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Abstract 
Fruit crops take years to improve. Research on improvement normally ceases when new 

varieties or new clones are obtained. The process would not include multiplication, especially 
propagation of clonal materials. This report aims to present management strategy for clonal 
propagation in fruit tree with the case study on “Chiang Mai Kaew mango” (MCC75). The research 
and development strategy follows the research approach which consists of hypothesis, planning, 
testing, monitoring, diagnosis and problem solving, assessment of result and conclusion. The activity 
is one element of the Research Project “Selection, development and multiplication of Kaew mango 
for rainfed upland ecosystem” which had been carried out during 1995-2002 in 8 provinces of the 
Upper North. The study concluded that the management strategies consisted of 1) planning and 
implementing propagation activity in conjunction with crops improvement activity through farmer 
participatory approach; 2) development of technology and knowledge at the group level or group 
work, which was related to community capacity building; 3) knowledge development for fruit tree 
propagation for the professional; 4) implementing the tested model by targeting performance with 
given time frame, with the emphasis on quality tree to type of the finished clonal materials. It is 
expected that the management strategy would provide procedures for propagating high quality 
products which would benefit the end users. The propagation activity would also provide 
employment opportunity and generate income for farmers.  
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บทคัดยอ 

ไมผลสวนใหญใชเวลานานนับสิบปในการปรับปรุงพันธุ เมื่อไดพืชพันธุใหมหรือสายตนใหมแลวมักถือ
เปนการสิ้นสุดงานวิจัย ทําใหขาดแนวทางที่เหมาะสมในการขยายผล โดยเฉพาะในเรื่องการขยายพันธุพืช 
เอกสารฉบับนี้มีเปาหมายที่จะเสนอกลยุทธการจัดการเพื่อขยายพันธุไมผล กรณีศึกษา “มะมวงแกวเชียงใหม” 
(MCC 75) งานวิจัยและพัฒนากลยุทธนี้ ไดใชวิธีติดตามแนวทางและปญหาในงานวิจัยอื่น ตั้งสมมุติฐาน วาง
แผน ทดลองนําไปปฏิบัติ ติดตามผล วินิจฉัยปญหาและการปรับแกปญหาเปนระยะ ประเมินผลที่ไดและสรุป 
โดยกิจกรรมทั้งหมดเปนสวนหนึ่งของโครงวิจัย “การคัดเลือก การพัฒนา และ และการขยายพันธุมะมวงแกว
สําหรับที่ดอนอาศัยน้ําฝน” ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2538-2545 ศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผล
การประเมินไดขอสรุปกลยุทธการจัดการเพื่อขยายพันธุไมผลดังนี้ 1) วางแผนและดําเนินกิจกรรมการขยายพันธุ
ไมผลควบคูไปกับงานปรับปรุงพันธุพืช โดยใชแนวทางการมีสวนรวมของเกษตรกร 2) พัฒนาองคความรูในระดับ
กลุมหรือการทํางานเปนกลุมของเกษตรกร ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับหลักการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 3) 
เลือกและพัฒนาองคความรูในการขยายพันธุไมผล สําหรับผลิตไดอยางมืออาชีพ 4) ใชรูปแบบการขยายพันธุไม
ผลที่ไดทดสอบแลวไปสูการปฏิบัติ มีการตั้งเปาหมายจํานวนผลงาน ภายใตกรอบเวลาที่กําหนด โดยใหความ
สําคัญกับคุณภาพและความตรงตามพันธุของกิ่งสําเร็จ การใชกลยุทธดังกลาวสามารถคาดหวังวาจะได 
กระบวนการขยายพันธุไมผลที่มีคุณภาพ ประโยชนสูงสุดที่เกิดกับผูนํากิ่งสําเร็จไปใช และโอกาสการสรางงาน
และรายไดใหกับเกษตรกรเปาหมายอีกทางหนึ่ง 
คําสําคัญ: มะมวงแกว การขยายพันธุสายตน กลยุทธการจัดการ แนวทางการมีสวนรวมของเกษตรกร ภาค

เหนือตอนบน 



 


