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เทคนิคการเพาะช ากล้าไม้ท้องถ่ิน 
 

1. กล้าไม้คณุภาพ 

การเพาะช ากลา้ไมน้ับว่าเป็นหวัใจส าคญัของการปลูกป่าหรอืการฟ้ืนฟูป่า หากการผลติกลา้
ไมล้่าชา้ไม่ทนัตามฤดูกาลแลว้จะท าใหก้ารด าเนินงานอื่น ๆ หยุดชะงกั ท าใหเ้สยีเวลาและค่าใชจ้่าย
มากขึน้ นอกจากนี้หากกลา้ไมท้ีเ่ราน าไปปลกูคุณภาพไมด่เีท่าทีค่วร อาจท าใหก้จิกรรมหรอืโครงการ
ปลูกป่าล้มเหลว กล้าไมม้อีตัราการรอดตายต ่า ดงันัน้สิง่หนึ่งที่จะรบัประกนัความส าเรจ็ในการปลูก
ป่าทีส่ าคญักค็อืการผลติกลา้ไมท้ีม่คีุณภาพ  

วตัถุประสงคข์องการเพาะช ากลา้ไม ้เพื่อใหไ้ดก้ลา้ไมท้ีแ่ขง็แรง สมบูรณ์ ไดข้นาดมาตรฐาน
ตามความต้องการ การผลิตกล้าไม้คุณภาพดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากความตระหนักถึง
ความส าคญัของการได้มาของเมลด็ไมจ้ากต้นแม่ทีม่คีุณภาพ รวมทัง้เทคนิคการปฏบิตัใินการเพาะ
ช ากลา้ไมต้ัง้แต่เมลด็จนเป็นตน้กลา้ และการบ ารงุรกัษาก่อนน าไปปลกู  

 กล้าไม้คุณภาพ หรอืกล้าไม้ทีไ่ด้ขนาดมาตรฐาน หมายถึงกล้าไม้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม 
ต่อการปลูก ส าหรบัคุณลกัษณะของกลา้ไมข้ ัน้พื้นฐานทีจ่ะใช้เป็นตวัก าหนดคุณสมบตัขิองกลา้ไมท้ี่
ไดม้าตรฐานหรอืกลา้ไมท้ีม่คีุณภาพดนีัน้ ควรมคีุณสมบตัดิงันี้ 

 ความสูง กล้าไมท้ี่มคีวามสูงมากย่อมหมายถงึว่าเป็นกล้าไม้ที่มเีนื้อที่ใบจ านวนมาก  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสงัเคราะห์แสงและการคายน ้าที่มากขึ้นด้วย ขนาดความสูงของกล้าไม ้
ที่เหมาะสมต่อการปลูกมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดพันธุ์ แต่โดยทัว่ไปควรมีความสูง
ประมาณ 30-40 ซม. (ภาพที ่1) 
 
 
 
 
 
 
 
   

    ภาพที ่1 กลา้ไมท้ีม่คีวามสงูเหมาะสมต่อการปลกู 
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 ความโตของล าตน้ ความโตของล าตน้กลา้ไมม้คีวามสมัพนัธก์บัความแขง็แรงของกลา้
ไม ้เนื่องจากล าต้นขนาดใหญ่ของกลา้ไมจ้ะบ่งชี้ว่าขนาดของตาอ่อนจะมขีนาดใหญ่ด้วยเช่นกนั ตา
อ่อนขนาดใหญ่ของกลา้ไมจ้ะประกอบไปดว้ยจดุก าเนินของใบอ่อนจ านวนมาก ซึง่จะเจรญิเตบิโตเป็น
ใบหลงัจากการปลกู นอกจากนี้กลา้ไมท้ีม่ลี าต้นขนาดใหญ่จะมขีนาดท่อน ้าใหญ่ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ
การเคลื่อนยา้ยสารอาหารจากดนิสู่ล าตน้ 

  ความสมบรูณ์ของกลา้ไม ้พจิารณาดูจากความแขง็แรงของเรอืนยอด ขนาดใบ ความ
หนาแน่นของใบ การแตกยอดอ่อน ล าตน้แกรง่ มคีวามเต่งตงึ ไมม่คีวามเสยีหายจากโรคและแมลง 

  ขนาดระบบราก ระบบเรอืนรากทีม่ขีนาดใหญ่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการล าเลยีงน ้า
และสารอาหาร ตลอดจนมผีลต่ออตัราการคายน ้าและการแลกเปลี่ยนก๊าซของกล้าไม้ กล้าไม้ที่มี
ระบบรากมากจะมกีารเจรญิเตบิโตดหีลงัจากการยา้ยปลูกเนื่องจากระบบการสงัเคราะห์แสงเป็นไป  
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
             นอกจากนี้ยงัมคีุณสมบตัอิื่นๆ ทีอ่าจมกีารค านึงถงึ ไดแ้ก่ 

 ความเครยีดของต้นไม้ อนัเนื่องมาจากการขาดความชื้นของพชื ทัง้นี้เนื่องจากเมื่อ
กลา้ไมเ้กดิภาวะเครยีดเนื่องจากการขาดความชืน้ ขบวนการสงัเคราะหแ์สงจะลดน้อยลง ท าใหก้าร
เจรญิเตบิโตหยดุชะงกั 

 แหล่งเมล็ดพันธุ์หรือแม่ไม้ การได้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งแม่ไม้ที่ดีสามารถ เป็น
หลกัประกนัได้ว่า เมื่อปลูกกลา้ไมไ้ปแล้วจะได้ต้นไมท้ีม่คีุณภาพด ีซึง่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัทางด้าน
กรรมพนัธุ ์

2. พรรณไม้โครงสร้าง 

พรรณไม้โครงสร้าง เป็นต้นไม้ป่าชนิดพนัธุ์ท้องถิ่น ซึ่งเมื่อน ามาปลูกแล้วจะช่วยส่งเสรมิ 
การฟ้ืนตวัของป่า และเร่งให้ความหลากหลายทางชวีภาพกบัคนืมาได้เรว็ขึ้น การฟ้ืนฟูป่าโดยใช ้
พรรณไม้โครงสร้าง เริม่ใช้ครัง้แรกในการฟ้ืนฟูป่าฝนเขตร้อนทางตอนเหนือของรฐัควีนส์แลนด ์
ประเทศออสเตรเลยี ปัจจุบนัได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการฟ้ืนฟูป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย  
โดยหน่วยวจิยัการฟ้ืนฟูป่า คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

เทคนิควธิพีรรณไมโ้ครงสรา้ง ต้นไมป้ระมาณ 20-30 ชนิด ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจะถูกปลูกลง 
ในพืน้ที ่ตน้ไมจ้ะเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็และบดบงัแสง ท าใหว้ชัพชืทีอ่ยู่ขา้งใต้ไม่สามารถเจรญิได ้ 
ท าให้เกิดโครงสร้างของป่าที่มีเรือนยอดหลาย ๆ ชัน้ นอกจากนี้ต้นไม้เหล่านัน้จะต้องฟ้ืนฟู
กระบวนการต่าง ๆ ในระบบนิเวศ เช่น วฏัจกัรธาตุอาหาร ท าใหส้ภาพพืน้ทีม่คีวามเหมาะสมต่อการ
งอกและเจรญิเตบิโตของกล้าไมธ้รรมชาต ิเนื่องจากความชื้นและธาตุอาหารที่ได้รบัการย่อยสลาย
ของเศษซากพชื ใบไม ้รวมถงึท าใหเ้กดิการน าพามาซึง่ความหลากหลายของชนิดพนัธุส์ตัว ์เช่น นก 
คา้งคาว อเีหน็ ฯลฯ ทีเ่ขา้มาใช้ประโยชน์ ก่อใหเ้กดิการแพร่กระจายของเมลด็ไมโ้ดยผ่านสตัวท์ีเ่ขา้
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มาใช้ประโยชน์ สตัว์เหล่านี้จะน าเมลด็จากพื้นที่อื่นเขา้มาในพืน้ที่ และกล้าไมรุ้่นทีส่องที่สตัวน์ าเขา้
มาจะท าใหก้ารฟ้ืนฟูป่าสมบูรณ์ และไดป่้าทีใ่กลเ้คยีงกบัสภาพป่าดัง้เดมิ (ภาพที ่2) 

ลกัษณะของพรรณไมโ้ครงสรา้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
 อตัราการรอดสงูเมือ่ปลกูในพืน้ทีเ่สื่อมโทรม 
 โตเรว็ 
 มทีรงพุ่มหนา กวา้ง สามารถบดบงัแสงแดด ท าใหว้ชัพชืเตบิโตไมไ่ด ้
 สามารถเพาะพนัธุไ์ดง้า่ย 
 ทนไฟ 
 ทนความแหง้แลง้ 
 ทนน ้าท่วม 
 ใหผ้ลหรอืน ้าหวานทีด่งึดดูสตัวป่์าไดต้ัง้แต่อายนุ้อย ๆ  
 เป็นชนิดพนัธุท์ีห่ายากหรอืใกลส้ญูพนัธุ ์
 สามารถปลกูและดแูลไดง้า่ยในเรอืนเพาะช า 

พรรณไมโ้ครงสรา้งที่จะปลูกในพืน้ที่ ควรจะมทีัง้ไมเ้บกิน าและไมเ้สถยีร โดยอย่างน้อยรอ้ย
ละ 30 ของกล้าไม้ที่ปลูกควรเป็นไม้เบิกน า การปลูกไม้เบิกน าและไม้เสถียรพร้อมกันในคราว
เดยีวกันเพื่อร่นระยะเวลาในกระบวนการแทนที่ของระบบนิเวศป่า ไม้เสถียรหลายชนิดสามารถ
เจรญิเตบิโตไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีร่อ้นและแหง้แลง้ของป่าเสื่อมโทรมได ้แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถขึน้
ไดเ้องเนื่องจากขาดตวักลางในการกระจายเมลด็พนัธุค์อืสตัวข์นาดใหญ่  

ไม้เบิกน ำ เป็นต้นไมท้ีโ่ตเรว็และสามารถสรา้งเรอืนยอดไดเ้รว็ บดบงัแสงแดด ท าใหว้ชัพชื
เตบิโตไดน้้อยลง มอีายสุัน้ เริม่ตายเมือ่มอีายุประมาณ 15-20 ปี ในขณะที ่ไม้เสถียร เป็นต้นไมท้ีโ่ต
ชา้ จะสรา้งเรอืนยอดอยูใ่ตร้ม่เงาของไมเ้บกิน า มอีายุยนื พรอ้มทีจ่ะท าหน้าทีแ่ทนไมเ้บกิน าทีต่ายไป 
(รายละเอยีดดงัตารางที ่1) 
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คดัเลือกพรรณไม้โครงสร้าง 

ปลูกพรรณไม้โครงสร้าง 20-30 ชนิด 

วชัพืชไม่ได้รับแสง ตาย  
ไม้ใหญ่เจริญในพื้นที่ 

โครงสร้างป่าได้รับการฟ้ืนฟู 

(มีช้ันเรือนยอดหลายช้ัน) 

สภาพพืน้ทีเ่หมาะสมกบัการงอก
และการเจริญของกล้าไม้มากขึน้ 

กล้าไม้ทีไ่ม่ได้ปลูกเข้ามาเจริญในพืน้ที่ 

การฟ้ืนตัวของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผลในทางบวก 

การท างานของกลไกภายในระบบนิเวศได้รับการฟ้ืนฟู 

-การสะสมของอินทรีย์สาร 
-วฏัจักรของธาตุอาหาร 
-ผลไม้และแหล่งอาหารอ่ืน ๆ 

ดึงดูดสัตว์ทีช่่วยกระจายเมล็ด 

เพิม่จ านวนเมลด็ในพืน้ที่ 
สภาพป่าดั้งเดิม 
กลบัคืนมา 
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ตารางที ่1 ชนิดพนัธุไ์มท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมต่อการเป็นพรรณไมโ้ครงสรา้งในบรเิวณพืน้ทีชุ่่มน ้าแก่งละวา้ 

ประเภท ชนิดพนัธ ์

คุณสมบตั ิ
รอดตายสงู
เมื่อปลกูใน
ทีเ่สือ่ม
โทรม 

โตเรว็ 
ทรงพุ่ม
หนา
กวา้ง 

เพาะพนัธุ์
ไดง้่าย 

ทนไฟ 
ทน
แลง้ 

 
ทนน ้า
ท่วม 

ดงึดดู
สตัวป่์า 

หายาก/ 
ใกลส้ญูพนัธ ์

ดแูลไดง้่ายใน
เรอืนเพาะช า 

 
อื่น ๆ 

ม้เบิกน า สะเดา            
ขีเ้หลก็            
สะแกนา           -มดแดงชอบท ารงั 

-เน้ือไมใ้ชเ้ผาถ่าน 
ทองกวาว *
(จาน)  

           

ประดู่ป่า            
มะกอก            
แคป่า            
พฤกษ์ (อทีกึ)            
มะกล ่าตน้            
คนู            
ตะขบฝรัง่            
จามจุร ี            
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
ไผ่ป่า            

ประเภท ชนิดพนัธ ์

คุณสมบตั ิ
รอดตายสงู
เมื่อปลกูใน
ทีเ่สือ่ม
โทรม 

โตเรว็ 
ทรงพุ่ม
หนา
กวา้ง 

เพาะพนัธุ์
ไดง้่าย 

ทนไฟ 
ทน
แลง้ 

 
ทนน ้า
ท่วม 

ดงึดดู
สตัวป่์า 

หายาก/ 
ใกลส้ญูพนัธ ์

ดแูลไดง้่ายใน
เรอืนเพาะช า 

 
อื่น ๆ 

 ไผ่กะซะ           เป็นแหล่งอาศยัของสตัวน์ ้า 
ไผ่รวก            
เพกา (ลิน้ฟ้า)            
กระโดนน ้า           -ยอดอ่อนเป็นอาหาร 
ตนีเป็ด            

ไม้เสถียร มะค่าโมง            
หวา้            
ยางนา            
ตะเคยีนทอง  
(ไมแ้คน) 

           

พะยอม            
พนัซาด            
ตะโกนา            
ตน้แสง           ลดการพงัทลายหน้าดนิ 
กระเบา           ลดการพงัทลายหน้าดนิ 
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3) ขัน้ตอนการผลิตกล้าไม้ 

     1) การเตรยีมเมลด็ไม ้ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี้ 

 การเกบ็เมลด็ 

 การเตรยีมเมลด็/การคดัเมลด็ 

 การปฏบิตัต่ิอเมลด็ 

การเกบ็เมลด็ ประกอบดว้ย 

แหล่งแมไ่ม ้ โดยการส ารวจคดัเลอืกแมไ่มท้ีม่รีปูลกัษณะภายนอกดกีว่าต้นไมต้้นอื่นหลาย ๆ ต้น 
โดยทัว่ไปแลว้ใชห้ลกัในการพจิารณาคดัเลอืกแมไ่มห้ลายๆ ดา้น ดงัต่อไปนี้ 

 1. ลกัษณะการเจรญิเตบิโตในดา้นความสงู ความโตของล าตน้ 
 2. ความตรงของล าตน้ 
 3. ลกัษณะทรงพุ่ม เรอืนยอด 
 4. ลกัษณะการตดิดอกออกผล 
 5. การท าลายจากโรคและแมลง 
 6. ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 

วธิกีารเก็บ  การสงัเกตการเปลี่ยนแปลงของสผีลหรอืฝัก เช่น จากสเีขยีวเป็นเหลอืงหรอืแดง  
จากสเีขยีวเป็นสนี ้าตาลการใชป้ระโยชน์ของสตัว์ ฝักเริม่แตก การเกบ็ต้องค านึงถงึความปลอดภยั 
ของผูเ้กบ็เป็นอนัดบัแรก หากจ าเป็นตอ้งเกบ็บนตน้ อาจมอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตราย หรอืช่วยการเกบ็
เมลด็ เช่น บนัได กรรไกรตดักิง่ดา้มยาว ไมส้อย เป็นตน้ หรอือาจเกบ็เมลด็ไมท้ีห่ล่นบรเิวณใต้ต้นแม่ 
เมลด็ทีเ่กบ็ตอ้งเป็นเมลด็ทีส่มบรูณ์ ไมม่รีอยเจาะของแมลงหรอืเป็นโรค  

         ขอ้ควรระวงัในการเก็บเมลด็: ควรมกีารประสานงานกบัผูม้หีน้าทีเ่ตรยีมเมลด็และเพาะเมลด็ 
ก่อนล่วงหน้า เนื่องจากเมลด็เสยีหายได้ง่าย ทัง้จากความแห้งแล้งหรอืเชื้อราถ้าเมลด็ไม่ได้รบัการ
ดแูลหลงัการเกบ็ ดงันัน้จงึควรเพาะเมลด็ใหเ้รว็ทีสุ่ดหลงัจากเกบ็เมลด็ 

การเตรียมเมลด็/การคดัเมลด็ การเตรยีมเมลด็นัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะของผล (ภาพที ่4) 

ผลทีม่เีนื้อ ผลที่มลีกัษณะเป็นผลสด ต้องท าการแยกส่วนทีเ่ป็นเนื้อออกใหม้ากทีสุ่ดโดยใช้การ
บดปอก หรอืเคน้ หลงัจากนัน้ลา้งออกดว้ยน ้า เช่น มะกอก มะม่วงป่า กระบก ฯลฯ กรณีผลทีเ่ปลอืก
หุ้มแขง็ อาจต้องใช้วธิกีารทุบด้วยฆอ้นเลก็ ๆ เพื่อให้แตกออกจะได้แยกเมล็ดภายในออกได้  เช่น 
เลีย่น หรอืซอ้ ฯลฯ บางชนิดตอ้งน าไปผึง่แดดเพื่อใหเ้มลด็ภายในแตกออก เช่น มะขามป้อม เป็นตน้  
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ผลทีม่ปีีก ผลที่มลีกัษณะเป็นปีก ได้แก่ ผลของไมต้ระกูลยาง ได้แก่ ยางนา ยางเหยีง เต็ง รงั 
ฯลฯ หรอืไมป้ระดู่ เป็นต้น จ าเป็นต้องมกีารตดัหรอืเดด็ส่วนที่เป็นปีกรอบผลออกหรอือาจน ามาขดั
ผวิออกไปเพื่อใหเ้หลอืส่วนทีเ่ป็นเปลอืกแขง็  

ผลแห้งทีแ่ตกเมือ่แก่ ผลไม้บางชนิดมีลักษณะแข็ง แต่จะแตกเปิดออกเองเมื่อแก่จัด เช่น 
มะค่าโมง มะค่าแต ้แดง ขีเ้หลก็ ทองหลางป่า พฤกษ์ ฯลฯ เมลด็พวกนี้ บางครัง้อาจจ าเป็นต้องน ามา
ตากแดดใหแ้หง้จนแตกออกเอง จากนัน้จงึเขยา่ใหเ้มลด็ออกมา  

ผลแห้งทีไ่ม่แตกเมือ่แก่ ผลแห้งบางชนิดเมื่อแก่จัดจะไม่แตกออกเอง เช่น ฝักคูน ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งตดัใหเ้ปิดออกโดยใชม้ดี กรรไกร หรอืเครือ่งมอือื่น ๆ  

หลงัจากการเตรยีมเมลด็แล้ว ท าการคดัเมล็ดไม้ที่มลีกัษณะไม่สมบูรณ์ ลบีหรอืแคระแกรน็ มี
รอยเจาะของแมลงออกไป หรอืทดสอบโดยการแช่ลงในน ้า คดัเอาเฉพาะเมลด็ทีด่ ีเมลด็ทีฝ่่อหรอืไม่
สมบรูณ์จะลอยน ้า  
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เคง็, เขลง: ผลมีเน้ือ มะกล ่าตน้: ผลแหง้แตกเม่ือแก่ มะกอกเกล้ือน: ผลมีเน้ือ 

มะเกลือ: ผลมีเน้ือ มะขามป้อม: ผลมีเน้ือ 

ยางนา: ผลท่ีมีปีก 

มะค่าแต:้ ผลแหง้แตกเม่ือแก่ มะค่าโมง: ผลแหง้แตกเม่ือแก่ 

มะกอก: ผลมีเน้ือ 

ประดู่ป่า: ผลท่ีมีปีก 

มะม่วงป่า: ผลมีเน้ือ พฤกษ:์ ผลแหง้แตกเม่ือแก่ 

สะเดา: ผลมีเน้ือ หวา้: ผลมีเน้ือ 
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การปฏิบติัต่อเมลด็ 
ก่อนที่จะน าเมล็ดไปเพาะ จ าเป็นต้องท าการปฏิบัติต่อเมล็ดหรือการกระตุ้นเมล็ดเสียก่อน

เพื่อทีจ่ะให้ไดอ้ตัราการงอกของเมลด็สูงสุด ตลอดจนงอกเรว็ขึน้ โดยใชว้ธิกีารทีแ่ตกต่างกนัออกไป
ตามสภาพหรอืลกัษณะเฉพาะของเมลด็พนัธุไ์มแ้ต่ละชนิด (ตารางที ่2) 

ตารางที ่2 ตวัอยา่งขอ้มลูเมลด็ไมแ้ละการปฏบิตัต่ิอเมลด็ก่อนเพาะเมลด็พนัธุไ์มช้นิดต่าง ๆ  

ชนิด 
อตัรา 
การงอก 
(%) 

ช่วงเวลาที่
ใชใ้นการ
งอก (วนั) 

ช่วงเวลาที่
ใชเ้พาะช า 
(เดอืน) 

ขนาด
ความสงู
ของกลา้ 
(ซม.) 

การปฏบิตัต่ิอเมลด็ 
ฤดกูาล
เกบ็เมลด็ 

มะค่าโมง 90 9-12 4 30-35 ตดั-ท าแผลทีป่ลายเมลด็     
แช่น ้าทิง้ไว ้1 คนื 

ต.ค.-ม.ค. 

มะค่าแต ้ 85 8-13 7 30 ตดั-ท าแผลทีป่ลายเมลด็     
แช่น ้าทิง้ไว ้1 คนื 

ก.ย.-ต.ค. 

ประดู่ป่า 42 22 8 30-40 เดด็ปีก แช่น ้าเยน็ทิง้ไว ้1 
คนื  

ก.ย-ต.ค. 

สะเดา 75 10 6 30-40 เอาเน้ือหุม้ออก ม.ีค.-เม.ย. 

ขีเ้หลก็ 65 12 4 40 แช่น ้ารอ้น 60-70 c แลว้ทิง้
ไวป้ระมาณ 1 คนื 

ม.ีค.-เม.ย. 

ยางกราด (สะแบง) 20 15 7 30-40 เดด็ปีก เม.ย.-พ.ค. 

แดง 77 7 6 30-40 แช่น ้ารอ้น 60-70 c แลว้ทิง้
ไวป้ระมาณ 1 คนื 

ม.ีค.-พ.ค. 

ยางนา 70 12 8 30-35 เดด็ปีก เม.ย.-พ.ค. 

ตะเคยีนทอง         
(ไมแ้คน) 

80 7 8 35 เดด็ปีก เม.ย.-ม.ิย. 

พฤกษ์ (อีทึก ,ก้าน
ฮุง) 

75 12 7 30-40 แช่น ้ารอ้น 60-70 c แลว้ทิง้
ไวป้ระมาณ 6 ชัว่โมง 

ธ.ค.-ม.ค. 

มะเกลอื 75 15 6 30 ตดั-ท าแผลทีป่ลายเมลด็ ม.ค.-เม.ย. 

คนู 90 10 6 20-30 ตดั-ท าแผลทีป่ลายเมลด็     
แช่น ้าทิง้ไว ้1 คนื 

ม.ีค.-เม.ย. 

แคบา้น 75 20 3 30 แช่น ้ารอ้น 60-70 c แลว้ทิง้ ม.ค.-ก.พ. 

ภาพที ่4 ลกัษณะผลแต่ละประเภท 
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ไวป้ระมาณ 1 คนื 

 
ตารางท่ี 2 (ต่อ)  

ชนิด 
อตัรา 
การงอก 
(%) 

ช่วงเวลาที่
ใชใ้นการ
งอก (วนั) 

ช่วงเวลาที่
ใชเ้พาะช า 
(เดอืน) 

ขนาด
ความสงู
ของกลา้ 
(ซม.) 

การปฏบิตัต่ิอเมลด็ 
ฤดกูาล
เกบ็เมลด็ 

สกั 50 30 6 30 แช่น ้า 1 คนื สลบัผึง่ 1 วนั 
ประมาณ 1 สปัดาห ์

ม.ค.-เม.ย. 

มะกล ่าตน้ (บกัลาม) 60 8-12 5 40 ตดั-ท าแผลทีป่ลายเมลด็ ธ.ค.-ม.ค. 

เพกา (ลิน้ฟ้า) 30-40 30 5 40 เดด็ปีก ธ.ค.-ม.ค. 

มะรุม 40 19 4 40 เพาะปกต ิ ม.ค.-ก.พ. 

พนัซาด 55 10-14 6 30 ขลบิเมลด็ พ.ย.-ม.ค. 

มะม่วงป่า 90 20-25 3 25-30 เอาเน้ือหุม้ออก ม.ีค.-เม.ย. 

หวา้ 60 30-40 4 40 เอาเน้ือหุม้ออก เม.ย.-พ.ค. 

ผกัหวานป่า  
(เพาะเมลด็) 

100 6 12 20-25 เอาเน้ือหุม้ออก วางเมลด็
บนวสัดุเพาะโดยไม่ตอ้งกลบ 
เมื่อรากเริม่งอกใหก้ดลงดนิ 

เม.ย.-พ.ค. 

2) การเพาะเมลด็ ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

 การเตรยีมกะบะเพาะ/ถาดเพาะ/แปลงเพาะ 

 การหว่านเมลด็/การหยอดเมลด็ 

 กลา้ไมธ้รรมชาต ิ  

 การเตรยีมวสัดุปลกู 

 การยา้ยกลา้ 

 การดแูลรกัษากลา้ไม ้

การเตรียมกะบะเพาะ, ถาดเพาะ, แปลงเพาะ 

อุปกรณ์ส าหรบัเพาะเมล็ดอาจมคีวามแตกต่างกนัไปตามสภาพของการเพาะเมล็ดไม้ เช่น ถ้า
เป็นการเพาะเมลด็จ านวนน้อยอาจจะเพาะลงในกะบะไมห้รอืถาดเพาะ ซึ่งท าใหม้คีวามสะดวกและ
ดูแลรกัษาได้ง่าย เวลาย้ายช ากล้าไม้อาจยกไปทัง้กะบะหรอืถาด หากย้ายไม่หมดก็สามารถน า
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กลบัมาวางที่เดมิได้ ส่วนการสร้างกะบะเพาะแบบถาวร อาจพจิารณาตามสภาพพื้นที่และความ
คล่องตวัในการปฏบิตังิาน แปลงเพาะอาจมคีวามกว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวอาจตามความ
สมควร ขอบแปลงอาจมกีารก่ออฐิหรอืซเีมนต์บล๊อคเพื่อความแขง็แรงและทนทาน เมลด็ไมบ้างชนิด
อาจจ าเป็นตอ้งเพาะในช่วงฤดฝูน เพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิจากน ้าฝน ควรเตรยีมผา้พลาสตกิใส
หรอืกระเบื้องใสส าหรบัป้องกนัหยดน ้าฝน นอกจากนี้ยงัอาจมกีารสร้างกะบะเพาะหรอืแปลงเพาะ
แบบกลางแจ้ง ซึ่งเหมาะส าหรบัเมล็ดไมท้ี่ชอบแสงช่วยในการงอก อาจท าการยกร่อง และตบแต่ง
ขอบแปลงเพยีงเลก็น้อย (ภาพที ่5, 6, 7) 

 

  

 

 

   ภาพที ่5 ถาดเพาะ                     ภาพที ่6 กะบะเพาะ           ภาพที ่7 แปลงเพาะกลางแจง้ 

         วสัดุเพาะช า ควรจะเป็นดนิร่วนปนทรายซึง่มกีารระบายน ้าและอากาศได้ด ีส าหรบัดนิในกรณี
อื่นควรจะผสมทราย แกลบด า ขุยมะพรา้ว หรอือย่างใดอย่างหนึ่งลงไปด้วยประมาณครึง่หนึ่ง ถ้า
หากวสัดุเพาะระบายน ้าไม่ดนี ้าที่ขงัอาจท าใหร้ากเน่าและเกดิโรคได้ง่าย ดนิที่ใช้ควรทุบให้ละเอยีด
โดยแยกเศษไม ้หนิและกรวดออกเสยีก่อน แลว้ค่อยน าไปใส่ถาดเพาะ กะบะเพาะ หรอืแปลงเพาะ  

การหว่านเมลด็, การหยอดเมลด็ 

เมลด็ไมท้ีเ่พาะโดยการหว่าน ควรหว่านแบบกระจายโดยใหม้รีะยะสม ่าเสมอ เมลด็ไมท้ี่มขีนาด
เล็กและขนาดกลางควรกลบด้วยวัสดุเพาะหรือกดลงไปในดินประมาณ  2-3 เท่า ของ
เสน้ผ่าศูนยก์ลางเมลด็ เพื่อป้องกนัสตัว์คุย้เขีย่และป้องกนัไมใ่หเ้มลด็แหง้จนเกนิไป และยงัช่วยไม่ให้
เมลด็กระเดน็ระหว่างการรดน ้าอกีดว้ย ส าหรบัเมลด็ไมท้ีม่ขีนาดใหญ่บางชนิด สามารถเพาะลงถุงด า
ได้เลย นอกจากนี้อาจใช้ทรายโรยทบัเพื่อให้น าที่รดซมึลงในดนิได้สะดวกมากขึน้และป้องกนัน ้าขงั 
นอกจากใชท้รายแลว้ยงัสามารถใชฟ้างขา้วหรอืขีเ้ลื่อยเป็นวสัดุกลบเมลด็ได้อกีดว้ย ซึง่ทัง้นี้แลว้แต่
ความตอ้งการความชืน้และขึน้อยู่กบัความต้องการของเมลด็ไมแ้ต่ละชนิดดว้ย เช่น เมลด็ประดู่ ยาง
นา มะกอก ฯลฯ จ าเป็นต้องใชฟ้างขา้วคลุมเพราะเมลด็ต้องใชค้วามชืน้สูงในการงอก ท าการรดน ้า
ทนัทีหลงัจากการเพาะเมล็ด รดน ้าอย่างสม ่าเสมอโดยใช้ฝักบวัที่มรีูขนาดเล็กเพื่อป้องกันเมล็ด
กระเด็นและไม่ให้ดนิแน่น ไม่ควรรดน ้ามากเกนิไปเพราะจะท าให้เกิดเชื้อราได้ง่าย การรดน ้าอาจ
ขึน้อยู่กบัสภาพเมลด็และดนิฟ้าอากาศด้วย หลงัจากเมลด็งอกแล้วควรลดการให้น ้าลงเพื่อป้องกนั
โรคเน่าคอดนิ นอกจากนี้ควรท าการก าจดัวชัพชืที่เกดิขึน้มาพรอ้มกบัการงอกของเมลด็ เพราะหาก
ปล่อยไวจ้ะท าให้วชัพชืเตบิโตและมขีนาดใหญ่ขึน้ เวลาถอนหรอืก าจดัอาจไปกระทบกระเทอืนเมลด็
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ทีเ่พาะไวแ้ละก าลงัจะงอก ท าใหสู้ญเสยีการงอกต่อไปได้ ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัการเพาะเมลด็
ควรเป็นช่วงเชา้หรอืเยน็เน่ืองจากอากาศไม่รอ้นจนเกนิไป 

กล้าไม้ธรรมชาติ 

การผลติกล้าไมใ้นเรอืนเพาะช าโดยการเพาะเมลด็ โดยทัว่ไปต้องใช้ระยะเวลานานหลายเดอืน 
เพราะต้องรอใหต้้นไมต้ดิผล ตลอดจนกระบวนการผลติกลา้ในเรอืนเพาะช าเป็นเวลานาน ทางเลอืก
หนึ่งทีช่่วยในการผลติกลา้ไมไ้ดก้ค็อื  การขดุกลา้ไมท้ีม่อียูต่ามธรรมชาตมิาดูแลในเรอืนเพาะช า โดย
ปกติต้นไมแ้ต่ละต้นจะให้กล้าไม้จ านวนมากซึ่งถ้าปล่อยให้เจรญิเติบโตต่อไปในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะ
ตายก่อนเจรญิเป็นไม้ใหญ่ ดงันัน้การขุดกล้าไม้บางส่วนเพื่อมาดูแลต่อในเรอืนเพาะช าจงึไม่มผีล  
ต่อการขยายพนัธุ์ของต้นไมน้ัน้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามกล้าไมท้ี่ถูกขุดถ้าหากน าไปปลูกในพื้นที่
เปิดในทนัทสี่วนใหญ่มกัจะตาย จงึจ าเป็นต้องท าการยา้ยกลา้ดงักล่าวมาเลีย้งในเรอืนเพาะช าและท า
ใหแ้กรง่ก่อนน าไปปลกูในพืน้ทีต่่อไป 

กลา้ไมท้ีข่ดุจากธรรมชาตคิวรเป็นต้นกลา้ทีอ่ยู่ในรศัม ี5 เมตรจากต้นแม่ เนื่องจากกลา้ไมพ้วกนี้ 
ไมส่ามารถแก่งแยง่ปัจจยัส าคญัในการเจรญิเตบิโตแขง่กบัตน้แม่ไดแ้ละจะตายในทีสุ่ด ควรขุดกลา้ไม้
ในช่วงต้นฤดูฝน ขณะที่ดนิอ่อนนุ่มเพื่อให้รากเสยีหายน้อยที่สุด กล้าไม้ที่ขุดควรมคีวามสูงไม่เกิน  
20 เซนตเิมตร หากต้นโตกว่านี้จะบอบช ้าจากการย้าย และมอีตัราการตายสูง การตัดแต่งกล้าไม้
หลงัจากขุดขึน้มาจะช่วยลดอตัราการตายและเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตได้ดขีึน้ โดยตดัล าต้นออก
ประมาณหนึ่ งในสามหรือหนึ่ งใน สอง ตัดให้เฉียงประมาณ 45 องศา เหลือยาวประมาณ 5 
เซนตเิมตร รดิใบออกเลก็น้อย น าไปปลูกลงถุงด าทีบ่รรจุวสัดุปลูกแลว้ หลงัจากนัน้น ากลา้ไมไ้ปวาง
ไวใ้นเรอืนเพาะช าทีม่ตีาข่ายพรางแสง เป็นเวลาประมาณ 6 สปัดาห ์แลว้เริม่กระบวนการท ากลา้ให้
แกร่งก่อนน าไปปลูกต่อไป วธิกีารขุดกลา้ไมธ้รรมชาตนิี้สามารถร่นระยะเวลาในการผลติกล้าไมไ้ด้
หลายเดอืนหรอือาจถงึหนึ่งปีเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการผลติโดยเพาะเมลด็ในเรอืนเพาะช า 

การเตรียมวสัดปุลกู 

การเตรยีมวสัดุปลูก วสัดุปลูกทีด่คีวรมคีวามพรุนเพื่อใหร้ะบายน ้าและอากาศไดด้ ีต้องช่วยพยุง
รากของกลา้ไมเ้มือ่เจรญิเตบิโต ตอ้งมอีากาศ น ้า และสารอาหารเพยีงพอ เพราะรากของกลา้ไมท้ีอ่ยู่ 
ในภาชนะจะถูกจ ากดัใหอ้ยูใ่นวสัดุปลกูเท่านัน้ รวมทัง้สามารถอุม้น ้าไวไ้ดพ้อส าหรบักลา้ไมแ้ต่จะต้อง
ไม่มากเกนิไป วสัดุปลูกชนิดต่าง ๆ ที่น ามาใช้ผสมเพื่อการเพาะช า ได้แก่ ดนิ หรอืหน้าดนิ แกลบ
เผา แกลบสด ขุยมะพร้าว เปลอืกถัว่ลสิง ปุ๋ ยคอก วสัดุที่น ามาใช้ผสมนี้ควรหาได้ง่ายในท้องถิ่น
ตลอดทัง้ปีและมรีาคาถูก การใชว้สัดุปลกูและอตัราส่วนผสมในแต่ละทอ้งถิน่จะแตกต่างกนั เช่น  

 ดนิ เปลอืกถัว่ลสิง ขยุมะพรา้ว อตัราส่วน 2:1:1  
 ขยุมะพรา้ว แกลบสด แกลบเผา ดนิ อตัราส่วน 3:2:2:1 
 ดนิ ขยุมะพรา้ว แกลบเผา แกลบสด อตัราส่วน 3:1:1:1 
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 ดนิ แกลบสด ปุ๋ ยคอก อตัราส่วน 2:1:1 
 ดนิ แกลบเผา ทราย ปุ๋ ยหมกั อตัราส่วน 4:2:1:1 
 ดนิ แกลบเผา อตัราส่วน 2:1 

ขนาดถุงพลาสตกิ ถุงพลาสตกิส าหรบับรรจดุนิเพื่อการยา้ยกลา้ไมโ้ดยทัว่ไปควรใชถุ้งพลาสตกิสี
ด าหรอืทบึแสง ซึง่จะดกีว่าการใชถุ้งใสหรอืถุงทีแ่สงลอดผ่านได ้ถุงสดี าจะท าใหด้นิในถุงเกบ็ความชืน้
ได้ดกีว่า ท าให้ระบบรากดกีว่าเนื่องจากปกตแิล้วรากจะไม่ชอบแสง ขนาดของถุงเพาะทีใ่ช้มขีนาด
แตกต่างกนัไป เช่น ขนาด 4x6 นิ้ว เหมาะส าหรบักลา้ไมโ้ตเรว็ ถุงขนาด 2.5x9 นิ้ว, ถุงขนาด 6x9 
นิ้ว เหมาะส าหรบักล้าไม้ที่ต้องใช้เวลานานในการเจรญิเติบโตและพฒันาระบบรากอย่างสมบูรณ์ 
ถุงพลาสตกิจะตอ้งมรีเูพยีงพอเพื่อช่วยระบายน ้าเมือ่เวลารดน ้าหรอืฝนตก เพราะหากเกดิน ้าขงัในถุง
แลว้อาจท าใหเ้กดิโรคแก่กลา้ไมไ้ดใ้นขณะทีย่งัเลก็ 

การกรอกดนิใส่ถุง ดนิทีจ่ะบรรจุลงถุงเพาะถ้าแหง้เกนิไปควรรดน ้าลงไปเลก็น้อยใชพ้ลัว่คลุกให้
ทัว่เพื่อให้ดนิชื้นและเกาะตวักัน ใช้พลัว่มอืบรรจุดนิลงถุงให้เต็ม กระแทกก้นถุงเพาะกบัพื้นเบาๆ 
บรรจุดนิเพิม่ใหเ้ตม็ถุงและกระแทกใหแ้น่นอกีครัง้ การกระแทกถุงเพาะดงักล่าวจะท าให้ดนิกระจาย
ทัว่ทัง้ถุงและท าให้ก้นถุงแบนราบซึ่งสะดวกต่อการจดัเรยีง หากบรรจุดนิไม่เต็มถุงจะท าให้การ
จดัเรยีงไม่สะดวกและล่าช้า และจะท าให้ปากถุงพบังอเขา้หาต้นกล้าเมื่อเวลาผ่านไป ซึง่ท าให้พืน้ที่
การรบัน ้าบรเิวณปากถุงเมือ่เรารดน ้าลดน้อยลง  

กรณกีารยา้ยกลา้ไมซ้ึง่มรีะบบรากของตน้กลา้มขีนาดใหญ่ควรกรอกดนิประมาณสามในสีข่องถุง 
ภายหลงัทีย่า้ยกลา้ลงถุงเพาะแลว้จงึค่อยกรอกดนิใหเ้ตม็ถุง 

การจดัเรยีงถุง เพื่อความสะดวกต่อการปฏบิตังิานในเรอืนเพาะช า ควรจดัเรยีงถุงเพาะเป็นแปลง 
มขีนาดความกว้างไม่เกิน 1 เมตร ส าหรบัความยาวนัน้พิจารณาตามสภาพของพื้นที่และความ
คล่องตวัในการปฏบิตังิาน ส าหรบัการวางแปลงนัน้ควรเว้นช่องว่างด้านขา้งระหว่างแปลงและด้าน
ท้ายของแปลงกว้างประมาณ 30-40 ซม. เพื่อใช้เป็นทางเดนิในการเวลารดน ้า และการดูแลรกัษา 
(ภาพที ่8) 

 

 

 

 

                

 

                                   ภาพที ่8 การกรอกดนิและการจดัเรยีงถุง  
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การย้ายกล้า 

การยา้ยกล้าไมใ้นภาชนะปลูกหรอืถุงเพาะที่เตรยีมไว้เพื่อเลี้ยงให้โตได้ขนาดส าหรบัการน าไป
ปลูกในแปลง อายุกล้าที่ยา้ยช าไม่ควรเกนิ 1 เดอืนหลงัจากการงอก โดยสงัเกตจากใบแทท้ี่ปรากฎ
ออกมาชดัเจน 1 คู่ หากกล้ามอีายุมากกว่านี้จะท าให้การย้ายช าไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากรากยาว
เกนิไปและการคายน ้าของใบจะมมีาก แต่ทัง้นี้กแ็ลว้แต่ชนิดไม ้(ภาพที ่9) 

 

 

 

 

 

             

           ภาพที ่9 ขนาดกลา้ทีเ่หมาะสมต่อการยา้ยกลา้ 

การยา้ยกลา้ การยา้ยกล้าไมค้วรท าในช่วงเวลาหลงับ่ายสองโมงไปแล้ว เพราะจะท าให้กล้าไม้
ฟ้ืนตวัได้เรว็กว่าการยา้ยกล้าในช่วงเช้า เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่กล้าไมเ้มื่อยา้ยช าแล้วถูกแดดมี
น้อยกว่า ก่อนยา้ยกล้าควรรดน ้าในกะบะเพาะหรอืแปลงเพาะให้ชุ่มเสยีก่อนเพื่อจะได้ขุดหรอืถอน
กลา้ไดส้ะดวก ใชเ้สยีมเลก็หรอืชอ้นขดุงดัดนิขึน้มาเพื่อใหถ้อนกลา้ไดง้า่ยขึน้ กลา้ไมท้ีถ่อนขึน้มาควร
น าไปพกัหรอืเกบ็ไวใ้นถงัหรอืขนัพลาสตกิซึง่มนี ้าบรรจุอยู่เลก็น้อยพอท่วมต้นกลา้ทีเ่ราใส่ลงไป กลา้
ทีถ่อนขึน้มาควรน าไปยา้ยใส่ถุงเพาะใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ชัว่โมง ทัง้นี้เพื่อป้องกนักลา้ไมเ้หีย่วและ
เกดิความเสยีหาย กรณีที่เป็นกล้าไมท้ีเ่พาะในถาด สามารถเคลื่อนยา้ยถาดเพาะไปยา้ยบรเิวณจุด
เรยีงถุงไดเ้ลย โดยใชน้ิ้วมอืจบัล าตน้แลว้ถอนตน้กลา้ขึน้มาอยา่งระมดัระวงั  

 การย้ายกล้าลงถุงให้ใช้นิ้วมือข้างใดข้างหนึ่งหยิบส่วนที่เป็นล าต้นหรือใบเลี้ยงด้วยความ
ระมดัระวงัอยา่ใหใ้บหรอืรากขาด สอดใส่ส่วนของรากลงไปในรทูีแ่ทงน าไวแ้ลว้ลงในถุงช า แลว้ใชน้ิ้ว
มอืกดดนิโคนตน้กลา้ใหแ้น่นเพื่อป้องกนัรากพบัหรอืบดิงอ ส่วนกลา้ไมท้ีม่รีะบบรากขนาดใหญ่ให้วาง
ต้นกล้าลงกึ่งกลางของถุงเพาะที่บรรจุวสัดุปลูกประมาณสองในสาม ตกัวสัดุปลูกเติมลงไปให้เต็ม 
กระแทกซ ้าเบาๆ แลว้ตกัวสัดุปลูกเทลงไปใหเ้ตม็อกีครัง้ ใชน้ิ้วมอืกดดนิบรเิวณปากถุงใหแ้น่น แล้ว
รดน ้าใหชุ้่ม อาจใชปุ้๋ ยยเูรยีผสมกบัน ้า อตัราส่วน 1 ชอ้นกลางต่อน ้า 1 ฝักบวั รดกลา้ที่เพิง่ยา้ยใหม่
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เพื่อเป็นการเร่งใบ ท าการรดน ้าซ ้าอีกครัง้เพื่อป้องกันใบไหม้ โดยท าการรดทุก ๆ 3-4 วนั เป็น
ระยะเวลาประมาณ 2 อาทติย ์(ภาพที ่10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      

หลงัจากการยา้ยช าแลว้ประมาณ 7-10 วนั ท าการคดัเลอืกแยกถุงกลา้ไมท้ีต่ายออกไป ถอนกลา้
ทีต่ายออกแต่งหน้าดนิปากถุงและเตมิดนิใหเ้ตม็แลว้ค่อยยา้ยช ากลา้ใหม่ 

การดแูลรกัษากล้าไม้ 

การใหแ้สง หลงัจากยา้ยกลา้ควรน ากลา้ไมว้างไวใ้นทีร่่มทีม่ตีาข่ายพรางแสงประมาณรอ้ยละ 50  
เหนือตน้กลา้ เพื่อป้องกนัใบไหมแ้ละเฉา จนกว่าจะถงึเวลาท ากลา้ใหแ้กรง่ 

การรดน ้ า ในระยะเริม่แรกหลงัจากย้ายกล้า ควรใช้ฝักบวัฝอยในการรดน ้าเพื่อป้องกนักล้าไม้
กระทบกระเทอืน เวลาที่เหมาะสมที่สุดควรรดน ้าตอนเช้าเพื่อให้พชืมปีรมิาณน ้าเพยีงพอต่อการ
สงัเคราะห์แสงในช่วงกลางวนั การรดน ้าจะต้องประเมนิดว้ยว่าควรใหน้ ้าแก่กลา้ไมม้ากน้อยเพยีงใด  
ถ้าหากว่าวสัดุปลูกยงัชืน้อยู่อาจไม่จ าเป็นต้องรดน ้าซ ้า แต่ถ้าผวิหน้าวสัดุปลูกเริม่แห้งต้องใหน้ ้าแก่  
กลา้ไม ้นอกจากนี้การใหน้ ้ายงัแตกต่างไปตามฤดูกาล เช่น ในช่วงฤดูฝนอาจไม่ต้องรดน ้า ในขณะที่ 
ช่วงฤดแูลง้อาจตอ้งรดน ้ากลา้ไมว้นัละ 2 ครัง้ เชา้-เยน็ 

การใส่ปุ๋ ย ธาตุอาหารเป็นสิง่จ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชืเพื่อใหโ้ตเรว็ ธาตุอาหารเหล่านี้มี
อยูแ่ลว้ในวสัดุปลกู แต่ถา้หากไมเ่พยีงพอจะตอ้งเสรมิใหด้ว้ยการใส่ปุ๋ ย การตดัสนิใจว่าจ าเป็นต้องให้
ปุ๋ ยหรอืไม่นัน้ขึ้นอยู่กบัอัตราการเจรญิเติบโตและความสมบูรณ์ของกล้าไม ้เช่น กล้าไมโ้ตช้าและ
ต้องการเร่งการเจรญิเติบโตเพื่อให้ได้ขนาดก่อนถึงเวลาปลูก หรอืกล้าไม้ที่แสดงอาการขาดธาตุ
อาหาร เช่น ใบเหลอืง อาจจ าเป็นต้องให้ปุ๋ ย เช่น ปุ๋ ยอดัเมด็สูตรละลายช้า 14-14-14 อายุการ
ปลดปล่อยธาตุอาหาร 3 เดอืน หยอดใส่กลา้ไมป้ระมาณหยบิมอืหรอืประมาณ 20 เมลด็ (ภาพที ่11) 

 

ภาพที ่10 การยา้ย
กลา้ 
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ภาพที ่11 ปุ๋ ยสตูรละลายชา้ทีว่างขายในทอ้งตลาดส าหรบัใส่กลา้ไม ้

การก าจัดวัชพืช วัชพืชอาจเกิดขึ้นจากการน าพาจากภายนอกหรือเกิดขึ้นในถุงเพาะเอง 
เนื่องจากอาจมเีมลด็ของวชัพชืปนมากบัดนิผสม ควรหมัน่ดูแล และก าจดัแต่เสยีเนิ่น ๆ เมื่อวชัพชื
เริม่งอกขึน้ในถุงช า เพราะหากปล่อยทิง้ไวน้าน รากของวชัพชืจะแก่งแย่งอาหารกบักลา้ไมแ้ละส่งผล
กระทบต่อกล้าไมข้ณะท าการถอนหรอืก าจดัได้ ส่วนวชัพชืในช่องทางเดนิในเรอืนเพาะช าก็เช่นกนั 
ตอ้งหมัน่ก าจดัอยูเ่สมอ 

การก าจดัโรคและแมลงศตัรพูชื โรคพชืเกดิจาก 3 สาเหตุหลกั ไดแ้ก่ 

 1. เชื้อรา: ท าให้เกิดโรคโคนเน่า รากเน่า และใบเป็นจุด (ใบไหม้หรือสีสนิม) มักเกิด 
กบัมะค่าโมง ประดู่ป่า มะค่าแต ้มะมว่งป่า  

 2. แบคทเีรยี: ส่วนมากไมเ่ป็นอนัตรายต่อพชื แต่บางชนิดอาจท าใหเ้กดิโรคโคนเน่า เนื้อเยื่อ
เน่า เฉา 
 3. ไวรสั: พบไดใ้นพชืทัว่ไป มกัไมก่่อใหเ้กดิปัญหารนุแรงในเรอืนเพาะช า  

 ควรหมัน่ตรวจสอบกล้าไมอ้ย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัการระบาดของโรค ตรวจดูความสมบูรณ์  
ของกลา้ไมทุ้กสปัดาห ์ไม่ควรใหน้ ้ามากเกนิไป คอยดูการระบายน ้าของกลา้ไม ้จดัเรยีงกลา้ไมไ้ม่ให้
แน่นเกนิไปเพื่อใหอ้ากาศระบายไดด้ ีหากเกดิการระบาดของโรคใหต้ดัใบทีแ่สดงอาการหรอืแยกกลา้
ไมอ้อกเพื่อน าไปเผาทิง้ ไม่ควรน าวดัสุปลูกและถุงพลาสตกิของกลา้ทีเ่ป็นโรคกลบัมาใชใ้หม่ ไม่ควร
ใชส้ารเคมใีนการควบคุมโรคเนื่องจากมรีาคแพงและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพผู้ใช ้หากจ าเป็นต้องใช้
สารเคมีต้องใช้อย่างระมดัระวังและเลือกใช้ให้ถูกต้อง ส่วนการควบคุมศัตรูพืชอื่น เช่น แมลง 
ไส้เดอืนฝอย หอยทาก ที่ท าลายใบพชื ยอดอ่อน ล าต้น ราก ควรมกีารตรวจดูอย่างสม ่าเสมอเพื่อ
การก าจดัทิง้ไปโดยการหยบิออก  หรอืการพ่นดว้ยน ้าหมกัจุลนิทรยี ์(EM) ตลอดจนการใชส้ารเคมี
หากมกีารระบาดรนุแรง 
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การคดักลา้ไม ้ เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการควบคุมคุณภาพ โดยการคดัแยกกลา้ไมต้ามขนาด 
และคดัต้นที่อ่อนแอหรอืเป็นโรคออกไปพร้อมๆ กนั เพื่อให้ได้กล้าไม้ที่ด ีแขง็แรงสมบูรณ์ และมี
ความสูงเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพรอ้มปลูกเมื่อมคีวามสูงประมาณ 30-40 ซม. ควรคดัเลอืก
กล้าไม้อย่างน้อยเดอืนละ 1-2 ครัง้ โดยอาจตดัแต่งราก การตดัแต่งกิง่ การตรวจโรค รวมถึงการ
จดัเรยีงกล้าไม้ไปพร้อม ๆ กนั ในช่วงหนึ่งเดอืนก่อนการปลูกไม่ควรตดัแต่งกิ่งเพราะจะเป็นการ
กระตุ้นให้กล้าไม้มกีารเจรญิเติบโตของล าต้น การน ากล้าไม้ไปปลูกในช่วงนี้ ระบบรากอาจยงัไม่
สามารถหาน ้าและอาหารมาเลี้ยงใบที่ก าลงัแตกใหม่ได้ เมื่อท าการคดักล้าและตดัแต่งแล้วควรท า
ความสะอาดอุปกรณ์ทัง้หมดเพื่อป้องกนัการกระจายของเชือ้โรค กล้าไมท้ีเ่ป็นโรคควรน าไปท าลาย
ทิง้ และไมค่วรน าวสัดุปลกูหรอืถุงพลาสตกิจากกลา้ไมเ้หล่านัน้กลบัมาใชอ้กี (ภาพที ่12, 13) 

 

 

 

 

                   

                           ภาพที ่12 การจดัเรยีงกลา้ไม ้                     ภาพที ่13 การคดักลา้ไม ้

การท ากลา้ใหแ้กรง่ เป็นกระบวนการเตรยีมความพรอ้มแก่กลา้ไมก่้อนยา้ยออกจากเรอืนเพาะช า 
เพื่อให้กล้าไมเ้คยชนิกบัสภาพที่จะด ารงชวีติในพื้นที่ปลูก ถ้าหากกล้าไมไ้ม่แขง็แรงพอที่จะทนต่อ
สภาพทีร่อ้น แหง้แลง้ และแสงแดดจดัในพืน้ทีป่ลูกได ้กลา้ไมจ้ะตายหลงัจากการปลูก หลงัจากบ ารุง
ดูแลกล้าไมม้าจนถึงระยะเวลาก่อนก าหนดจะน าไปปลูกประมาณ 1 เดอืน ให้ท าการลดร่มเงาโดย
การยา้ยไปวางบรเิวณทีไ่ดร้บัแสงเตม็ที ่หรอืปลดตาข่ายพรางแสงออก ลดการใหน้ ้า จากปกตริดน ้า
วนัละ 2 ครัง้ คอืเชา้-เยน็ ใหร้ดน ้าช่วงเชา้เพยีงวนัละครัง้เดยีว เป็นเวลา 2 อาทติย ์หลงัจากนัน้ใหน้ ้า
เป็นวนัเวน้วนั เป็นเวลา 2 อาทติย ์ก่อนน าไปปลกู (ภาพที ่14) 

 

 

 

 

 

    ภาพที ่14 การท ากลา้ใหแ้กรง่โดยการเปิดตาขา่ยพรางแสงเพื่อใหก้ลา้ไมไ้ดร้บัแสงเตม็ที่ 
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3) การวางแผนการปฏิบติังานเรือนเพาะช า 

 การวางแผนการปฎิบัติงานในเรือนเพาะช าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอีกประการหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้  
ความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการเรอืนเพาะช าหรอืผูดู้แล ซึ่งมหีน้าทีใ่นการวางแผนการด าเนินงานตาม
ขัน้ตอนต่าง ๆ ที่วางไว้ การวางแผนการปฎิบตัิงานเป็นสิง่ที่มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องกระท า 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมาย โดยสามารถทีจ่ะแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นระบบ (ภาพที ่15) 
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ล าดบัขัน้ตอนการด าเนินงานเรือนเพาะช า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมเมลด็ 

การเก็บเมลด็ 

การเตรียมเมลด็/การคดัเมลด็ 

การปฏิบติัต่อเมลด็ 

การเพาะเมลด็ 

การเตรียมกะบะเพาะ/ถาดเพาะ/แปลงเพาะ 

การหวา่นเมลด็/หยอดเมลด็ 

การดูแลรักษา 

การเตรียมถุงช า 

การเตรียมดินและผสมดิน 

การกรอกดินใส่ถุง 

การย้ายกล้า 

การดูแลรักษากล้าไม้ 

การขนย้ายน าไปปลูก 

การจดัเรียงถุง 
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ภาพที ่15 ล าดบัขัน้ตอนการด าเนินงานเรอืนเพาะช า 
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เมื่อทราบแผนในการผลติกล้าไม้แต่ละชนิดแล้ว จะต้องผลติกล้าไม้ให้ได้ตามงบประมาณที่ม ี  
โดยใชข้อ้มลูเกีย่วกบัการผลติกลา้แต่ละชนิดทีไ่ดจ้ากการบนัทกึทีผ่่านมา (รายละเอยีดดงัตารางที ่3) 

  ตารางที ่3 ตวัอยา่งแผนการผลติกลา้ไมป้ระจ าปี ………………. 

ล าดบัท่ี ชนิด 
ผลิตทัง้ส้ิน 
(กล้า) 

เปอรเ์ซน็ต์
การรอด
ตาย 

ผลิตทัง้ส้ิน 

(กล้า) 

เปอรเ์ซน็ต์
การงอก 

จ านวน
เมลด็ท่ีต้อง
ใช้ (เมลด็) 

1 มะคา่โมง 1,000 90 1,111 90 1,240 

2 มะคา่แต ้ 2,000 70 2,857 85 3,361 

3 ประดู่ป่า 4,000 80 5,000 42 11,904 

4 ยางนา 2,000 75 2,666 70 3,808 

5 คนู 5,000 75 6,666 90 7,406 

6 หวา้ 500 80 625 60 1,041 

7 ขีเ้หลก็ 3,000 80 3,750 65 5,769 

8 แดง 3,000 80 3,750 77 4,870 

9 ……………….      

10 ……………….      

11 ……………….      

….. ……………….      

…. ………………      

….       

 รวม …….   ……….. ……….. 

 

เมือ่ทราบจ านวนและชนิดของกลา้ไมท้ีจ่ะท าการผลติแลว้ จงึท าการวางแผนด าเนินการเกบ็เมลด็
ไมเ้พื่อการผลติกลา้ โดยค านึงถงึแหล่งทีจ่ะเกบ็ ฤดกูาลเกบ็ (รายละเอยีดดงัตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 ตวัอยา่งแผนการเกบ็เมลด็ไมป้ระจ าปี………….. 

ล าดบั
ท่ี 

ชนิด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
รวมจ านวนเมลด็ท่ี

เกบ็ (เมลด็ 

1 มะค่าโมง             25,000  

2 มะกอกเกลือ้น  

(หมากเหลีย่ม) 

            5,000 

3 ประดู่ป่า             15,000 

4 สะเดา             30,000 

5 มะกล ่าตน้ (บกัลาม)             5,000 

6 พนัซาด             10,000 

7 มะค่าแต ้             4,000 

8 ยางเหยีง (ซาด)             7,000 

9 ยางนา             15,000 

….. ……………….              

 รวม              
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