีอ่ยู ่ สภาพ
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ภมูอิากาศทัว่ ๆ  ไป  วนั เดอืน ปีทีเ่กบ็ตวัอยา่งชือ่ผูเ้กบ็และบนัทกึลกัษณะประจ าพนัธุ์
พชืเบือ้งตน้  เชน่  ลกัษณะเมลด็  ดอก  ใบ  ผล  หวั  และรปูรา่งทรงตน้  เป็นตน้  
ข ัน้ตอนที ่  2  เป็นการประเมนิผลของพนัธุพ์ชืทีเ่กบ็รวบรวมมาปลกูไวใ้นสถานีทดลอง  
การประเมนิผลในขัน้น้ีจะประกอบดว้ยการประเมนิศกัยภาพของพนัธุพ์ชืและประเมนิผล
ในทางเศรษฐกจิตลอดจนการยอมรบัของผูบ้รโิภค  ในขัน้ตอนน้ีตอ้งท าการบนัทกึลกัษณะ
ประจ าพนัธุข์องพชืแต่ละพนัธุอ์ยา่งละเอยีด  ลกัษณะทีต่อ้งบนัทกึจะแตกต่างกนัไปตาม
ชนิดพชืและวตัถุประสงคข์องการปรบัปรงุพนัธุ ์  สว่นใหญ่แลว้ถา้เป็นพชือาหารจะเน้นที่
ผลผลติและลกัษณะทางเกษตรทีเ่ป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั  เชน่  อายอุอกดอก  อายเุกบ็
เกีย่ว  ความสงู  ทรงตน้  การระบาดของโรคและแมลง  เปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง  น ้ามนัและ
โปรตนี  เป็นตน้  ในขัน้ตอนการประเมนิผลและการบนัทกึลกัษณะประจ าพนัธุน์ี้  
วทิยาการทางดา้นคอมพวิเตอรส์ามารถชว่ยท าฐานขอ้มลูในการจดัเกบ็ได ้  ซึง่จะเพิม่
ประสทิธภิาพในการวเิคราะหผ์ล  การสบืคน้ขอ้มลู  ตลอดจนน าขอ้มลูน ามาใชป้ระโยชน์
ไดส้ะดวกขึน้ 
 
7.2.5  การใชป้ระโยชน์  การใชป้ระโยชน์จากเชือ้พนัธุกรรมพชืนัน้ ท าไดท้ัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม  กล่าวคอื  การใชป้ระโยชน์ทางตรงจากพนัธุกรรม โดยการเผยแพรใ่นรปูของพชื
ชนิดใหมห่รอืพชืพนัธุใ์หมท่ีใ่หผ้ลผลติหรอืคณุภาพดกีวา่พนัธุเ์ดมิ และแนะน าเป็นพนัธุ์
ใหมใ่หก้บัเกษตรกรใชไ้ดเ้ลย  สว่นการใชป้ระโยชน์ทางออ้ม  หมายถงึ  การใชเ้ชือ้
พนัธุกรรมเหล่านัน้เป็นสายพนัธุพ์อ่ แม ่ เพือ่สรา้งพนัธุใ์หม ่ ๆ  ข ัน้มา  ข ัน้ตอนโดยสรปุ
ของการใชป้ระโยชน์จากเชือ้พนัธุกรรมพชืแสดงไวใ้นรปูที ่ 4.2.5.1   
 
7.2.6  การแลกเปลีย่นเชือ้พนัธุกรรม  เป็นความรว่มมอืทัง้ในระดบัทอ้งถิ่นและนานาชาติ
ทัง้นี้เพือ่ใชป้ระโยชน์จากเชือ้พนัธุกรรมของพชืรว่มกนั  การแลกเปลีย่นเชือ้พนัธุกรรมน้ี  
อาจจะท าในรปูของเมลด็ ทอ่นพนัธุ ์  หวั  ละอองเกสร  เนื้อเยือ่  หรอืตน้ออ่นของพชืที่
เพาะเลีย้งในหลอดแกว้กไ็ด ้
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                               1.1  ศกึษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ นิเวศวทิยา อนุกรมวธิาน 
                               1.2 บนัทกึลกัษณะเบือ้งตน้เชน่ลกัษณะเมลด็/หวั/ทรงตน้แหล่ง 
                               1.3เพิม่ปรมิาณเมลด็พนัธุ ์เพือ่ใชใ้นการปรบัปรงุพนัธุข์ยายพนัธ์ 
                                     การอนุรกัษ์เชือ้พนัธุกรรมและการแลกเปลีย่นพนัธุ์ 
     1.4  ศกึษาความส าคญัทางเศรษฐกจิ 
 
                               2.1  ศกึษาลกัษณะประจ าพนัธุ ์การปรบัตวั 
                               2.2  วธิกีารสบืพนัธุแ์ละขยายพนัธุ์ 
                               2.3  ประเมนิผลผลติและความส าคญัทางเศรษฐกจิ เชน่ การใช ้
                                  ประโยชน์ในรปูอาหาร  อุตสาหกรรมและยารกัษาโรค เป็นตน้ 
     2.4 การระบาดของโรคและแมลง  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่ เหมาะสมต่าง 
                                                
                             3.1  จ าแนกเชือ้พนัธุกรรม 
   3.2  ศกึษาลกัษณะทีต่อ้งการ เพือ่ใชใ้นการผสมพนัธุ์ 
   3.3  ศกึษาดา้นพนัธุศาสตร ์ เซลลว์ทิยา  และเซลลพ์นัธุศาสตร์ 
   3.4  ศกึษาการสรา้งลกูผสมขา้มชนิดหรอืขา้มสกุล 
   3.5  ประยกุตใ์ชว้ธิทีางเทคโนโลยชีวีภาพในการปรบัปรงุพนัธุ ์
  3.6พฒันาและปล่อยสายพนัธุอ์อกไปในรปูของเชือ้พนัธุกรรมทีผ่า่น 
                              การปรบัปรงุ 
 
   4.1  ปรบัปรงุพนัธุโ์ดยการผสมพนัธุแ์ละคดัเลอืกพนัธุใ์หม่ 

4.2 ปรบัปรงุวธิกีารผลติ  การเขตกรรม  ตลอดจนวทิยาการหลงั   
      การเกบ็เกีย่ว 

   4.3  ศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งพนัธุกรรมกบัสภาพแวดลอ้ม 
   4.4  ประเมนิผลเชงิเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 
 
 

2.  ประเมินผลเชือ้ 
      พนัธุกรรม 

1.  รวบรวมเชือ้ 
      พนัธุกรรม 

3.  การใช้ประโยชน์
และการพฒันาเชือ้
พนัธุกรรม 

4.  การพฒันาและ           
การประเมินผลพนัธุ์
พืชใหม ่

5.  การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 



216 AG 103 

   5.1  ทดสอบพนัธุใ์นสภาพไรน่าเกษตรกร 
   5.2  ผลติเมลด็พนัธุแ์ละประชาสมัพนัธเ์ผยแพรพ่นัธุ์ใหม่ 
   5.3  ศกึษาการแปรรปูและการใชป้ระโยชน์จากโครงการน ารอ่งเชงิ 
           อุตสาหกรรม 
   5.4  ประเมนิผลการยอมรบัทัง้ระดบัโรงงานและผูบ้รโิภค 
 5.5 ประเมนิผลทางเศรษฐกจิและความตอ้งการของตลอดทัง้ภายในประเทศ 
 
7.2.7  การใช้ประโยชน์จากพืชพนัธุป่์า 
 
 พชืพนัธุป์า่  (wild species)  โดยเฉพาะพวกทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิทาง
พนัธุกรรม (related species)  กบัพชืพนัธุเ์พาะปลุก  (cultivated species)  นัน้ นบัวา่มี
ประโยชน์ต่อนกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชืมาก เพราะเป็นแหล่งพนัธุกรรมของลกัษณะทีเ่ป็นที่
ตอ้งการมากมาย  การน าพชืพนัธุป์า่มาใชป้ระโยชน์  ไดแ้ก ่
  
 1.  ใชเ้ป็นแหล่งพนัธุกรรมของลกัษณะต่านทานโรคและแมลง  (disease and 
pest resistance)  พชืพนัธุป์า่มวีวิฒันาการมายาวนานกวา่พชืพนัธุเ์พาะปลกูมาก  ดงันัน้
ถา้มนัไมม่คีวามตา้นทานโรงและแมลงศตัรทูีส่ าคญักค็งจะสญูพนัธุไ์ปแลว้  ในขณะทีพ่ชื
พนัธุเ์พาะปลกูจะมวีวิฒันาการมากน้อยกวา่  จงึมกัจะพบวา่พชืพนัธุ์ปา่หลายชนิดมี
ลกัษณะตา้นทานโรคและแมลงอยา่งสมบรูณ์  ซึง่นกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชืกป็ระสบความส าเรจ็
ในการผสมพนัธุข์า้มชนิด (interspecific hybridization)  ระหวา่งพชืพนัธุเ์พาะปลกูกบั
พนัธุป์า่มากมาย  โดยเฉพาะพนัธุเ์พาะปลกูทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิทางพนัธุกรรมกบั
พนัธุป์า่  เชน่  ขา้ว  ขา้วสาล ี ออ้ย  ฝ้าย  มนัฝรัง่  ยาสบู  มะเขอืเทศ  และไมผ้ลชนิด
ต่าง ๆ  เป็นตน้ 
 
 2.  ชว่ยใหพ้ชืพนัธุเ์พาะปลกูมคีวามสามารถในการปรบัตวัไดก้วา้งขึน้  (wider 
adaptation)  เชน่  การน าขา้วไรยพ์นัธุป์า่  คอื  Secale kuprijanovii  ซึง่มคีณุสมบตัิ
ทนทานต่ออากาศทีห่นาวจดัและตา้นทานโรคราสนิมไดด้มีาเป็นแหล่งพนัธุกรรม  ในการ
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ปรบัปรงุพนัธุข์า้วไรย ์ หรอืการปรบัปรงุพนัธุข์า้วสาลใีหท้นทานต่ออากาศหนาว  โดย
ถ่ายทอดลกัษณะตา้นทานอากาศหนาวจดัจาก  Agropyron sp. (Kuvarn, 1973)  เป็นตน้ 
 
 3.  ใชเ้ป็นแหล่งไซโตพลาสซมึ  (new  cytoplasms)  โดยเฉพาะการใชเ้ป็นแหล่ง
พนัธุกรรมของลกัษณะการเป็นหมนั  (cytoplasmic male sterile)  ซึง่มปีระโยชน์ในการ
ผลติพชืลกูผสมทีม่คีวามส าคญัในทางเศรษฐกจิมากมาย  เชน่  ในขา้วสาล ี  ขา้วบารเ์ลย ์ 
ฝ้ายและยาสบู  เป็นตน้ 
 
 4.  ใชช้ว่ยในการปรบัปรุงคณุภาพ  (improved quality)  โดยทัว่ ๆ  ไปแลว้
ธญัพชืทีเ่ป็นพนัธุป์า่จะมเีปอรเ์ซน็ตโ์ปรตนีสงูกวา่พนัธุเ์พาะปลกู  ดงันัน้นกัปรบัปรงุพนัธุ์
พชืจงึไดน้ ามาใชใ้นการปรบัปรงุคณุภาพของขา้ว  ขา้วโอ๊ต  ขา้วไรย ์ ถัว่เหลอืง  และพชื
ชนิดอื่น ๆ อกีหลายชนิดนอกจากนี้แลว้ลกัษณะบางอยา่งในพชืพนัธุป์า่ยงัชว่ยเพิม่
ผลผลติพชือาหารสตัวไ์ดอ้กีดว้ย  เชน่  การใชข้า้วโพดพนัธุป์า่  Teosint  มาผสมกบั
ขา้วโพดพนัธุเ์พาะปลกู  เพือ่ปรบัปรงุใหไ้ดข้า้วโพดพนัธุท์ีใ่ชล้ าตน้ท าเป็นอาหารสตัว ์ 
(silage)  หรอืการใชข้า้วฟา่งพนัธุป์า่  มาชว่ยปรบัปรงุใหไ้ดข้า้วฟา่งทีใ่ชล้ าตน้เป็นอาหาร
สตัว ์(green fodder)  เป็น  Palakardheva and Edreva (1992)  ไดป้รบัปรงุพนัธุย์าสบู
ใหม้ ี  นิดโคตนิต ่า  โดยผสมขา้มกบัยาสบูพนัธุป์า่ (Nicotiana debneyi)  Frey (1994)  
ปรบัปรงุพนัธุข์า้วโอ๊ตใหม้เีปอรเ์ซน็ตน์ ้ามนัสงูขึน้  โดดผสมขา้มกบัขา้วโอ๊ตพนัธุป์า่ คอื  
Avena sterilis  หรอืการปรบัปรงุคณุภาพเสน้ใยฝ้าย  โดยการผสมขา้มกบั  Gossypium 
raimondii และการปรบัปรงุคณุภาพของน ้ามนัปาล์มใหม้ปีรมิาณกรดไขมนัไมอ่ิม่ตวัสงูขึน้  
โดยผสมขา้มกบัขา้วโอ๊ตพนัธุป์า่  คอื  Avena sterilis  หรอืการปรบัปรงุคณุภาพเสน้ใย
ฝ้าย  โดยการผสมขา้มกบั  Gossypium raimondii  และการปรบัปรงุคณุภาพของน ้ามนั
ปาลม์ใหม้ปีรมิาณกรดไขมนัไมอ่ิม่ตวัสงูขึน้ โดยการผสมขา้มกบั  Elaeis melanococca  
เป็นตน้ 
 
 5.  ชว่ยในการเปลีย่นวธิสีบืพนัธุข์องพชื  (modes of reproduction)  เชน่ เปลีย่น
ใหพ้ชืทีม่กีารผลติเมลด็  โดยวธิกีารผสมเกสรมาเป็นการผลติเมลด็ชนิดอโปมกิซสี  เพือ่
รกัษาพนัธุกรรมในรุน่ลกูใหเ้หมอืนแมต่ลอดไป ซึง่พบวา่สามารถจะท าใหข้า้วโพดเป็น 
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อโปมกิซสีได ้  เมือ่ผสมขา้มกบั Tripsacum dactyloides  หรอืปรบัปรงุชกูารบ์ที  (sugar 
beet)  ใหเ้ป็นอโปมกิซสี  โดยผสมขา้มกบั  Beta corolliflora  เป็นตน้  Doggett  (1964)  
ไดใ้ช ้ Sorghum almum  ผสมกบัขา้วฟา่งพนัธุเ์พาะปลกู เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตดิ
เมลด็  และ  Ahokas  (1975)  ไดส้รา้งลกูผสมขา้วบารเ์ลยใ์หม้ลีกัษณะการเป็นหมนัแบบ  
genetic male sterility  โดยการผสมขา้มกบัขา้วบารเ์ลยพ์นัธุป์า่  เป็นตน้ 
 
 6.  การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืใหม้ลี าตน้เตีย้แคระ  (short stature)  เชน่  การปรบัปรงุ
พนัธุขา้วสาลใีหม้ลี าตน้เตี้ย  (semi-dwarf type)  โดยการผสมขา้มกบั  Agropyron sp.  
(Vasilenke, 1973)  และ  Obasola (1973)  ไดป้รบัปรงุพนัธุป์าลม์น ้ามนัใหม้ลี าตน้เตีย้  
โดยการผสมขา้มระหวา่งพนัธุเ์พาะปลกู  (Elaeis guineensis)  กบัพนัธุป์า่  
(E.melanococca)  หรอืผสมขา้มกบั  Corozo oleifera  เป็นตน้ 
 
 7.  ชว่ยเพิม่ความสามารถในการผสมขา้ม  (crossability)  เชน่  ในขา้วไรยพ์นัธุ์
ปา่บางชนิด  จะผสมขา้มกบัขา้วสาลทีีม่ยีโีนไทป์  Kr1  และ  Kr2  ไดง้า่ยกวา่ขา้วไรยพ์นัธุ์
เพาะปลกู (Kaltsikes, 1974)  ซึง่ท าใหก้ารปรบัปรงุพนัธุท์รติคิาเล  (Triticale)  งา่ยขึน้ 
 
 นอกจากน้ีแลว้ยงัน าพชืพนัธุป์า่มาชว่ยปรบัปรงุลกัษณะต่าง ๆ ในพชืพนัธุ์
เพาะปลกูอกีมากมาย  เชน่  การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืใหไ้รห้นาม  ปรบัปรงุพนัธุพ์ชืใหท้นทาน
ต่อดนิเคม็  ทนแลง้  หรอืทนน ้าทว่มขงั  เป็นตน้  พชืพนัธุป์า่มกัไมค่อ่ยนิยมใชใ้นการ
ปรบัปรงุผลผิลติ  โดยตรงเพราะหลงัจากผสมขา้มระหวา่งพชืพนัธุเ์พาะปลกูกบัพชืพนัธุ์
ปา่แลว้มกัจะมลีกัษณะทีไ่มพ่งึประสงคต์ดิมาในรุน่ลูกดว้ย ท าใหค้ดัเลอืกทิง้ล าบาก  
โดยมากจงึมกัจะใชป้รบัปรงุลกัษณะอื่น ๆ แลว้สง่ผลทางออ้มใหผ้ลผลติหรอืคณุภาพสงู
ขึน้มากกวา่การปรบัปรงุผลผลติโดยตรง  การสรา้งลกูผสมกบัพนัธุป์า่เหล่าน้ีบางครัง้ 
อาจจะเกดิลกัษณะดเีด่นทีไ่มไ่ดคาดหวงัมาก่อน (unpredictable characters)  กไ็ดซ้ึง่ถา้
ลกัษณะใหม ่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในประชากรลกูผสมเป็นลกัษณะทีด่กีจ็ะชว่ยใหก้ารปรบัปรงุพนัธุ์
พชืประสบผลส าเรจ็ไดม้ากขึน้ 
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8. ปา่ไมใ้นประเทศไทย 
 

ปา่ไมใ้นพระราชบญัญตัปิา่ไม ้หมายถงึ ทีด่นิทีบุ่คคลยงัไมไ่ดม้าตามกฎหมาย 
ปา่ไมเ้ป็นพืน้ทีท่ีป่กคลุมดว้ยตน้ไมต้่าง ๆ มากมายหลายชนิดปะปนกนัอยู ่ ปา่ไมม้ี
องคป์ระกอบทีน่่าสนใจซึง่มพีชืพรรณชนิดต่าง ๆ ขึน้อยู ่มเีรอืนยอดลดหลัน่กนัลงไป
ตามธรรมชาตนิบัตัง้แต่ชัน้บนสุด มเีรอืนยอดทีส่ามารถแผก่ิง่กา้นสาขาไดเ้ตม็ที ่ ซึง่
มกัจะเป็นเรอืนยอดของไมข้นาดใหญ่และมอีายมุาก เรอืนยอดชัน้รองเป็นเรอืนยอด
ของไมข้นาดยอ่มลงมา ต่อจากนัน้กม็ชี ัน้ของไมพุ้ม่ ไมข้นาดเลก็ หวาย ไผ ่ และไม้
พืน้ลา่งอื่น ๆ สว่นทีอ่ยูต่ดิกบัพืน้ดนิอื่นไดแ้ก่ เปลอืกไม ้ ใบ ดอก ผลทีแ่หง้แลว้รว่ง
ทบัถมกนัอยูซ่ึง่มสีว่นส าคญัในการสรา้งความสมบรูณ์ใหแ้ก่ดนิ สว่นประกอบทีส่ าคญั
ของปา่อกีอยา่งหน่ึงคอื สตัวป์า่ทีอ่าศยัอยูใ่นปา่ไดแ้ก่ ชา้ง เสอื ลงิ คา่ง ชะนี เกง้และ
กวาง เป็นตน้ ในดนิของปา่ไมย้งัมสีตัวเ์ลก็ ๆ มากมาย เชน่ ไสเ้ดอืน ปลวกและ
แมลงต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดป่าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 
1. ภมิูอากาศ  
 1.1 ฤดกูาล ในประเทศทีม่เีฉพาะฤดรูอ้น หรอืฤดหูนาว ตลอดทัง้ปีจะท าใหม้ี
สภาพปา่ แตกต่างไปจากประเทศทีม่ฤีดรูอ้นและฤดหูนาวสลบักนั และต่างไปจาก
ประเทศทีม่ฤีดรูอ้น ฤดหูนาว และฤดฝูน สภาพปา่ทีแ่ตกต่างกนัไปน้ีจะสงัเกตไดจ้าก
ตน้ไมท้ีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  
 1.2 ระยะเวลาทีฝ่นตกในแต่ละปี น ้าฝนมคีวามส าคญัต่อการเจรญิเตบิโตของ
ตน้ไมเ้ป็นอยา่งมาก ตน้ไมจ้ะสามารถเจรญิเตบิโตไดด้กีต็่อเมื่อมปีรมิาณฝนตกอยา่ง
เพยีงพอ สว่นในพืน้ทีไ่มค่อ่ยมฝีนตกสภาพของสภาพของตน้ไมแ้ละปา่ไมก้จ็ะ
แตกต่างกนัไป เพราะการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มของตน้ไม้ 
2. ดิน 
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 2.1 ชนิดของดนิ เชน่ ดนิทราย ดนิเหนียว และดนิรว่น บรเิวณทีม่ดีนิต่างกนั 
ชนิดของตน้ไมก้จ็ะแตกตา่งกนัไปดว้ย เชน่ ในทะเลทรายจะมคีวามชืน้ในดนิน้อย 
ตน้ไมท้ีเ่จรญิขึน้อยูก่จ็ะมแีต่ตน้กระบองเพชร และพชืทนแลง้เทา่นัน้ สว่นในดนิรว่น
หรอืดนิรว่นปนทรายจะมตีน้ไมข้ึน้อยูห่นาแน่นมากกวา่  
 2.2 ความลกึของดนิจะเป็นตวัจ ากดัการขึน้อยูข่องตน้ไมต้ามธรรมชาต ิ ตาม
ปกตแิลวัความลกึของดนิจะแตกต่างกนัไปกบัต าแหน่งทีด่นินัน้ขึน้อยู ่ ระยะเวลาทีด่นิ
ถอืก าเนิดมาและวตัถุก าเนิดดนิ ตน้ไมท้ีม่ขีนาดใหญ่จะมรีากหยัง่ลกึและเจรญิเตบิโต
ไดด้ ี
 2.3 ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ ไมว่า่ดนิชนิดนัน้จะเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ
เชน่ ไดจ้ากการสลายตวัของหนิหรอืซากพชื หรอืเกดิจากการกระท าของมนุษย ์ เชน่ 
การใสปุ่๋ ยแก่พชื เหลา่น้ีลว้นท าใหส้ภาพของตน้ไมแ้ตกต่างกนัออกไป 
 
3. ลกัษณะของพืน้ท่ี  
 3.1 ความลาดชนัของพืน้ที ่(slope area) หากพืน้ทีม่คีวามลาดชนัมากเกนิไป
ตน้ไมจ้ะมจี านวนขนาดเลก็ลง ตน้ไมจ้ะขึน้ไดด้แีละมกีารเจรญิเตบิโตไดด้ใีนพืน้ทีท่ี่
เป็นทีร่าบ 
 3.2 ดา้นลาดของพืน้ที ่ (aspect area) ดา้นลาดของพืน้ทีห่มายถงึทศิทางของ
ความลาดชนัของพืน้ทีท่ีห่นัหน้าเขา้หาดวงอาทติย ์ เชน่ ดา้นลาดทางทศิเหนือ ใต ้
ตะวนัออก ตะวนัตก เป็นตน้ ดา้นลาดมสีว่นท าใหต้น้ไมเ้จรญิเตบิโตไมเ่หมอืนกนั 
เพราะดา้นลาดทีห่นัเขา้หาดวงอาทติยต์ลอดเวลานัน้ จะท าใหไ้ดร้บัความรอ้นมาก 
และน ้าในดนิมกีารระเหยมาก นอกจากนัน้ลกัษณะของพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัความสงู
เหนือระดบัน ้าทะเลกจ็ะท าใหช้นิดของตน้ไมแ้ตกต่างกนัไปดว้ย ตามปกตแิลว้ตน้ไม้
จะสามารถขึน้อยูไ่ดถ้งึเสน้ ทมิเบอรไ์ลน์ (timber line) ซึง่อยูส่งูประมาณ 3,000 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล  เหนือจากนัน้ไปแลว้จะไมม่ตีน้ไมข้ึน้ได ้
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4. อณุหภมิู มสีว่นท าใหต้น้ไมท้ีข่ ึน้อยูม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป ตน้ไมจ้ะขึน้ได้
ทีอุ่ณหภมูปิานกลาง คอืประมาณ 20-30 องศาเซลเซยีส ถา้สงูหรอืต ่ากวา่น้ี ตน้ไมท้ี่
ขึน้อยูจ่ะมกีารเจรญิเตบิโตตลอดในรปูทรงทีไ่มด่ ี
5. ช่วงวนัยาวของวนั พืน้ทีต่่าง ๆ ของโลกใบน้ีมชีว่งความยาวของวนัแตกต่างกนั 
จงึท าใหต้น้ไมม้กีารออกดอก ออกผลและเจรญิเตบิโตแตกต่างกนัดว้ย 
 
9. ชนิดป่าของประเทศไทย 
ปา่ไมใ้นประเทศไทยมหีลายชนิดซึง่สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
ไดแ้ก่  
 1. ปา่ประเภทไมผ่ลดัใบ (evergreen forest) ปา่ประเภทน้ีมองดจูะมสีเีขยีว
ตลอดปี เน่ืองจากตน้ไมเ้กอืบทัง้หมดทีข่ ึน้อยูเ่ป็นประเภทไมผ่ลดัใบ ปา่ประเภทน้ี
ไดแ้ก่ ปา่ดงดบิ ปา่ดบิเขา ปา่สนเขา และปา่ชายเลน  
 2. ปา่ประเภททีผ่ลดัใบ (deciduous forest) ปา่ประเภทน้ีมตีน้ไมท้ีข่ ึน้อยูเ่ป็น
จ าพวกผลดัใบเกอืบทัง้หมด ในฤดฝูนปา่น้ีจะเขยีวชอุม่เชน่เดยีวกบัประเภททีไ่มผ่ลดั
ใบแต่พอถงึฤดแูลง้ตน้ไมส้ว่นใหญ่จะผลดัใบท าใหป้า่มองดโูปรง่ขึน้และมกัจะเกดิไฟ
ปา่เผาไหมใ้บไมแ้ละตน้ไมเ้ลก็ ๆ ในปา่ประเภทน้ีแทบทุกปี ปา่ประเภทน้ีไดแ้ก่ ปา่
เบญจพรรณ หรอืปา่แดง 
 
ป่าไม้ในประเทศไทย มดีงัน้ี 
 
1. ป่าดงดิบ (tropical evergreen forest)  

ปา่ดงดบิพบทัว่ไปในทุกภาคของประเทศ แต่พบมากทีสุ่ดในภาคใตแ้ละภาค
ตะวนัออกเพราะบรเิวณน้ีมฝีนตกชุกและมคีวามชุม่ชืน้มาก ในภาคอื่น ๆ ปา่ดง
ดบิมกักระจายอยูต่ามบรเิวณทีม่ดีนิฟ้าอากาศชุม่ชืน้มาก ๆ เชน่ ตามหุบเขา รมิ
แมน่ ้าล าธาร หว้ย แหลง่น ้าและบนภเูขา เป็นตน้ลกัษณะของปา่ดงดบิโดยทัว่ไป
มกัเป็นปา่ทีร่กทบึ มองดมูสีเีขยีวชอุม่ตลอดปี มพีรรณไมห้ลายรอ้ยชนิดขึน้
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เบยีดเสยีดกนัอยู ่ทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ซึง่ลว้นแต่เป็นชนิดที่
ไมผ่ลดัใบทัง้สิน้ ปา่ดงดบิในทอ้งทีบ่างแหง่ เชน่ ในแถบภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมคีวามชุม่ชือ้น้อยกวา่ทีอ่ื่น ชนิดของพรรณไมท้ีข่ ึน้อยูจ่งึ
แตกต่างกนับา้งเลก็น้อยและปา่นัน้มลีกัษณะโปรง่ขึน้เรยีกกนัวา่ ปา่ดงดบิแลง้ 
 พรรณไมท้ีส่ าคญัของปา่ดงดบิ ไดแ้ก่ ยาง ตะเคยีน กะบาก เคีย่ม จ าปาปา่ 
หลุมพอ มะหาด มะมว่งปา่ มะยมปา่ ตาเสอื เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมพีรรณไม้
ขนาดเลก็ขึน้ปะปนอยูเ่รยีกวา่ไมพ้ืน้ลา่งไดแ้ก่ ไผบ่ง ระก า กระวาน เรว่ หวาย 
และเถาวลัยช์นิดต่าง ๆ มากมาย 
 

2. ป่าดงดิบเขา (hill evergreen forest)  
ปา่ดงดบิเขาหรอืปา่ดบิเขา ส่วนใหญ่มอียูใ่นภาคเหนือตามภเูขาสงู ซึง่อยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล
ประมาณตัง้แต่ 1,000 เมตรขึน้ไป ตามภาคอื่น ๆ มกัพบอยูต่ามเทอืกเขาซึง่มคีวามสงูไดร้ะดบั 
เช่น ทีป่า่ภหูลวงและปา่ภกูระดงึ จงัหวดัเลย ปา่เขาใหญ่ จงัหวดันครนายก ป่าเขาหลวง จงัหวดั
นครศรธีรรมราช เป็นตน้ 
 ลกัษณะของปา่ชนิดน้ี มคีวามโปรง่มากกวา่ปา่ดบิชืน้ เน่ืองจากมตีน้ไมข้นาด
ใหญ่ขึน้อยูน้่อยกวา่แต่มใีบเขยีวชอุม่ตลอดปี มอีากาศคอ่นขา้งเยน็เน่ืองจากอยูบ่นที่
สงู ปา่ชนิดน้ีมคีวามส าคญัต่อการรกัษาตน้น ้าล าธารมากเพราะท าใหเ้กดิมตีาน ้าให้
ไหลออกมาตลอดเวลา 
 พรรณไมท้ีข่ ึน้อยูใ่นปา่น้ีไดแ้ก่ ไมจ้ าพวกก่อ เชน่ ก่อเดอืย ก่อแป้น ก่อตาหมู ่
และก่อขาว นอกจากน้ียงัมตีน้ก าลงัเสอืโครง่ มณฑาปา่ จ าปีปา่ หวา้ สนสามพนัปี 
มะขามป้อมดง ก ายาน พญาไมแ้ละไมส้นเขาขึน้อยูด่ว้ย ไมพ้ืน้ลา่งมกัเป็นพชืจ าพวก
เฟิรน์ มอส และกลว้ยไมด้นิ บางแหง่มพีรรณไมใ้นเขตอบอุน่เหนือแพรก่ระจายพนัธุ์
เขา้มาขึน้อยู ่เชน่ กุหลาบพนัปี ไวโอลา เป็นตน้ นอกจากน้ีตามล าตน้และกิง่กา้นของ
ตน้ไมย้งัมพีชืองิอาศยัเกาะขึน้อยูอ่ยา่งหนาแน่น ไดแ้ก่ เฟิรน์ มอส และกลว้ยไมช้นิด
ต่าง ๆ 
 
3. ป่าสนเขา (pine forest)  
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ปา่สนเขา หรอืปา่สน ในประเทศไทยมกัพบอยูต่ามภเูขาสงู สว่นใหญ่เป็นพืน้ทีซ่ึง่มี
ความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณตัง้แต่ 700 เมตรขึน้ไป ปา่ชนิดน้ีพบมากใน
ภาคเหนือ สว่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมอียูบ่า้งไมม่ากนกั และอาจพบในระดบั
ความสงูเพยีง 200-300 เมตรเทา่นัน้ ในภาคตะวนัออกและภาคใตไ้มพ่บปา่ชนิดน้ี 
 ปา่สนเขาโดยทัว่ไปมกัจะขึน้อยูใ่นทีด่นิไมค่อ่ยจะอุดมสมบรูณ์ มคีวามเป็น
กรดสงู ลกัษณะเป็นปา่โปรง่ไมผ่ลดัใบ อาจพบตน้สนขึน้อยูเ่ป็นหมูล่ว้น ๆ โดยไมม่ี
ตน้ไมช้นิดอื่น ๆ ปะปน แต่บางครัง้อาจขึน้กระจายเป็นหยอ่ม ๆ หรอืขึน้ปะปนกบั
พรรณไมป้า่ดงดบิเขาหรอืปา่แดง  
 พรรณไมท้ีส่ าคญัไดแ้ก่ สนสองใบและสนสามใบ สว่นตน้ไมช้นิดอื่น ๆ ที่
ขึน้อยูด่ว้ยกนัอาจเป็นพรรณไมป้า่ดงดบิเขา เชน่ ก่อชนิดต่างๆ หรอืพรรณไมใ้นปา่
แดงบางชนิด เชน่ เตง็ รงั เหยีง พลวง เป็นตน้ 
 
4. ป่าชายเลน (mangrove forest หรือ intertidal forest) 
ปา่ชายเลน เป็นสงัคมพชืประเภทพรรณไมไ้มผ่ลดัใบ ขึน้อยูใ่นเขตน ้าทะเลลงต ่าสุดและน ้าทะเล
ขึน้สงูสุดทีม่ดีนิเป็นเลนตม พบมากบรเิวณปากแม่น ้าเขตรอ้น พบทัว่ไปตามพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเล 
บรเิวณปากแมน่ ้า อ่าว ทะเลสาบ และเกาะ ป่าชายเลนของโลกมทีัง้หมดประมาณ 113,428,089 
ไร ่ขึน้อยูใ่นเขตรอ้น 3 เขตใหญ่ คอื เขตรอ้นแถบเอเซยี มพีืน้ทีป่ระมาณ 52,559,339 ไร ่หรอื 
46.4 เปอรเ์ซน็ต ์ ของพืน้ทีป่่าชายเลนทัง้หมด ในเขตรอ้นของอเมรกิา มเีน้ือทีป่ระมาณ 
39,606,250 ไร ่หรอื 34.9 เปอรเ์ซน็ต ์ของพืน้ทีป่า่ชายเลนทัง้หมด ส่วนเขตรอ้นอฟัรกิามพีืน้ที่
ปา่ชายเลนน้อยทีสุ่ด ประมาณ 21,626,500 ไร ่ หรอื 18.7 เปอรเ์ซน็ต ์ ของพืน้ทีป่า่ชายเลน
ทัง้หมด ปา่ชายเลนในประเทศไทยพบบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ภาคกลาง และภาคใต ้
จากการส ารวจเมือ่ปี พ.ศ. 2545 ปรากฏว่ามพีืน้ทีป่่าชายเลนทัง้หมด 1,579,696.44 ไร ่ (กรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2545) 
  พรรณไมป้า่ชายเลนมลีกัษณะคลา้ยพชืทนแลง้ เน่ืองจากตน้ไมข้ึน้รมิทะเล
และปากแมน่ ้าตอ้งเผชญิกบัน ้าทีม่คีวามเคม็สงู ไดร้บัแรงลมและแสงแดดจดั
ตลอดเวลา ท าใหม้อีตัราการคายน ้าทีส่งู พรรณไมใ้นปา่ชนิดน้ีมรีะบบรากแตกต่าง
จากพรรณไมป้า่บกคอืม ี ระบบรากอากาศและรากค ้ายนัชว่ยรากทีอ่ยูใ่นดนิซึง่ขาด
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ออกซเิจนแลกเปลีย่นก๊าซกบัอากาศ การเจรญิของกลา้ไมส้ว่นใหญ่จะเจรญิบนตน้แม่
พนัธุ ์ หรอืบางชนิดมเีกลด็ลอยน ้าได ้ เมื่อตกถงึพืน้ตน้ออ่นสามารถงอกและ
เจรญิเตบิโตไดเ้รว็ 
 ปา่ชายเลนประกอบดว้ยพรรณไมห้ลายชนิด รวมทัง้ไมย้นืตน้ พชืองิอาศยั 
เถาวลัย ์ และสาหรา่ย พรรณไมส้ว่นใหญ่เป็นไมไ้มผ่ลดัใบ พรรณไมเ้ดน่และทีส่ าคญั
สว่นใหญ่จะอยูใ่นวงศ ์Rhizophoraceae ไดแ้ก่ สกุลไมโ้กงกาง (Rhizophora) สกุล
โปรง (Ceriops) และสกุลถัว่ (Bruguira) พรรณไมใ้นวงศ ์ Sonneratiaceae ไดแ้ก่ 
ไมส้กุลล าพนูและล าแพน (Sonneratia) พรรณไมใ้นวงศ ์ Avicenniaceae ไดแ้ก่ไม้
สกุลแสม (Avicennia) และพรรณไมใ้นวงศ ์ Meliaceae ซึง่ประกอบดว้ยไมส้กุล
ตะบนูและตะบนั (Xylocarpus) สว่นไมพ้ืน้ลา่งมกัพบพรรณไมจ้ าพวกเฟิรน์ ไดแ้ก ่
ปรงทะเล และพรรณไมใ้นวงศ ์ Acanthaceae ไดแ้ก่ สกุลเหงอืกปลาหมอ 
(Acanthus) 
 
5. ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) 
 ปา่เบญจพรรณหรอืปา่ผลดัใบผสม มลีกัษณะเป็นปา่โปรง่ประกอบดว้ยตน้ไม้
ขนาดใหญ่และตน้ไมข้นาดกลางหลายชนิด บางแหง่มไีมไ้ผช่นิดต่าง ๆ ขึน้อยูก่ระจดั
กระจายทัว่ไป พืน้ดนิมกัเป็นดนิรว่นปนทราย ในฤดแูลง้ตน้ไมส้ว่นมากจะผลดัใบ 
และมกัจะเกดิไฟไหมป้า่ลุกลามแทบทุกปี เมื่อเขา้ฤดฝูนตน้ไมจ้งึผลใิบและกลบัมสีี
เขยีวชะอุม่เหมอืนเดมิ 
 ปา่เบญจพรรณในภาคเหนือมกัจะมไีมส้กัขึน้ปะปนอยูท่ ัว่ไป ในปา่เบญจ
พรรณน้ีจะมคีรอบคลุมอาณาเขตลงมาถงึจงัหวดักาญจนบุร ี ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออกมปีา่เบญจพรรณอยูน้่อยและไมม่ไีมส้กัขึน้อยู ่
ในภาคใตม้ปีา่เบญจพรรณขึน้อยูน้่อยและกระจายทัว่ไป เชน่ สุราษฎรธ์านี 
นครศรธีรรมราช ระนองและสตูล 
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 พรรณไมท้ีส่ าคญัไดแ้ก่ สกั ประดู ่แดง มะคา่โมง ตะแบก เสลา ออ้ยชา้ง สา้น 
ยมหอม ยมหนิ มะเกลอื สมพง เกด็ด า เกด็แดง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมไีผอ่กีหลาย
ชนิด เชน่ ไผป่า่ ไผบ่ง ไผซ่าง ไผร่วก ไผไ่ร ่เป็นตน้ 
 
6. ป่าแดง (Dry Deciduous Dipterocarp Forest) 
 ปา่ชนิดน้ีมชีื่อเรยีกแตกตา่งกนัออกไป เชน่ ปา่แดง ปา่แพะ ปา่โคก หรอืปา่
เตง็รงั ลกัษณะทัว่ไปเป็นปา่โปรง่ มตีน้ไมข้นาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็
ขึน้อยูป่ะปนกนัไมค่อ่ยแน่นทบึ ตามพีน้ทีป่า่มกัจะมโีจดและหญา้เพก็ซึง่เป็นไผข่นาด
เลก็ขึน้อยูท่ ัว่ไป พืน้ทีแ่หง้แลง้ดนิรว่นปนทรายหรอืกรวด ลกูรงั ความสมบรูณ์น้อย 
ตน้ไมเ้กอืบทัง้หมดผลดัใบและมกัเกดิไฟปา่ไหมลุ้กลามทุกปี 
 ปา่แดงพบทัว่ไป ทัง้ในทีร่าบและทีภ่เูขา ในภาคเหนือสว่นมากขึน้อยูบ่นทีเ่ขา
ซึง่มดีนิตืน้และแหง้แลง้มาก ตน้ไมท้ีข่ ึน้อยูจ่งึไมค่อ่ยเตบิโตและมขีนาดเลก็แคระ
แกรน็ ปา่จงึมลีกัษณะโปรง่มาก ถา้หากดนิดแีละมคีวามชุม่ชืน้อยูบ่า้งตน้ไมก้ม็ขีนาด
ใหญ่ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมปีา่แดงมากทีสุ่ด และมกัขึน้อยูต่ามเนินเขาหรอืที่
ราบดนิทราย ลกัษณะปา่จงึแน่นทบึและสมบรูณ์กวา่ ปา่แดงในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมลีกัษณะคอ่นไปทางปา่เบญจพรรณมาก 
 พรรณไมท้ีส่ าคญั ไดแ้ก่ เตง็ รงั พลวง เหยีง กราด ยางนา พะยอม ติว้ แตว้ 
มะคา่ ประดู ่สมอไทย ตะแบกเลอืด แสลงใจ รกฟ้า เหมอืด เป้ง เขอืง เป็นตน้ สว่น
ไมพ้ืน้ลา่งทีพ่บไดแ้ก่ ปรงเหลีย่ม หญา้เพก็ โจดและหญา้อื่น ๆ  
 
7. ป่าชนิดอ่ืน ๆ 
 ปา่ชนิดอื่น ๆ ซึง่มพีืน้ทีน้่อยและมคีวามส าคญัไมม่ากนกั ปา่น้ีมกัขึน้อยู่
กระจดักระจายเป็นหยอ่ม ๆ ตามบรเิวณทีม่ลีกัษณะพเิศษแตกต่างจากพืน้ทีอ่ื่น ๆ 
ไดแ้ก่ ปา่ชายหาด ปา่พรุ และปา่หญา้ 
 
7.1 ป่าชายหาด (beach forest) 
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 ปา่ชายหาดเป็นปา่โปรง่ไมผ่ลดัใบ ขึน้อยูร่มิชายหาดน ้าไมท่ว่ม ตามฝ ัง่ดนิ
และชายเขารมิทะเล ตน้ไมส้ าคญั ไดแ้ก่ สนทะเล หกูวาง โพธิท์ะเล กระทงิ ตนีเป็ด
ทะเล หยนี ้า ตน้เตย และหญา้ต่าง ๆ ขึน้อยูเ่ป็นไมพ้ืน้ลา่ง ตามฝ ัง่ดนิและชายเขามี
ไมเ้กด ล าบดิ มะคา่แต ้ ตน้กระบองเพชรและไมห้นามชนิดต่าง ๆ เชน่ ชงิชี ่ หนาม
หนั ขึน้เป็นไมพ้ืน้ลา่ง ปา่ชนิดน้ีไมม่คีวามส าคญันกั เน่ืองจากมเีน้ือปา่เพยีงเลก็น้อย 
 
7.2 ป่าพร ุ(swamp forest) 
 ปา่ชนิดน้ีมกัพบในบรเิวณทีม่นี ้าจดืทว่มนาน ๆ ดนิระบายน ้าไมด่ ี ปา่พรุใน
ภาคกลางมลีกัษณะโปรง่และมตีน้ไมข้ึน้อยูห่า่ง ๆ เชน่ สนุ่น จกิ โมกบา้น หวายโปง่ 
ระก า ออ้และแขม ในภาคใตม้ปีา่พรุ พบอยูต่ามบรเิวณทีม่นี ้าขงัแทบตลอดปีดนิเป็น
พที (peat) ซึง่เป็นซากพชืผสุลายทบัถมกนัมาเป็นเวลานาน  มตีน้ไมข้ึน้อยูอ่ยา่งหนา
ทบึ ปา่พรุดนิพทีในภาคใตแ้บง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคอื ตามบรเิวณซึง่เป็นพรุน ้ากรอ่ย
ใกลช้ายทะเล ตน้เสมด็ขึน้อยา่งหนาแน่น พืน้ปา่มกีกชนิดต่าง ๆ มากชนิดขึน้ปะปน
กนั 
 พรรณไมท้ีส่ าคญัไดแ้ก่ อนิทนิล หวา้ จกิ โสกน ้า กระทุ่มน ้า กนัเกรา โงงงงั 
กะทงัหนั ไมพ้ืน้ลา่งประกอบดว้ยหวาย ตะคา้ทอง หมากแดง และหมากชนิดอื่น ๆ 
7.3 ปา่หญา้ (savannah) 

ปา่ไมม้อียูทุ่กภาค บรเิวณปา่น้ีเคยเป็นปา่ทีอุ่ดมสมบูรณ็ ต่อมาไดถู้กแผว้ถาง
ท าลายจนต้นไม้ล้มตายไปเกือบหมด พื้นดินจึงขาดความสมบูรณ์และถูกทอดทิ้ง 
หญ้าชนิดต่าง ๆ จงึขึน้มาทดแทนและพอถงึหน้าแลง้ก็ไฟไหม ้ ท าใหต้้นไมบ้รเิวณ
ขา้งเคยีงลม้ตายพืน้ทีป่า่หญา้จงึขยายมากขึน้ทุกปี 

พชืทีพ่บมากในปา่หญ้าไดแ้ก่  หญา้คา หญา้ขนตาชา้ง หญ้าโขมง หญ้าเพก็ 
ในบรเิวณชึง่พอจะมคีวามชนับา้งและการระบายน ้าไม่ดกีม็กัจะม ี พงและแขมขึน้อยู ่
ส่วนมากมแีต่ต้นไม้ทนไฟไดข้ึ้นอยู่ห่าง ๆ เน่ืองจากเกดิไฟไหม้หญ้าเหล่าน้ีรุนแรง
แทบทุกปี ต้นไม้เล็ก ๆ ก็ถูกไฟไหม้ไปด้วย ต้นไม้ทนไฟดงักล่าวก็คอื ตบัเต่าต้น 
รกฟ้า ติว้และแตว้ 
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ปญัหาความมัน่คงประโยชน์ของปา่ไมแ้ละความหลากหลายทางชวีภาพของไทย 

1. ปา่ไมเ้ป็นระบบนิเวศทีถู่กน ามาใชม้ากทีสุ่ดมานานและหลายรปูแบบ ไดแ้ก่
การตดัไมเ้พือ่น ามาใชแ้ละสง่เป็นสนิคา้ออกส าคญั การน าของปา่มาใชม้าก การบุก
รุกปา่เพือ่เป็นพืน้ทีท่างการเกษตร ขยายเมอืง สรา้งถนน รวมทัง้กจิการทอ่งเทีย่ว 
เชน่ รสีอรท์และสนามกอลฟ์ เป็นทีส่งัเกตวา่พืน้ทีเ่พือ่การเกษตรดจูะถงึจุดสงูสุดอยูท่ี่
ประมาณ 130 ลา้นไร ่ นัน่คอืมพีืน้ทีท่างการเกษตรในปี 2538 รวม 132.5 ลา้นไร ่
และในปี 2542 มพีืน้ทีเ่กษตรรวม 131.3 ลา้นไร ่ขณะทีพ่ืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง 
ๆ เชน่ เป็นเมอืง ถนน และอื่น ๆ เพิม่ขึน้ จาก 106 ลา้นไร ่ในปี 2538 เป็น 108.7 
ลา้นไร ่ในปี 2542 (ทีม่า ส านกัเศรษฐกจิการเกษตร) 

2. ปา่ไมเ้ขตรอ้นเป็นระบบนิเวศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู สว่นหน่ึงเกดิ
จากความสามารถในการใชพ้ลงังานจากแสงอาทติยไ์ดเ้กอืบทัง้หมด ท าใหเ้กดิปา่ไม้
หลายระดบัทีม่รีะบบนิเวศยอ่ยของตวัมนัเอง แต่ปา่ไมเ้ขตรอ้นกเ็ป็นระบบนิเวศที่
เปราะบาง มคีวามอุดมสมบรูณ์ไมม่าก เน่ืองจากมกีารยอ่ยสลายซากอยา่งรวดเรว็ 
หน้าดนิอนัอุดมสมบรูณ์เมื่อถูกเปิดขึน้เพือ่ใชใ้นการเพาะปลกูจะหมดความสมบรูณ์
คอ่นขา้งรวดเรว็ เน่ืองจากการกดัเซาะทางธรรมชาต ิ ปา่ไมน้ี้เมื่อถูกบุกรุกท าลาย 
ความหลายหลายทางธรรมชาตกิถ็ูกท าลายไปดว้ย ทัง้การฟ้ืนฟูสภาพปา่กย็ากตอ้ง
ใชเ้วลานาน 

3. ความพยายามฟ้ืนฟูปา่ ไดแ้ก่ การยตุกิารบุกรุกปา่ แต่กย็งัมกีารบุกรุกในอตัรา
ทีล่ดลง การปลกูปา่ ซึง่ท าใหพ้ืน้ทีป่า่ไมด้ดูขีึน้ ตามตวัเลขของกรมอุทยานแหง่ชาต ิ
สตัวป์า่และพนัธุพ์ชื ระบวุา่ในปี 2543 มพีืน้ทีป่า่ธรรมชาต ิ163,797 ตารางกโิลเมตร 
พืน้ทีส่วนปา่หรอืปา่ปลกู 3,477 ตารางกโิลเมตร พืน้ทีป่า่ฟ้ืนฟูตามธรรมชาต ิ 2,836 
ตารางกโิลเมตร รวมพืน้ทีป่า่ไมท้ัง้สิน้ 170,110 ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 33 
ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ซึ่งตอ้งท าต่อไปอกีใหถ้งึเป้าหมายพืน้ทีป่า่ไมร้อ้ยละ 40 ของพืน้ที่
ทัง้หมด 
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4. ปญัหาปา่ สามารถแบง่ออกไดด้งัน้ี ก) ปา่เสื่อมโทรม ข) พืน้ทีป่า่สงวนฯทบั
ซอ้นกบัพืน้ทีท่ ากนิของชาวบา้น ค) การบุกรุกปา่ พบวา่เน้ือทีป่า่ยงัคงลดลงนัน่คอืใน
ปี 2538 มเีน้ือทีป่า่ไมท้ัง้สิน้ 82.2 ลา้นไร ่ ในปี 2542 ลดเหลอื 80.6 ลา้นไร ่ ลดลง
เกอืบ 5 ลา้นไรใ่นเวลา 5 ปี (ทีม่า ส านกัเศรษฐกจิการเกษตร) ง) ปา่ชุมชนกบัการ
อนุรกัษ์ปา่ตน้น ้า เป็นขอ้ขดัแยง้ส าคญัระหวา่งภาครฐัและภาคประชาชน นอกจากน้ี
ยงัมปีญัหาโครงสรา้งหมูบ่า้นปา่ไมใ้หม ่ ความขดัแยง้น้ีพืน้ฐานมาจากทศันะและ
ผลประโยชน์ทีต่่างกนั ตอ้งอาศยัการเจรจาและความเขา้ใจกนัทีต่อ้งใชเ้วลา 

5. ประโยชน์ของปา่ไม ้ ปา่ไมก้่อประโยชน์มากมายหลายดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ ก) 
อุตสาหกรรมปา่ไม ้ ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิและผลติภณัฑอ์ื่น ๆ เชน่ อาหารละยา ข) การ
ชว่ยสรา้งหน้าดนิ รกัษาดนิและน ้า ชว่ยท าใหอ้ากาศและน ้าบรสิุทธิ ์ รกัษาความ
หลากหลายทางชวีภาพ นัน่คอืแหลง่อาศยัของชนิดพนัธุพ์ชืและสตัว ์แหลง่พนัธุกรรม 
ชว่ยลดผลกระทบจากสภาวะการเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศ ชว่ยดดู
คารบ์อนไดออกไซดจ์ากอากาศ ค) การเป็นแหลง่จา้งงานและสรา้งรายไดข้องผูท้ีย่งั
ชพีจากปา่และการเป็นแหลง่พกัผอ่น การชว่ยรกัษามรดกทางธรรมชาตแิละ
วฒันธรรม การสรา้งความมัน่คงทางปา่ไม ้จะท าใหเ้ราสามารถใชป้ระโยชน์จากปา่ได้
หลายดา้นดงักลา่ว  
บทสรปุ 
 ทรพัยากรพชืนัน้มปีระโยชน์ต่อมนุษยห์ลายดา้นดงันัน้การอนุรกัษ์ใหค้งอยู่
ต่อไปนัน้จงึเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ทีทุ่กคนตอ้งชว่ยกนั ซึง่ข ัน้ตอนการ
ด าเนินการนัน้ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี คอืการส ารวจคน้หา และการรวบรวม
เชือ้พนัธุกรรม การน าพนัธุพ์ชืเขา้มาจากแหลง่อื่น การเกบ็รกัษาเชือ้พนัธุกรรมไว ้
การบนัทกึลกัษณะ การประเมนิผล และการจดัท าฐานขอ้มลู การน าไปใชป้ระโยชน์ 
และการแลกเปลีย่นเชือ้พนัธุกรรม ซึง่จะท าใหเ้รานัน้ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรพชื
ไดอ้ยา่งยัง่ยนืจนถงึรุน่ลูกหลานสบืต่อไป  
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แบบประเมินผลท้ายบทและเฉลย 
จงเลอืกค าตอบทีสุ่ดขอ้ใดขอ้หน่ึง 
1. ปา่ประเภทใดทีม่คีวามหลากหลายทางดา้นชวีภาพมากทีสุ่ด ? 
 1) ปา่รอ้นชืน้ 
 2) ปา่ผลดัใบ 
 3) ปา่สนเขา 
 4)  1) และ 2) ถูกตอ้ง 
2. ขัน้ตอนแรกของการอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธุกรรมพชืคอืขอ้ใด ? 
 1) การส ารวจคน้หา 
 2) การน าพนัธุเ์ขา้มาจากแหลง่อื่น  
 3) การเกบ็รกัษา 
 4)  การแลกเปลีย่นเชือ้พนัธุกรรม 
3. การน าพนัธุพ์ชืจากแหลง่อื่นเขา้มาในประเทศจะตอ้งผา่นดา่นใด ? 
 1) prohibited 
 2) restricted 
 3) plant quarantine 
 4)  1) และ 2) ถูกตอ้ง 
4. การเกบ็รกัษาเชือ้พนัธุกรรมพชืในสภาพธรรมชาตสิมัพนัธก์บัขอ้ใด ? 

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

1)  ex situ 
 2) in situ 
 3) testube 
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 4)  green house 
6. การประกาศพืน้ทีใ่หเ้ป็นปา่สงวนหรอื วนอุทยานแหง่ชาต ิสมัพนัธก์บัขอ้ใด ? 

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

1)  ex situ 
 2) in situ 
 3) testube 
 4)  green house 
8. การศกึษาความส าคญัทางเศรษฐกจิของพชืจดัเป็นขัน้ตอนใดของการอนุรกัษ์ ? 
 1) การรวบรวมเชือ้พนัธกุรรม 
 2) การประเมนิผล 
 3) การพฒันาเชือ้พนัธุกรรม 
 4)  การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์
9. การศกึษาดา้นพนัธุศาสตร ์เซลลว์ทิยา สมัพนัธก์บัขอ้ใดมากทีสุ่ด ? 
 1) การรวบรวมเชือ้พนัธกุรรม 
 2) การประเมนิผล 
 3) การพฒันาเชือ้พนัธุกรรม 
 4)  การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์
10. การทดสอบพนัธุพ์ชืในสภาพไรน่าของเกษตรกร ความหมายตรงกบัขอ้ใด ? 
 1) การรวบรวมเชือ้พนัธกุรรม 
 2) การประเมนิผล 
 3) การพฒันาเชือ้พนัธุกรรม 
 4)  การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์
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11. พชืพนัธุป์า่มลีกัษณะพเิศษกวา่พชืพนัธุป์ลกูตามขอ้ใดมากทีสุ่ด ? 
 1) การเจรญิเตบิโต 
 2) การตา้นทานโรคและแมลง 
 3) ผลผลติสงู 
 4)  คุณภาพสงู 
12. การผสมขา้มชนิดระหวา่งพชืปา่กบัพชืปลกู ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื ? 
 1) การเจรญิเตบิโต 
 2) การตา้นทานโรคและแมลง 
 3) ผลผลติสงู 
 4)  ทุกขอ้ 
13. ขอ้ใดคอืการใชพ้ชืพนัธุป์า่เป็นแหลง่ไซโตพลาซมึ ? 
 1) การเจรญิเตบิโต 
 2) การตา้นทานโรคและแมลง 
 3) ลกัษณะความเป็นหมนั 
 4)  คุณภาพสงู 
14. การน าพชืพนัธุป์า่ทีม่ปีรมิาณโปรตนีสงูมาชว่ยปรบัปรุงพนัธุพ์ชื สมัพนัธข์อ้ใด ? 
 1) การเจรญิเตบิโต 
 2) การตา้นทานโรคและแมลง 
 3) ผลผลติสงู 
 4)  คุณภาพ 
15. การปรบัปรุงพนัธุพ์ชืใหม้ลี าตน้เตีย้แคระ ความหมายตรงกบัขอ้ใด ? 
 1) short stature 
 2) improve quality 
 3) cross ability 

4) ทุกขอ้ 
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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)  
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