คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการการผลิตกลาไม

1. วัตถุประสงค (Objectives)
1. ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตกลาไม เพื่อใหไดกลาไมคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจตลอดจนเสริมสรางความชํานาญในการผลิตกลาไม อันเปน
หัวใจหลักของวิชาชีพปาไม

2. ขอบเขต (Scope)
เปนกรอบกระบวนการในการผลิตกลาไมทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายการฟนฟูพื้นที่ปาไม และ
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้ง อนุรักษระบบนิเวศ และพันธุกรรมทองถิ่น ควบคูกัน
โดยพัฒนารูปแบบการเพาะชํากลาไมและขยายพันธไมคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตรง
ตามความตองการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อีกทั้งยังเปนแหลงอาหาร พลังงาน ตลอดจน
ชวยลดปญหาอุทกภัยและภัยแลงไดอยางยั่งยืน

3. คําจํากัดความ (Definition)
- กระบวนการ (Process) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เปนลําดับตามระบบของสิ่งที่ดําเนินไปตาม
ธรรมชาติ ปรากฏการณธรรมชาติที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งคอย ๆ เปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ
เชน กระบวนการสังเคราะหแสง ของพืช
- การผลิต (Production) หมายถึง การใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตใดๆ ในทางที่จะกอใหเกิด
สินคาหรือบริการขึน้ การผลิตตามความหมายนี้เปนกระบวนการในการแปลงทรัพยากรหรือปจจัย
การผลิตดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่จะใชตอบสนองความตองการของมนุษย
- กลาไม (seedling) หมายถึง พืชที่เพาะไวสําหรับยายไปปลูกในที่อื่น
- กลาไมที่มีคุณภาพ หมายถึง กลาไมที่มีความเหมาะสมทั้งทางดาน สรีรวิทยา( Physiological) และ
สัณฐานวิทยา(Morphological) และอายุ(Age) ของกลาไมกอนที่จะนําไปปลูก
- เรือนเพาะชํา หมายถึง สถานที่ที่ใชในการเก็บรักษากลาไมกอนที่จะนําไปปลูก เปนการสราง
สภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการ เจริญเติบโตของกลาไมขนาดเล็ก ใหมีขนาดและลักษณะตาม
ตองการและเหมาะสมตอการปลูกปา
- แมไม (Select, Superior or Plus Tree) หมายถึง ตนไมที่ไดรับการคัดเลือกแลววามีคุณสมบัติสูง
และรูปทรงสมบูรณ กวาไมตนอื่นๆ เพื่อใชในงานการผสมพันธุหรือผลิตเมล็ดพันธุ ไมตนนี้
เจริญเติบโตดี รูปทรงสวย คุณภาพเนื้อไมดีมีคุณลักษณะอื่นๆ ตามความตองการ และ ปราศจาก
โรคและแมลงทําลายแสดงวา สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี อยางไรก็ตามไมตนนี้ยัง
ไมไดผานการทดสอบสายพันธุ( Progeny test)แตอยางใด
- ไมคุณภาพ (Elite Tree) หมายถึง แมไมที่ไดคัดเลือกไวไดผานการทดสอบทางพันธุกรรมแลวโดย
การทํา Progeny testing ผลปรากฏวามีคุณคาทางพันธุกรรมสูง เหมาะอยางยิ่งที่จะใชขยายพันธุ
เพื่อผลิตเมล็ดตอไป หรือผลิตกลาโดยวิธีขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศก็ได

- การจัดการเมล็ดไม หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งเมล็ดไมที่มีคุณภาพและปริมาณตาม
ตองการ มีความสําคัญตอการเพาะชํากลาไมเปนอันมาก
- วัสดุเพาะชํากลาไมที่ดี หมายถึง หนาดินที่มีธาตุอาหาร มีการระบายน้ําและอากาศที่เหมาะสม ซึ่ง
มีลักษณะเปนดินรวนปนทราย( Sandy loam) ที่มีอินทรียวัตถุที่ผุพังผสมอยู โดยผสมกับวัสดุที่ทํา
ใหรวนและโปรงขึ้นรวมทั้งสามารถอุมน้ําไดดี เชน แกลบเผา หรือขุยมะพราว
- การบํารุงรักษากลาไม หมายถึง การปฏิบัติตอกลาไมหลังการยายชํากลาออน จนกระทั่ง กลาไม
มีอายุและขนาดตามที่ตองการ พรอมที่จะนําไปปลูกในพื้นที่จริง มีความสําคัญตอคุณภาพของ
กลาไมเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งมีอิทธิพลตอการรอดตายของกลาไมหลังจากนําไปปลูก
ในพื้นที่จริง

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการจายกลาไม พ.ศ. 2552 (5)
4.1 หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไม หัวหนาหนวยงานเพาะชํากลาไมและหัวหนาหนวยงานใน
สังกัดกรมปาไม ผูไดรับมอบหมายใหมีหนาที่เพาะชํากลาไมมีอํานาจการจายกลาไมได ดังนี้
- ประชาชนทั่วไป จายไดไมเกินรายละ 1,500 ตน/ป
- องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ จายไดไมเกินรายละ
10,000 ตน/ป
4.2 หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไม มีอํานาจจายกลาไมและสั่งหนวยงานในสังกัดใหจายกลาไมได ดังนี้
- ประชาชนทั่วไป จายไดไมเกินรายละ 10,000 ตน/ป
- องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ จายไดไมเกินรายละ
50,000 ตน/ป

5. ระบบงาน (Work system)

6.

แผนภูมิตนไมแสดงกระบวนการยอย (Tree Diagram)

7. ผลลัพธที่คาดหวังและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ
ผลลัพธที่คาดหวังของกระบวนการ

ตัวชี้วัดผลลัพธของกระบวนการ
(Lag Indicator)

- ผลิตกลาไมสําหรับจายกลุมเปาหมาย

- จํานวนกลาไมที่ไดรับการผลิตตามหลัก

ไดสอดคลองกับความตองการของ

วิชาการ ตรงตามความตองการของ

พื้นที่เปาหมาย

ผูมาขอรับกลาไมในแตละพื้นที่เปาหมาย

- กลาไมที่จายมีคุณภาพ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- ความพึงพอใจของผูขอรับกลาไม
(ไมนอยกวารอยละ 80)
- กลาไมที่จายมีอัตราการรอดตาย
(ไมนอยกวารอยละ 80)

9. เอกสารอางอิง (Reference Document)
- กลุมงานวนวัฒนวิจัย. แนวทางการพัฒนาแหลงเมล็ดพันธุไมปา. พิมพครั้งที่ 1. สํานักวิจัยการ
จัดการปาไมและผลิตผลปาไม กรมปาไม. กรุงเทพฯ, 2550.
- โครงการพัฒนาพลังงานไมในเขตเอเชีย. การเก็บ การรักษา และการปฏิบัตติ อเมล็ดไม. องคการ
อาหารและ เกษตรแหงสหประชาชาติ. กรุงเทพฯ, 2535.
- โครงการสงเสริมการเพาะชํากลาไมและปลูกปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมปาไม. คูมือสงเสริม
การปลูกปา. ขอนแกน : ขอนแกนพับลิชชิ่ง.
- โครงการสงเสริมการเพาะชํากลาไมและปลูกปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มาปลูกตนไมกันเถอะ.
สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม. กรุงเทพฯ.
-

ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพทปาไม อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพฯ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2547.

- สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม. การจัดการเพาะชํากลาไมคุณภาพ. กรุงเทพฯ

: ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย, 2542.

10. แบบฟอรมที่ใช (Form)
1) แบบคําขอรับกลาไม
2) บัญชีกลาไม (แบบ 1)
3) ทะเบียนจายกลาไม (แบบ 2)
4) สรุปผลการแจกจายกลาไม (แบบ 3)
5) แบบติดตามประเมินผลการปลูกตนไมที่แจกจาย (แบบ 4)
6) ตารางสรุปผลการติดตามและประเมินผลการแจกจายกลาไมประจําปงบประมาณ (แบบ 5)
7) แบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการแจกจายกลาไม

8. ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมกระบวนการ การผลิตกลาไม
ขั้นตอนการทํางาน

จุดควบคุม
- ระยะเวลา

- ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงสิ้นเดือน
กุมภาพันธของปงบประมาณ

- พื้นที่

- ภายในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบของ
หนวยงาน

-ระยะเวลา

- ภายในวันที่ 1 มีนาคมของ
ปงบประมาณ

1.สํารวจความตองการกลาไม

2.รายงานผลความตองการกลาไมใหกรมปาไม

ระดับควบคุม

3.รับแผนการปฏิบัติงานและการใชจายเงินจากกรมปาไม

*

4.สํารวจแหลงเมล็ดไม จัดเก็บ และจัดหาเมล็ดไม

5.จัดเตรียมเรือนเพาะชํากลาไม

ความถี่
ในการตรวจ

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/
ขอมูลที่เกี่ยวของ

- 1 ครั้ง/ป

- หนวยงานเพาะ - แบบสํารวจความ
ชํากลาไม
ตองการกลาไม

- 1 ครั้ง/ป

- หนวยงานเพาะ - แบบสํารวจความ
ชํากลาไม
ตองการกลาไม

- 1 ครั้ง/ป

- หนวยงานเพาะ -แบบ ปม.101 ชํากลาไม
104

- ปริมาณกลาไมที่
ผลิต

- สามารถผลิตชนิดไมและปริมาณได
ตรงตามแผน 100%

- ทุกเดือน

- หนวยงานเพาะ -แบบ ปม.101 ชํากลาไม
104

- สภาพแวดลอม

- ไมมีน้ําทวมขังในเรือน

- ทุกเดือน

- หนวยงานเพาะ - แนวทางปฏิบัติ
ชํากลาไม
เกีย่ วกับกิจกรรม
เพาะชํากลาไม

- กลาไมตองไดรบั แสงอยางนอย 40%

8. ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมกระบวนการ การผลิตกลาไม (ตอ)
ขั้นตอนการทํางาน

6. จัดเตรียมวัสดุเพาะชํากลาไม

จุดควบคุม

ระดับควบคุม

- สวนผสมวัสดุ
เพาะชํา

- ดูรายละเอียดตามหนังสือการจัดการ
เพาะชํากลาไมคุณภาพของสวนเพาะชํา
กลาไม กรมปาไม (หนา 15-16)

- ขนาดถุงเพาะชํา

-ถุงเพาะชํากลาไมทั่วไปขนาด 4 x 6 นิ้ว

ความถี่
ในการตรวจ

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร/
ขอมูลที่เกี่ยวของ

- ทุกครั้งที่
ปฏิบัติ

- หนวยงานเพาะ - หนังสือการจัดการ
ชํากลาไม
เพาะชํากลาไมคุณภาพ
(หนา 15-16)

- ทุกครั้งที่
ปฏิบัติ

- หนวยงานเพาะ - หนังสือการจัดการ
ชํากลาไม
เพาะชํากลาไมคุณภาพ
(หนา 12 – 13)

- ทุกครั้งที่
ปฏิบัติ

- หนวยงานเพาะ - หนังสือการจัดการ
ชํากลาไม
เพาะชํากลาไมคุณภาพ
หนา 21

-ถุงเพาะชํากลาไมขนาดใหญ 10 x 12

นิ้ว

กลาไมทั่วไป
7.1 เพาะเมล็ดไม

8.1 ยายชํากลาไมลงถุง

กลาไมขนาดใหญ
7.2 จัดเตรียมกลา

8.2 เปลี่ยนถุงกลาไม

9. บํารุงรักษากลาไม
10. จัดชั้นความสูง และทํากลาไมใหแกรง
จนไดกลาไมที่มีคุณภาพพรอมแจกจาย

-7.1-7.2 ชนิด
และปริมาณ
- 7.2 คุณภาพ
- การรอดตายของ
กลาไมที่ยายชําและ
เปลี่ยนถุงครั้งแรก
(กอนซอม)

- ตามแผนงานที่ไดรับ (ขอ3)
- ขนาดความสูงของกลาไมตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมปาไม
- ไมต่ํากวารอยละ 80

- บัญชีกลาไมแบบ 1

- อัตราการรอดตาย - กลาไมที่ไดรับการบํารุงรักษารอด
ตาย 100%

- ทุกครั้งที่
ปฏิบัติ

- หนวยงานเพาะ -หนังสือการจัดการ
ชํากลาไม
เพาะชํากลาไมคุณภาพ
(หนา 23-27)

- อัตราการรอดตาย - กลาไมที่ผานการทําใหแกรง
ของกลาไมที่ผานการ รอดตาย 100%
ทดสอบการทําให
แกรง

- ทุกครั้งที่
ปฏิบัติ

- หนวยงานเพาะ - หนังสือการจัดการ
ชํากลาไม
เพาะชํากลาไมคุณภาพ
(หนา 27-28)
- บัญชีกลาไมแบบ 1

8. ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมกระบวนการ การผลิตกลาไม (ตอ)
ขั้นตอนการทํางาน

จุดควบคุม

11. รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานการขอรับกลาไม

- ระยะเวลา (นับ
จากรับเรื่อง
(เอกสารครบถวน)
จนถึงขั้นตอนการ
อนุมตั ิแจกจาย)

ระดับควบคุม
- ภายใน 3 ชั่วโมง (กรณีที่ขอรับที่
หนวยงานเพาะชําและไมเกินอํานาจของ
หัวหนาหนวยฯ)

- จํานวนกลาไมที่มา - ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
จายกลาไม พ.ศ. 2552 (ขอ 5)
ขอรับ

12.อนุมัติจายกลาไม
12.2 ไมอนุมัติ
12.1 อนุมัติ

ความถี่
ในการตรวจ
- ทุกครั้งที่
ปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ
- หนวยงานเพาะชํา
กลาไม

เอกสาร/
ขอมูลที่เกี่ยวของ
- แบบคําขอรับกลาไม
- บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชน
- สําเนาเอกสาร
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถามี)
- คําขอจากหนวยงาน
ราชการ/เอกชน
- ระเบียบกรมปาไมวา
ดวยการจายกลาไม
พ.ศ. 2552
- ทะเบียนจายกลาไม
แบบ 2

8. ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมกระบวนการ การผลิตกลาไม (ตอ)
ขั้นตอนการทํางาน

13. ใหคําแนะนําพรอมประเมินผลความพึงพอใจ

จุดควบคุม
- ถูกตองตามหลัก
วิชาการ
- ความพึงพอใจ

ระดับควบคุม
- ระดับความพึงพอใจไมนอยกวา

ผลการติดตามและประเมินผลการ
แจกจายกลาไม/ ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ สงกรมปาไม

เอกสาร/
ขอมูลที่เกี่ยวของ

- หัวหนาหนวยงาน
เพาะชํากลาไม หรือ
เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ

- 1 ครั้งตอป
(ไมนอยกวา
รอยละ 2 ของ
กลุมผูมาขอรับ
กลาไมแตละ
กลุม)

- หัวหนาหนวยงาน
เพาะชํากลาไม หรือ
เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

- แบบติดตาม
ประเมินผลการปลูก
ตนไมที่แจกจาย
(แบบ 4)

- หัวหนาหนวยงาน
เพาะชํากลาไมหรือ
เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

- แบบสรุปผลการ
แจกจายกลาไมแยก
ตามประเภทของผู
ขอรับกลาไม (แบบ 3)

- ถูกตองตามหลัก
วิชาการ

- อัตราการรอดตายไมนอยกวา 80
เปอรเซ็นต

- ระยะเวลา

- สรุปรายงานผลการแจกจายกลาไม - 1 ครั้งตอป
และ ผลการติดตามและประเมินผลการ
แจกจายกลาไม ภายใน 30 วัน
หลังจากสิ้นปงบประมาณ
- ผลการสํารวจความพึงพอใจ ภายใน
วันที่ 31 สิงหาคมของทุก
ปงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

- 1 ครั้งตอป

รอยละ 80%

14. ตรวจติดตาม

15. สรุปรายงานผลการแจกจายกลาไม /

ความถี่
ในการตรวจ

- ตารางสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
การแจกจายกลาไม
(แบบ 5)
- แบบสรุปผลความ
พึงพอใจในการขอรับ
บริการแจกจายกลาไม

ขั้นตอนการทํางาน
1. สํารวจความตองการ
ของกลาไม
2. รายงานผลความ
ตองการกลาไมใหกรม

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
หนวยงานเพาะชํากลาไมสํารวจความตองการกลาไมของประชาชนในพื้นที่วาตองการกลาไมชนิดใด ปริมาณเทาไร พื้นที่ปลูกตําบลอะไร(ตามแบบสํารวจความตองการ
กลาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......... ) โดยทําการจัดเรียงลําดับความตองการมากที่สุด ไปจนถึงนอยที่สุด
รวบรวมและสรุปผลความตองการกลาไมตามชนิดและปริมาณ รายงานผลใหกรมปาไมทราบเพื่อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่

ปาไมทราบ
3. รับแผนการปฏิบัติงาน

1.กรมปาไมจัดสรรแผนการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหหนวยงานเพาะชํากลาไมทราบและดําเนินการตามแผนฯ

และการใชจายเงินจาก

2.หนวยงานเพาะชํากลาไมจัดทําแผนประมาณการและแผนการใชจายเงินรายกิจกรรมเสนอหัวหนาหนวยงานตนสังกัดอนุมัติ

กรมปาไม

3.หนวยงานเพาะชํากลาไมดําเนินการตามขั้นตอนที่เสนอขออนุมัติตลอดปงบประมาณ

4. สํารวจแหลงเมล็ดไม
จัดเก็บและจัดหา
เมล็ดไม

5. จัดเตรียมเรือนเพาะชํา
กลาไม

หนวยงานเพาะชํากลาไมดําเนินการสํารวจและคัดเลือกแมไม(Select, Superior or Plus Tree) จากไมคุณภาพ(Elite Tree) เพื่อเปนแหลงเก็บเมล็ดโดยการเลือกและหมาย
แมไมที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
-

มีลักษณะสมบูรณปราศจากโรคและแมลง

-

เติบโตเต็มที่

-

ใหผลผลิตตรงตามวัตถุประสงค

-

เจริญเติบโตอยูในกลุมไมชนิดเดียวกันทีม่ ีลักษณะแข็งแรง หรือจัดหาโดยวิธีการซื้อจากเมล็ดไมจากสํานักวิจัยฯหรือเอกชนอื่นๆ

หนวยงานเพาะชํากลาไมดําเนินการปรับปรุงและซอมแซมเรือนเพาะชํากลาไมเดิมหรือสรางเรือนเพาะชํากลาไมใหม (รายละเอียดตามหนังสือการจัดการเพาะชํากลาไม
คุณภาพ สวนเพาะชํากลาไม สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม หนา14) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับและความเหมาะสมของสถานที่ตั้งของแตละหนวยงาน

(Nursery Preperation)
6. จัดเตรียมวัสดุเพาะชํา
กลาไม
(Media or soil preparation)

หนวยงานจัดเตรียมวัสดุเพาะชํากลาไมโดยการเตรียมวัสดุเพาะชํากลาไมที่ดี (รายละเอียดตามหนังสือการจัดการเพาะชํากลาไมคณ
ุ ภาพ สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม
หนา 14-16) หรือขึ้นอยูกับความเหมาะสมของวัสดุเพาะชําในแตละทองที่

ขั้นตอนการทํางาน
7.1 เพาะเมล็ดไม
(Seed sowing)

7.2 จัดเตรียมกลาไม
(สําหรับกลาไมขนาดใหญ)

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
-หนวยงานเพาะชํากลาไมนําเมล็ดที่จัดหาหรือจัดซื้อมาดําเนินการเพาะเมล็ด ซึ่งสามารถดําเนินการได ดังนี้
1 เพาะเมล็ดในกระบะเพาะกอนยายชํา ซึ่งเปนวิธีที่ทุกหนวยงานเพาะชํากลาไมจะปฏิบัติ โดยจะหวานเมล็ดใหกระจายทั้งในแปลงเพาะหรือกระบะเพาะ ระยะหาง
ระหวางเมล็ดขึ้นอยูกับขนาดเมล็ดและชนิดไม ไมควรชิดกันหรือหางกันมากจนเกินไป เสร็จแลวใชไมกดทับเมล็ดใหจมลงไปในทราย แลวโรยทรายกลบใหสม่ําเสมอหนา
ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร หรือจะหวานเปนแนวโดยเซาะรองกอนแลวโรยลงรองแลวกลบดวยทราย เสร็จแลวรดน้ําใหชุม สําหรับไมบางชนิดที่มักเกิดการทําลายของเชื้อ
รา หรือโรคเนาคอดิน (Damping off) ควรดําเนินการใชสารเคมีปองกันและกําจัดเชื้อราผสมน้าํ รดลงแปลงเพาะชําหรือกระบะเพาะดวย และการคลุมกระบะเพาะดวย
พลาสติกโปรงแสงจะชวยใหดินรักษาความชื้นไดนาน และเพิ่มความชื้นของอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูหนาวจะชวยใหอุณหภูมิสูงขึ้น เปนการเรงการงอกของเมล็ด
ไดอีกดวย เมล็ดไมงอกไดดีในอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส เมื่อกลาไมตั้งตัวไดจึงเอาพลาสติกที่คลุมออก และเมื่อกลาไมไดขนาดจึงยายชําลงถุงพลาสติกตอไป
2 นําเมล็ดชําลงถุงดินโดยตรง วิธีนี้ใชกับเมล็ดขนาดใหญ เชน มะคาโมง มะคาแต หูกวาง สําโรง ที่ผานมาการปฏิบัติทําใหเมล็ดงอกเร็ว (Pretreatment) เชน การแชน้ํา
รอน การขลิบ ตัดหรือแชกรด หรือเมล็ดที่มีเปอรเซนตการงอกดี คือ 90% ขั้นไป ใหรดน้ําใหชุมในถุงที่กรอกวัสดุเพาะเสร็จเรียบรอยแลวจากนั้นจึงกดเมล็ดลงใหจมต่ํา
กวาผิวดินประมาณ 3-5 มิลลิเมตร วิธีการวางเมล็ดตองใหเมล็ดสามารถที่จะแทงยอดออนโผลพนดินไดงาย จึงควรวางนอนราบหรือคว่ําเมล็ดกอนกดลงใหจมดิน วิธีนี้
หนวยงานเพาะชํากลาไมจะนิยมปฏิบัติกันนอย เนื่องจากจะตองเสียเวลามาเพาะซอมในสวนที่เมล็ดไมงอก (รายละเอียดตามหนังสือการจัดการเพาะชํากลาไมคณ
ุ ภาพ
สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม หนา18)
-หนวยงานเพาะชํากลาไมคัดเลือกกลาไมทเี่ พาะชําในถุงขนาด 4x6 นิ้ว หรือในถาดเพาะชําที่เพาะชําในปที่ผานมา หรือ กลาไมในปเดียวกัน (กรณีไมโตเร็ว) มีขนาดโต
และสูง ๓๐ เซนติเมตร ขึ้นไป ใหตรงตามความตองการของผูมาขอรับกลาไม และสอดคลองตามแผนงบประมาณที่ไดรับ โดยทําการคัดเลือกกลาไมที่มีความสมบูรณ
แข็งแรง ขนาดความสูงของกลาไมตามเกณฑมาตรฐานของกรมปาไม (รายละเอียดตามตารางขอมูลเมล็ดพันธุไมและการปฏิบัติกอนเพาะเมล็ดพันธุไมชนิดตางๆใน
หนังสือการจัดการเพาะชํากลาไมคุณภาพ สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม หนา 12 – 13)

8.1 ยายชํากลาไมลงถุง

-หนวยงานเพาะชํากลาไมเลือกตนกลาseedling)
(
โดยพิจารณาจากขนาดของตนกลาที่เหมาะสมในการยายชําของไมแตละชนิดแตกตางกัน เนื่องเพราะเมล็ดไมมีขนาดตางกัน

(Transplanting)

ขนาดกลาตางกัน สิ่งที่สําคัญที่ใชในการพิจารณาคือจะตองแนใจวาเปนตนกลาที่แข็งแรงสมบูรณ มีรากอ
Radicle)
อน( ลําตนออน(Hypocotyl) ยอดออน (Plumule) ที่จะพัฒนาเปนตน
กลาที่สมบูรณได กลาไมที่เริ่มงอกโดยเปลือกเมล็ดหลุดออกไปแลวและเห็นใบเลี้ยง ยอดออนและรากออนสมบูรณดีก็นําไปยายได ไมควรยายชําตนกลาที่โตจนมีรากยาวเกิ
เพราะรากจะขดเปนตะขอที่ปลายรากและโคนรากได ดังนั้นจึงตองขลิบรากที่ยาวเกินไปออกเพื่อไมใหระบบรากผิดรูป ขอควรระวัง การถอนกลาจากกระบะเพาะตองไมใหร
ตน ใบออน ไดรับความเสียหายดวยการรดน้ําใหชุมกอนถอนกลา และนํากลาออนใสภาชนะที่มีน้ําพอประมาณ ใหกลาไมรักษาความสดพรอมที่จะไปชําใสถุงและทําใหกลา
ไดเร็ว กอนชําควรรดน้ําดินในถุงใหชุมแลวใชไมปลายแหลมขนาดใหญกวารากพอประมาณแทงลงดิน ควรลึกกวาความยาวของรากเล็กนอยเพื่อไมใหโคนและปลายรากขด
รากแลวใชไมจิ้มขางๆ รากแลวดินใหแนบกันและใชนิ้วชี้กดดินที่ดานหนึ่งดานใดของตนกลาเพื่อปดชองระหวางรากกับดินแลวรดน้ําซ้ําอีกครั้ง

ขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน

8.1 ยายชํากลาไมลงถุง(ตอ) -การชํากลาไมตองปฏิบัติในเรือนเพาะชําหรือจัดหาตาขายพรางแสงแดดเปนเวลา 2-3 สัปดาห แรกหรือจนกวากลาไมตั้งตัวได ประมาณ 7 วันหลังยายชําใหสํารวจ
กลาตาย และรีบยายชําซอมใหมเพื่อใหกลาไมโตไดทันกันหรือขนาดใกลเคียงกัน การยายชําครั้งที่ 3 ควรแยกออกมาชําขางนอก เพื่อไมใหกลาไมมีขนาดตางกันมาก ถา
ตายควรเทดินออกรวมกองตากผึ่งกลางแดดไวใชคราวตอไป การใชทรายหยาบโรยทับหนาถุงชํากลาไมจะชวยปองกันหนาดินจับตัวแนนจากแรงกระแทกของน้ําที่รด
ปองกันการเกิดตะใครหนาดินและน้ําซึมผานไดงาย (รายละเอียดตามหนังสือการจัดการเพาะชํากลาไมคณ
ุ ภาพ สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม หนา 18)
8.2 เปลี่ยนถุงกลาไม

ในขั้นตอนนี้หนวยงานเพาะชํากลาไมตองใชความระมัดระวังอยางมาก เนื่องจากกลาไมพวกนี้จะมีลําตนสูงเรียว ใบมาก และรากยาว การยายชําควรคอยๆ ขุดเซาะไมให

(สําหรับกลาไมขนาดใหญ)

ลําตนหรือรากช้ําโดยเฉพาะรากแขนงและรากขนออน ตัดปลายรากแกวที่ยาวเกินไปทิ้งเพื่อใหเหมาะสมกับขนาดถุงและไมใหรากเกิดการขดวนที่ปลายราก ลิดใบออกให
เหลือแตใบออนตรงสวนปลาย เพื่อลดการคายน้ําและตั้งตัวเร็วขึ้น หรือตัดลําตนสวนบนทิ้งเหลือโคนสูง 1-2 ซ.ม. (เหงา) กอนนําไปยายชําลงในถุงขนาด 10x12 ซ.ม.
(รายละเอียดตามหนังสือการจัดการเพาะชํากลาไมคุณภาพ สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม หนา 22)

9. บํารุงรักษากลาไม
(Tending)

หนวยงานเพาะชํากลาไมควรปฏิบัติตอกลาไม ดังนี้
-การรดน้ํา(Watering) ในสัปดาหแรกของการยายชํา ควรรดน้ําทั้งเชา เย็น ดวยฝกบัวฝอยละเอียด เพราะกลาไมมีขนาดเล็ก ไมแข็งแรง และรากของกลาไมยังไมหยั่งราก
ลึกลงในวัสดุชํา หลังจากสัปดาหแรกควรรดน้ําวันละครั้ง ใหวัสดุชําชุมชื้นทั่วทั้งถุง ถาหากดินในถุงชําแหงเร็วอาจเพิ่มการรดน้ําเปนวันละ 2 ครั้ง เชา เย็น
-การใสปุย(Fertilizer application) ในชวงแรกปุยที่ใหควรมีปริมาณไนโตเจนสูงและเมื่อกลาไมโตใกลจะยายปลูก ควรลดปริมาณไนโตรเจน และเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัส
และโปรตัสเซียมใหสูง เพื่อใหกลาพัฒนาทางระบบราก และมีการสะสมอาหาร
-การกําจัดวัชพืช(Weeding) ควรถอนวัชพืชทุกๆ สัปดาหเมื่อกลาไมอายุเกิน 1 เดือนควรทําการถอนวัชพืช ทุก 2 สัปดาห หรือ เดือนละครั้ง ขึ้นอยูกับความหนาแนนของ
วัชพืช ควรทําการถอนวัชพืชขณะที่มีขนาดเล็ก หรือเพิ่งงอก เนื่องจากวัชพืชยังมีระบบรากเล็กและถอนงาย หรือหลังจากรดน้ําตนไมในตอนเชา เพราะดินในถุงยังแฉะงาย
ตอการถอน
-การปองกันและกําจัดศัตรูพืช (Pest and disease control) เชน แมลงกินใบ เชื้อราทําลายโดยหมั่นตรวจสอบอยูเสมอถาตรวจสอบพบควรรีบกําจัดดวยการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช สารเคมีแตละชนิดใชปองกันกําจัดศัตรูพชื ไมเหมือนกันจะตองซื้อมาใชใหตรงกับศัตรูพืชชนิดนั้น เชน ใชกับแมลง ใชกับเพลี้ย หรือใชกับเชื้อรา
เปนตน และจะตองทําความเขาใจวิธีใชโดยการศึกษาใบกํากับยา และปฏิบัติใหถูกตอง

ขั้นตอนการทํางาน
10. คัดกลา(Culling)

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
กลาไมภายหลังจากการยายชําจะมีการเจริญเติบโตทีแ่ ตกตางกัน เนื่องจากลักษณะทางกรรมพันธุของเมล็ด และปจจัยอื่นทางสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน จึงทําใหมีกลา

จัดชั้นความสูง

ที่สมบูรณและมีขนาดแคระแกรน ปะปนกัน ถาไมทําการใดๆ กลาไมเล็ก จะถูกเบียดบังและตายในที่สุด ดังนั้นหนวยงานเพาะชํากลาไม

จึงตองจัดลําดับชั้นความสูง

(Grading)

โดยเรียงลําดับเปนแถวๆโดยตนกลาที่มีความสูงที่สุดจัดไวหัวแปลง เรียงไปจนถึงต่ําสุดอยูทายแปลง เพื่อใหตนกลาไมไดรับแสงสวางและน้ําอยางทั่วถึง กลาไมที่มี

และทํากลาไมใหแกรง

ลักษณะไมดี มีโรคและแมลงทําลายไมสามารถบํารุงใหเปนกลาที่สมบูรณไดควรคัดและทําลายทิ้ง กลาไมที่คาดวาจะสามารถบํารุงใหสมบูรณไดอาจคัดแยกไปเรียงเปน

(Seedling hardening)

แปลงอีกตางหากเพื่อสะดวกตอการใหปุยและน้ําเปนกรณีพิเศษ ซึ่งกลาไมคุณภาพพรอมแจกจายจะตองมีลักษณะ ดังนี้

จนไดกลาไมที่มีคุณภาพ - กลาไมทั่วไปมีขนาดความสูงประมาณ 30 ซ.ม. ของกลาไมตามเกณฑมาตรฐานของกรมปาไม (รายละเอียดตามตารางขอมูลเมล็ดพันธุไมและการปฏิบัติกอนเพาะ
พรอมแจกจาย

เมล็ดพันธุไมชนิดตางๆในหนังสือการจัดการเพาะชํากลาไมคุณภาพ สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม หนา 12 – 13)
- กลาไมขนาดใหญ มีขนาดความสูงประมาณ 50-100 ซ.ม.

11. รับเรื่องการขอรับกลาไม หนวยงานเพาะชํากลาไมดาํ เนินการ ดังนี้
ตรวจสอบเอกสาร/

1. หนวยงานเพาะชํากลาไมรับเรื่องการขอรับกลาไม

หลักฐานการขอรับ

2. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูมาติดตอขอรับกลาไม (เอกสารและขอมูลตองครบถวน )

กลาไม

- แบบคําขอรับกลาไม หรือ คําขอจากหนวยงานราชการ/เอกชน
- บัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถามี)
- แผนที่พื้นที่ปลูกตนไมโดยสังเขป
3. ลงขอมูลในทะเบียนจายกลาไม แบบ 2

12. อนุมตั ิจายกลาไม

4. หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไม หัวหนาหนวยงานเพาะชํากลาไมและหัวหนาหนวยงานในสังกัดกรมปาไม ผูไดรับมอบหมายใหมีหนาที่เพาะชํากลาไมมีอํานาจการจายกลาไมได ดังนี้
- ประชาชนทั่วไป จายไดไมเกินรายละ 1,500 ตน/ป
- องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ จายไดไมเกินรายละ 10,000 ตน/ป
และหัวหนาศูนยเพาะชํากลาไม มีอํานาจจายกลาไมและสั่งหนวยงานในสังกัดใหจายกลาไมได ดังนี้
- ประชาชนทั่วไป จายไดไมเกินรายละ 10,000 ตน/ป
- องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ จายไดไมเกินรายละ 50,000 ตน/ป (ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการจายกลาไม พ.ศ. 2552 ขอ5)
โดยนับระยะเวลาจากรับเรื่อง(เอกสารครบถวน)จนถึงขั้นตอนการอนุมัติแจกจายภายใน 3 ชั่วโมง(กรณีทขี่ อรับที่หนวยงานเพาะชําฯโดยตรงและไมเกินอํานาจของหัวหนาหนวยเพาะชําฯ)

ขั้นตอนการทํางาน
13. ใหคาํ แนะนําพรอม
ประเมินผลความ
พึงพอใจ

รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
- หนวยงานเพาะชํากลาไมควรใหคําแนะนําแกประชาชนที่มาขอรับกลาไมวา ไมที่นํามาปลูกสวนใหญมักจะบรรจุในถุงพลาสติกใหใชมีดกรีดถุงออก
ควรระวังคือ อยาใหรากของตนไมไดรับความกระทบกระเทือนมากนัก เสร็จแลววางตนไมลงในหลุมที่ขุดใหระดับรอยตอระหวางลําตนกับรากอยูเสมอกับระดับขอบหลุม แลว
กลบหลุมดวยดินผสมที่เตรียมไวสําหรับปลูกหรือใชดินที่ขุดขึ้นจากหลุมที่เปนดินรวนปนทราย หรือดินที่มีความรวนซุยดี อยาใชดินเหนียวที่แนนหรือดินที่มีกรวดหินมาก ๆ กลบ
หลุม เพราะจะเปนปญหาทําใหรากตนไมเจริญเติบโตไดไมดี เมื่อกลบหลุมเสร็จแลวใชเทาเหยียบดินใหแนนพอประมาณ นําเศษใบไมหญาหรือฟางมาคลุมรอบโคนตนเพื่อ
รักษาความชื้นและปองกันการกัดเซาะของน้ําในขณะรดน้ําตนไม หาไมหลักซึ่งมีความสูงมากกวาตนไมพอประมาณมาปกขาง ๆ ผูกเชือกยึดกับตนไมอยางหลวม ๆ เพื่อชวยใน
การทรงตัวของตนไมและปองกันลมพัดโยก เมื่อปลูกเสร็จรดน้ําใหชุมและถาเปนไปไดควรรดน้ําวันละครั้ง จนตนไมตั้งตัวได กรณีที่ปลูกเปนพื้นที่มากๆ ควรปลูกในชวงฤดูฝน
ขณะฝนตกหรือหลังฝนตกใหม ๆ เพื่อประหยัดคาใชจายในการรดน้ําตนไม ภายหลังการปลูกตนไมโดยปกติควรรดน้ําติดตอกันทุกวันในเวลาเย็นอยางนอยวันละ 1 ครั้ง ตลอด
1 สัปดาห การรดน้ําควรรดน้ําใหชุม ถาตองการทราบวาไดรดน้ําเพียงพอแลวหรือไม ใหทดลองขุดดินดูวาน้ําซึมลงไปถึงบริเวณรากตนไมหรือยัง ถารดน้ํานอยไปน้ําจะซึมลงไป
ไมถึงบริเวณรากตนไม การพรวนดินใสปุยและการกําจัดวัชพืช วัชพืชเปนตัวการที่ทําใหตนไมเจริญเติบโตชา ควรมีการกําจัดวัชพืชโดยการถากถาง และพรวนดินรอบโคน
ตนไมในรัศมี 1 เมตร ปละ 2 ครั้ง ในขณะพรวนดินถามีปุยวิทยาศาสตรจะโรยรอบ ๆ โคนตนประมาณ 1-2 ชอนโตะ แลวรดน้ําหรือใสปุยคอกเพิ่มเติมก็ได (หนังสือ มาปลูก
ตนไมกันเถอะ กรมปาไม รวมกับ Jica)
- พรอมประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยสอบถามจากประชาชนที่มาขอรับบริการการจายกลาไม และทําการประเมินผล ซึ่งระดับความพึงพอใจ
ตองไมนอยกวา

14. ตรวจติดตาม

80 เปอรเซนต

หนวยงานที่รับผิดชอบตามขอ 5.1 และ 5.2 ติดตามประเมินผลการจายกลาไมตามแบบ 4 และแบบ 5 โดยแบงเปนกลุม ไดแก 50 -1,000 กลา และมากกวา
1,000 กลาขึ้นไปในแตละกลุมใหสุมตัวอยางไมนอยกวารอยละ 2 ของผูมาขอรับกลาไม (ระเบียบกรมปาไมวาดวยการจายกลาไม พ.ศ. 2552 ขอ 7)

15. สรุปรายงานผลการ

หนวยงานเพาะชํากลาไมดําเนินการ ดังนี้

แจกจายกลาไม /

- สงสรุปรายงานผลการแจกจายกลาไม และ ผลการติดตามและประเมินผลการแจกจายกลาไม ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นปงบประมาณ

ผลการติดตามและ

- สงผลการสํารวจความพึงพอใจ ภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปงบประมาณ

ประเมินผลการแจกจาย

โดยสงใหสวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม เพื่อจัดทํารายงานประจําปตอไป

กลาไม/ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ
สงกรมปาไม
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดหนังสือการจัดการเพาะชํากลาไมคุณภาพ หนังสือมาปลูกตนไมกันเถอะ และแบบฟอรมตาง ๆไดที่เว็บไซตสวนเพาะชํากลาไม http://www.forest.go.th/nursery/

