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สวนพฤกษศาสตรห์ลวงเมอืงคิว



Kew Gardens



พืชจ านวน 20% ก าลงัถกูคกุคามและใกล้จะสูญพนัธุ์

การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

© Joseph S. Venus (www.millenniumassessment.org)



http://humour.200ok.com.au

Oil palm plantation, East Kalimantan, © CIFOR

การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ



ท าไมพืชจึงมีความส าคญั
ทัว่โลก 80% ของอาหาร มาจากพชื
เพยีง 12 ชนิด คอื ธญัพชื 8 ชนิด และ
พชืหวั 4 ชนิด

มกีารประมาณการวา่ พชืมากกวา่
7,000 ชนิดมกีารน ามาเพาะปลกูเพือ่
เป็นอาหาร และมากกวา่ 23,000 ชนิดที่
ทราบวา่รบัประทานได้

เราจะยงัคงพึง่พาชนิดของพชืทีก่นิได้
เพยีงเลก็น้อยส าหรบัความตอ้งการใน
อนาคตของเราหรอืไม?่

Oryza sativa L.



ท าไมพืชจึงมีความส าคญั

เรามยีาทีเ่ราตอ้งการทัง้หมดหรอืไม่

75% ของประชากรโลก อาศยัยาแผน
โบราณ

ในประเทศจนี ใชพ้ชืมากกวา่ 10,000 ชนดิ
เป็นยาแผนโบราณ
และมากกวา่ 7,000 ชนิด ในประเทศอนิเดยี



- ความมัน่คงดา้นอาหาร
- การขาดแคลนน ้า
- พลงังาน
- สขุภาพของมนุษย์

ท าไมพืชจึงมีความส าคญั

พืชมีความส าคญัและเป็นพืน้ฐานส าหรบัความเปล่ียนแปลง
ทางด้านส่ิงแวดล้อม



ธนาคารเมลด็พนัธุแ์ห่งสหสัวรรษ

Garcinia arenicola seedling

- ธนาคารเมลด็พนัธุส์ าหรบัพชืป่าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก
- เป็นชนิดพนัธุต์่างถิน่มากกวา่ 99% 

- การวจิยัเมลด็พนัธุ์ การจดัหาเมลด็พนัธุส์ าหรบัการวจิยัและการใชป้ระโยชน์
อยา่งยัง่ยนื



Garcinia arenicola seedling

วตัถปุระสงค์

เพือ่ต่อสูก้บัภยัคุกคามทีอ่าจเป็น
ภยัต่อสขุภาพของมนุษยโ์ดยการ
ปกป้องความหลากหลายของพชื
ป่าและช่วยใหก้ารใชป้ระโยชน์
อยา่งยัง่ยนืผา่นความรว่มมอืกบั
องคก์รพนัธมติรทัว่โลก

ธนาคารเมลด็พนัธุแ์ห่งสหสัวรรษ
(2010-2020)



ธนาคารเมลด็พนัธุแ์ห่งสหสัวรรษ
(2010-2020)

Garcinia arenicola seedling

สถาบนัพนัธมติรประมาณ 7,000 แหง่ใน >50 ประเทศ

เครือข่ายพนัธมิตรทัว่โลก



ความรว่มมอืทวภิาคกีารถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละการแบ่งปันผลประโยชน์

ธนาคารเมลด็พนัธุแ์ห่งสหสัวรรษ
(2010-2020)



เป้าหมาย: จดัเกบ็รกัษาพชืทีเ่ป็น orthodox ใหไ้ด้ 25% (75,000) ภายใน
ปี พ. ศ. 2563

ธนาคารเมลด็พนัธุแ์ห่งสหสัวรรษ
(2010-2020)



• วตัถุประสงค.์ การอนุรกัษใ์นระยะ
ยาว มากกวา่ 200 ปี

• การท าความเขา้ใจชวีวทิยาของ
เมลด็พนัธุ์ พฤตกิรรมของเมลด็ทีม่ ี
ผลต่อการจดัเกบ็ทีย่นืยาวการพกั
ตวัการงอกเป็นตน้

• ปัจจุบนั มากกวา่ 40,000 สายพนัธุ์
ในธนาคารเมลด็พนัธุ์ รวมแลว้
มากกวา่ 5 พนัลา้นเมลด็

การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ



การสนับสนุนการเกษตร



Garfield Weston Tree Seed Project

- อเมริกาเหนือและอเมริกากลาง
- เอเชีย
- ยโุรป
- แคริบเบียน
- คอเคซสั
- แปซิฟิกใต้
- มาดากสัการ์และแอฟริกาตะวนัออก
- ออสเตรเลีย

• เป้าหมาย 3000 ชนิด ภายใน 4 ปี

• ชนิดทีถู่กคุกคามและพชืเฉพาะถิน่



การเกบ็เมล็ด การคดัแยกท าความสะอาด การเกบ็รักษา

การทดสอบตวามมีชีวติ การจัดการข้อมูล การกระจายเมล็ดพนัธ์ุ การจัดการธนาคารเมล็ด
พนัธ์ุ

มาตรฐานการอนุรักษ์เมลด็พนัธ์ุ



การเกบ็เมลด็
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เราควรเกบ็เมลด็เม่ือไหร่



เราต้องการเมลด็มากแค่ไหน

= ~10,000 เมลด็

กจิกรรม จ านวนเมลด็ที่ต้องการ
เกบ็รักษาไวใ้นกรณีท่ีสูญเสียประชากร
ธรรมชาติ

500

พฒันาวธีิการเพาะเมลด็ท่ีมีประสิทธิาาพ 100

การตรวจสอบความมีชีวติตลอด
ระยะเวลา  200 ปี

650

การเกบ็รักษาไวใ้นธนาคารท่ีอ่ืนเพื่อ
ความปลอดายั

อยา่งนอ้ย 1150

การแจกจ่ายใหก้บัผูใ้ช้ 5000

โครงการขยายพนัธุ์และฟ้ืนฟูในอนาคต อยา่งนอ้ย 2500



การอยู่รอดของประชากรแหล่งก าเนิด

• แนะน าไม่เกิน 20% ของเมลด็ท่ีมีอยู่
• ตน้ไมมี้อายยุนืดงันั้นอาจจะสามารถเกบ็

เมลด็มากกวา่น้ีไดเ้ลก็นอ้ย
• หลีกเล่ียงการเกบ็เมลด็ทั้งหมดบนตน้ไม้

แต่ละตน - ควรเกบ็เมลด็จ านวนนอ้ย
จากทุกตน้ในประชากร

• เกบ็ซ ้ า (าายในปีเดียวกนัน้ี / ปีต่อ ๆ มา)
ถา้มีจ าเป็น



Plucking

larger fruits, especially when fleshy

เทคนิคในการเกบ็เมลด็



Plucking

larger fruits, especially when fleshy

เทคนิคในการเกบ็เมลด็



Stripping

e.g. grasses, branches with many small, 

dry fruits

เทคนิคในการเกบ็เมลด็



Pruning

e.g. tall trees and shrubs, plants in inaccessible 

locations

เทคนิคในการเกบ็เมลด็



Shaking branches

fruits that drop when ripe

เทคนิคในการเกบ็เมลด็



Collecting from ground

fruits and seeds already dispersed

But BEWARE!

เทคนิคในการเกบ็เมลด็



Use whatever you feel is safe and useful to 

collect seeds efficiently! But Health & Safety!

เทคนิคในการเกบ็เมลด็



การคดัแยกเมลด็และการท าความสะอาด



การตรวจสอบเมลด็ด้วยสายตา

• ก่อนท าความสะอาด ควรตรวจสอบโครงสรา้งของผลและเมลด็พชื
เพือ่ชว่ยในการก าหนดเทคนิคทีด่ทีีส่ดุในการใช้



การใช้ตะแกรงร่อน



การใช้ตะแกรงและบดด้วยแท่งยาง
• ใชใ้นการแยกเมลด็ออกจากผล



การใช้มือและถุงมือช่วยในการแยกเมลด็

• แยกเอากากเมลด็และวสัดุอื่นทีไ่มต่อ้งการออก โดยใชถุ้งมอื



ผลสด

• ท าความสะอาดทนัที หลงัจากเกบ็เมลด็



ผลสด

• ท าใหแ้หง้



การตรวจสอบคุณภาพเมลด็

การตดัเมลด็ทดสอบ



การแยกเมลด็ออกจากกากและวสัดุอ่ืน ๆ 
• Aspirators



Desiccant

Air

Seed

Movement of 

moisture

การท าให้แห้งโดยสารดดูความช้ืน

© The Hardy Orchid Society 
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การท าให้แห้งโดยสารดดูความช้ืน



การเกบ็รักษาเมลด็



เกบ็รักษาเมลด็



เกบ็รักษาเมลด็



ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง



Data Management Process

Collect Data

Record Data

Manage Data

Analyse Data

Produce Useful Information & Add Value

Contribute to Different Services 

Data Sharing



ขอบคุณครับ


