
 



 

 

 

 

 

1. วัตถุประสงค (Objectives) 

1. ใชเปนแนวทางในการปฏบิัตงิานการผลติกลาไม เพื่อใหไดกลาไมคุณภาพมาตรฐานเดยีวกัน 

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจตลอดจนเสรมิสรางความชํานาญในการผลติกลาไม อันเปน 

    หัวใจหลักของวิชาชีพปาไม 

 

2. ขอบเขต (Scope) 

เปนกรอบกระบวนการในการผลติกลาไมทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายการฟนฟูพื้นที่ปาไม และ

เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ  พรอมทัง้ อนุรักษระบบนเิวศ และพันธุกรรมทองถิ่น ควบคูกัน    

โดยพัฒนารูปแบบการเพาะชํากลาไมและขยายพันธไมคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานเดยีวกัน ตรง

ตามความตองการทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อกีทัง้ยังเปนแหลงอาหาร พลังงาน ตลอดจน

ชวยลดปญหาอุทกภัยและภัยแลงไดอยางยั่งยนื 

 

 

 

 

คูมือการปฏบัิตงิาน 

กระบวนการการผลติกลาไม 

 



3. คําจํากัดความ (Definition) 

- กระบวนการ (Process) หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงที่เปนลําดับตามระบบของสิ่งที่ดําเนนิไปตาม

ธรรมชาต ิปรากฏการณธรรมชาตทิี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งคอย ๆ เปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ 

เชน กระบวนการสังเคราะหแสง ของพชื  

- การผลติ (Production) หมายถงึ การใชทรัพยากรหรอืปจจัยการผลติใดๆ ในทางที่จะกอใหเกดิ

สนิคาหรอืบรกิารขึ้น การผลติตามความหมายนี้เปนกระบวนการในการแปลงทรัพยากรหรอืปจจัย

การผลติดวยวธิกีารตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่จะใชตอบสนองความตองการของมนุษย  

- กลาไม (seedling) หมายถงึ พชืที่เพาะไวสําหรับยายไปปลูกในที่อื่น 

- กลาไมท่ีมคุีณภาพ หมายถงึ กลาไมที่มคีวามเหมาะสมทัง้ทางดาน สรรีวทิยา( Physiological) และ

สัณฐานวทิยา(Morphological) และอาย(ุAge) ของกลาไมกอนที่จะนําไปปลูก 

- เรอืนเพาะชํา  หมายถงึ  สถานที่ที่ใชในการเก็บรักษากลาไมกอนที่จะนําไปปลูก เปนการสราง

สภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการ เจรญิเตบิโตของกลาไมขนาดเล็ก ใหมขีนาดและลักษณะตาม

ตองการและเหมาะสมตอการปลูกปา  

- แมไม (Select, Superior or Plus Tree) หมายถงึ ตนไมที่ไดรับการคัดเลอืกแลววามคีุณสมบัตสิูง

และรูปทรงสมบูรณ กวาไมตนอื่นๆ เพื่อใชในงานการผสมพันธุหรอืผลติเมล็ดพันธุ ไมตนนี้

เจรญิเตบิโตด ีรูปทรงสวย คุณภาพเนื้อไมดมีคีุณลักษณะอื่นๆ ตามความตองการ และ ปราศจาก

โรคและแมลงทําลายแสดงวา สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดด ีอยางไรก็ตามไมตนนี้ยัง

ไมไดผานการทดสอบสายพันธุ(Progeny test)แตอยางใด                                    

- ไมคุณภาพ (Elite Tree) หมายถงึ แมไมที่ไดคัดเลอืกไวไดผานการทดสอบทางพันธุกรรมแลวโดย

การทํา Progeny testing ผลปรากฏวามคีุณคาทางพันธุกรรมสูง เหมาะอยางยิ่งที่จะใชขยายพันธุ

เพื่อผลติเมล็ดตอไป หรอืผลติกลาโดยวธิขียายพันธุโดยไมอาศัยเพศก็ได       



- การจัดการเมล็ดไม หมายถงึ การดําเนนิการเพื่อใหไดมาซึ่งเมล็ดไมที่มคีุณภาพและปรมิาณตาม

ตองการ มคีวามสําคัญตอการเพาะชํากลาไมเปนอันมาก 

- วัสดุเพาะชํากลาไมที่ด ีหมายถงึ หนาดนิที่มธีาตุอาหาร มกีารระบายน้ําและอากาศที่เหมาะสม ซึ่ง

มลีักษณะเปนดนิรวนปนทราย( Sandy loam) ที่มอีนิทรยีวัตถุที่ผุพังผสมอยู  โดยผสมกับวัสดุที่ทํา

ใหรวนและโปรงขึ้นรวมทัง้สามารถอุมน้ําไดด ีเชน แกลบเผา หรอืขุยมะพราว 

- การบํารุงรักษากลาไม หมายถงึ การปฏบิัตติอกลาไมหลังการยายชํากลาออน จนกระทั่ง    กลาไม

มอีายุและขนาดตามที่ตองการ พรอมที่จะนําไปปลูกในพื้นที่จรงิ มคีวามสําคัญตอคุณภาพของ

กลาไมเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งมอีทิธพิลตอการรอดตายของกลาไมหลังจากนําไปปลูก

ในพื้นที่จรงิ 

 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

ตามระเบยีบกรมปาไมวาดวยการจายกลาไม พ.ศ. 2552 (5) 

4.1 หัวหนาสถานเีพาะชํากลาไม หัวหนาหนวยงานเพาะชํากลาไมและหัวหนาหนวยงานใน      

  สังกัดกรมปาไม ผูไดรับมอบหมายใหมหีนาที่เพาะชํากลาไมมอีํานาจการจายกลาไมได ดังนี้  

       - ประชาชนทั่วไป จายไดไมเกนิรายละ 1,500 ตน/ป 

       - องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ จายไดไมเกนิรายละ     

          10,000 ตน/ป 

4.2 หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไม มอีํานาจจายกลาไมและสั่งหนวยงานในสังกัดใหจายกลาไมได  ดังนี้ 

       - ประชาชนทั่วไป จายไดไมเกนิรายละ 10,000 ตน/ป 

            - องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ จายไดไมเกนิรายละ 

              50,000 ตน/ป  

 



5. ระบบงาน (Work system)  

 

6. แผนภูมตินไมแสดงกระบวนการยอย (Tree Diagram) 

 



7. ผลลัพธท่ีคาดหวังและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ 

ผลลัพธท่ีคาดหวังของกระบวนการ 

 

ตัวชี้วัดผลลัพธของกระบวนการ 

(Lag Indicator) 

- ผลติกลาไมสําหรับจายกลุมเปาหมาย    

ไดสอดคลองกับความตองการของ     

พื้นที่เปาหมาย 

- กลาไมที่จายมคีุณภาพ 

 

 

- จํานวนกลาไมที่ไดรับการผลติตามหลัก

วชิาการ ตรงตามความตองการของ            

ผูมาขอรับกลาไมในแตละพื้นที่เปาหมาย 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- ความพงึพอใจของผูขอรับกลาไม  

(ไมนอยกวารอยละ 80) 

- กลาไมที่จายมอีัตราการรอดตาย  

(ไมนอยกวารอยละ 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  เอกสารอางอิง (Reference Document) 

-  กลุมงานวนวัฒนวจัิย. แนวทางการพัฒนาแหลงเมล็ดพันธุไมปา. พมิพครัง้ที่ 1. สํานักวจัิยการ

จัดการปาไมและผลิตผลปาไม กรมปาไม. กรุงเทพฯ, 2550. 

-  โครงการพัฒนาพลังงานไมในเขตเอเชีย. การเก็บ การรักษา และการปฏบิัตติอเมล็ดไม. องคการ

อาหารและ  เกษตรแหงสหประชาชาต.ิ กรุงเทพฯ, 2535. 

-  โครงการสงเสรมิการเพาะชํากลาไมและปลูกปาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื กรมปาไม. คูมอืสงเสรมิ

การปลูกปา. ขอนแกน : ขอนแกนพับลชิช่ิง. 

-  โครงการสงเสรมิการเพาะชํากลาไมและปลูกปาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื. มาปลูกตนไมกันเถอะ.            

สํานักสงเสรมิการปลูกปา กรมปาไม. กรุงเทพฯ. 

-  ราชบัณฑติยสถาน. ศัพทปาไม อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑติยสถาน.กรุงเทพฯ    

ราชบัณฑติยสถาน, 2547. 

-  สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม. การจัดการเพาะชํากลาไมคุณภาพ. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย, 2542. 

10.  แบบฟอรมท่ีใช (Form) 

1)   แบบคําขอรับกลาไม 

2)   บญัชีกลาไม (แบบ 1) 

3)   ทะเบยีนจายกลาไม (แบบ 2) 

4)   สรุปผลการแจกจายกลาไม (แบบ 3) 

5)   แบบตดิตามประเมนิผลการปลูกตนไมที่แจกจาย (แบบ 4) 

6)   ตารางสรุปผลการติดตามและประเมนิผลการแจกจายกลาไมประจําปงบประมาณ (แบบ 5) 

7)   แบบสอบถามเพื่อสํารวจความพงึพอใจของผูมาขอรับบรกิารแจกจายกลาไม 



8.  ข้ันตอนการปฏบิัตแิละการควบคุมกระบวนการ การผลติกลาไม 
 

ข้ันตอนการทํางาน จุดควบคุม ระดับควบคุม 
ความถ่ี 

ในการตรวจ 
ผูรับผดิชอบ 

เอกสาร/ 

ขอมูลที่เกี่ยวของ 

 

 

 

- ระยะเวลา 

 

- พื้นท่ี 

- ต้ังแตเดอืนตุลาคม ถงึสิ้นเดอืน

กุมภาพันธของปงบประมาณ 

- ภายในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ

หนวยงาน 

- 1 คร้ัง/ป 

 

- หนวยงานเพาะ

ชํากลาไม 

- แบบสํารวจความ

ตองการกลาไม   

 

 

 

-ระยะเวลา - ภายในวันท่ี 1 มนีาคมของ

ปงบประมาณ 

 

- 1 คร้ัง/ป 

 

- หนวยงานเพาะ

ชํากลาไม 

- แบบสํารวจความ

ตองการกลาไม   

 

 

 

  - 1 คร้ัง/ป - หนวยงานเพาะ

ชํากลาไม 

-แบบ ปม.101 - 

104 

 

* 

 

- ปริมาณกลาไมท่ี

ผลติ 

- สามารถผลติชนดิไมและปริมาณได

ตรงตามแผน 100% 

- ทุกเดอืน - หนวยงานเพาะ

ชํากลาไม 

-แบบ ปม.101 - 

104 

 

 

- สภาพแวดลอม - ไมมนํ้ีาทวมขงัในเรือน 

- กลาไมตองไดรับแสงอยางนอย 40% 

- ทุกเดอืน - หนวยงานเพาะ

ชํากลาไม 

- แนวทางปฏบัิติ

เกี่ยวกับกจิกรรม      

เพาะชํากลาไม 

 

 

1.สํารวจความตองการกลาไม 

2.รายงานผลความตองการกลาไมใหกรมปาไม

 

3.รับแผนการปฏิบัตงิานและการใชจายเงนิจากกรมปาไม 

4.สํารวจแหลงเมล็ดไม จัดเก็บ และจัดหาเมล็ดไม 

5.จัดเตรยีมเรอืนเพาะชํากลาไม 



กลาไมขนาดใหญ 

8.  ข้ันตอนการปฏบิัตแิละการควบคุมกระบวนการ การผลติกลาไม (ตอ) 

ข้ันตอนการทํางาน จุดควบคุม ระดับควบคุม 
ความถี ่

ในการตรวจ 
ผูรับผดิชอบ 

เอกสาร/ 

ขอมูลที่เก่ียวของ 

 - สวนผสมวัสดุ    

เพาะชํา 

 

- ขนาดถุงเพาะชํา 

- ดูรายละเอียดตามหนังสอืการจัดการ

เพาะชํากลาไมคุณภาพของสวนเพาะชํา

กลาไม กรมปาไม  (หนา 15-16) 

-ถุงเพาะชํากลาไมท่ัวไปขนาด 4 x 6 น้ิว 

-ถุงเพาะชํากลาไมขนาดใหญ 10 x 12 

น้ิว 

- ทุกคร้ังท่ี

ปฏบัิติ 

- หนวยงานเพาะ

ชํากลาไม 

- หนังสอืการจัดการ

เพาะชํากลาไมคุณภาพ

(หนา 15-16) 

 

 

 
-7.1-7.2 ชนิด

และปริมาณ 

- 7.2 คุณภาพ 

- ตามแผนงานท่ีไดรับ (ขอ3) 

- ขนาดความสูงของกลาไมตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมปาไม 

- ทุกคร้ังท่ี

ปฏบัิติ 

- หนวยงานเพาะ

ชํากลาไม 

- หนังสอืการจัดการ

เพาะชํากลาไมคุณภาพ

(หนา 12 – 13) 

 

 

 

- การรอดตายของ

กลาไมท่ียายชําและ

เปลี่ยนถุงคร้ังแรก 

(กอนซอม) 

- ไมตํ่ากวารอยละ 80  - ทุกคร้ังท่ี

ปฏบัิติ 

- หนวยงานเพาะ

ชํากลาไม 

- หนังสอืการจัดการ

เพาะชํากลาไมคุณภาพ

หนา 21 

- บัญชีกลาไมแบบ 1  

 

 

 

- อัตราการรอดตาย - กลาไมท่ีไดรับการบํารุงรักษารอด

ตาย 100% 

- ทุกคร้ังท่ี

ปฏบัิติ 

- หนวยงานเพาะ

ชํากลาไม 

-หนังสอืการจัดการ

เพาะชํากลาไมคุณภาพ

(หนา 23-27) 

 - อัตราการรอดตาย

ของกลาไมท่ีผานการ

ทดสอบการทําให

แกรง 

- กลาไมท่ีผานการทําใหแกรง 

รอดตาย 100%  

- ทุกคร้ังท่ี

ปฏบัิติ 

- หนวยงานเพาะ

ชํากลาไม 

- หนังสอืการจัดการ

เพาะชํากลาไมคุณภาพ

(หนา 27-28) 

- บัญชีกลาไมแบบ 1 

6. จัดเตรยีมวัสดุเพาะชํากลาไม 

9. บํารุงรักษากลาไม 

 

7.1 เพาะเมล็ดไม 7.2 จัดเตรยีมกลา

 

10. จัดช้ันความสูง และทํากลาไมใหแกรง 

จนไดกลาไมที่มคุีณภาพพรอมแจกจาย 

8.1 ยายชํากลาไมลงถุง 8.2 เปลี่ยนถุงกลาไม 

 

กลาไมท่ัวไป 



8.  ข้ันตอนการปฏบิัตแิละการควบคุมกระบวนการ การผลติกลาไม (ตอ) 
 

ข้ันตอนการทํางาน จุดควบคุม ระดับควบคุม 
ความถี ่

ในการตรวจ 
ผูรับผดิชอบ 

เอกสาร/ 

ขอมูลที่เก่ียวของ 

 

 

 

- ระยะเวลา (นับ

จากรับเร่ือง 

(เอกสารครบถวน) 

จนถงึขัน้ตอนการ

อนุมัติแจกจาย) 

 

- จํานวนกลาไมท่ีมา

ขอรับ 

- ภายใน 3 ช่ัวโมง (กรณท่ีีขอรับท่ี

หนวยงานเพาะชําและไมเกนิอํานาจของ

หัวหนาหนวยฯ) 

 

 

 

- ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการ

จายกลาไม พ.ศ. 2552  (ขอ 5) 

- ทุกคร้ังท่ี

ปฏบัิติ 

- หนวยงานเพาะชํา

กลาไม 

- แบบคําขอรับกลาไม 

- บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือสําเนา

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- สําเนาเอกสาร

กรรมสทิธ์ิท่ีดนิ (ถามี) 

- คําขอจากหนวยงาน

ราชการ/เอกชน 

- ระเบียบกรมปาไมวา

ดวยการจายกลาไม 

พ.ศ. 2552 

- ทะเบียนจายกลาไม 

แบบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร/

หลักฐานการขอรับกลาไม 
 

12.1 อนุมัต ิ

12.2 ไมอนุมัติ 

12.อนุมัตจิายกลาไม 



8.  ข้ันตอนการปฏบิัตแิละการควบคุมกระบวนการ การผลติกลาไม (ตอ) 
 

ข้ันตอนการทํางาน จุดควบคุม ระดับควบคุม 
ความถี ่

ในการตรวจ 
ผูรับผดิชอบ 

เอกสาร/ 

ขอมูลที่เก่ียวของ 

 - ถูกตองตามหลัก  

   วชิาการ 

- ความพงึพอใจ 

- ระดับความพงึพอใจไมนอยกวา 

   รอยละ 80% 

- 1 คร้ังตอป  - หัวหนาหนวยงาน

เพาะชํากลาไม หรือ

เจาหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- แบบประเมนิความ

พงึพอใจ 

 - ถูกตองตามหลัก  

   วชิาการ 
- อัตราการรอดตายไมนอยกวา 80 

เปอรเซ็นต 

- 1 คร้ังตอป 

(ไมนอยกวา

รอยละ 2 ของ

กลุมผูมาขอรับ

กลาไมแตละ

กลุม) 

- หัวหนาหนวยงาน

เพาะชํากลาไม หรือ

เจาหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- แบบติดตาม

ประเมนิผลการปลูก

ตนไมท่ีแจกจาย      

(แบบ 4) 

 

 

 

 

- ระยะเวลา - สรุปรายงานผลการแจกจายกลาไม 

และ ผลการตดิตามและประเมนิผลการ

แจกจายกลาไม ภายใน 30 วัน 

หลังจากสิ้นปงบประมาณ 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจ ภายใน

วันท่ี 31 สงิหาคมของทุก

ปงบประมาณ 

 

- 1 คร้ังตอป  - หัวหนาหนวยงาน

เพาะชํากลาไมหรือ

เจาหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- แบบสรุปผลการ

แจกจายกลาไมแยก

ตามประเภทของผู

ขอรับกลาไม (แบบ 3) 

- ตารางสรุปผลการ

ติดตามและประเมนิผล

การแจกจายกลาไม 

(แบบ 5) 

- แบบสรุปผลความ

พงึพอใจในการขอรับ

บริการแจกจายกลาไม 

13. ใหคําแนะนําพรอมประเมนิผลความพงึพอใจ 
 

14. ตรวจตดิตาม  

 

15. สรุปรายงานผลการแจกจายกลาไม /           

ผลการติดตามและประเมินผลการ

แจกจายกลาไม/ ผลการสํารวจ 

ความพงึพอใจ สงกรมปาไม 



ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

1. สํารวจความตองการ

ของกลาไม 

หนวยงานเพาะชํากลาไมสํารวจความตองการกลาไมของประชาชนในพื้นท่ีวาตองการกลาไมชนิดใด ปริมาณเทาไร พื้นท่ีปลูกตําบลอะไร(ตามแบบสํารวจความตองการ

กลาไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......... ) โดยทําการจัดเรียงลําดับความตองการมากท่ีสุด ไปจนถงึนอยท่ีสุด  

2. รายงานผลความ

ตองการกลาไมใหกรม

ปาไมทราบ 

รวบรวมและสรุปผลความตองการกลาไมตามชนดิและปริมาณ รายงานผลใหกรมปาไมทราบเพื่อพจิารณาในการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

3. รับแผนการปฏบัิตงิาน

และการใชจายเงนิจาก

กรมปาไม 

1.กรมปาไมจัดสรรแผนการปฏบัิติงานและการใชจายเงนิใหหนวยงานเพาะชํากลาไมทราบและดําเนินการตามแผนฯ 

2.หนวยงานเพาะชํากลาไมจัดทําแผนประมาณการและแผนการใชจายเงนิรายกจิกรรมเสนอหัวหนาหนวยงานตนสังกัดอนุมัติ 

3.หนวยงานเพาะชํากลาไมดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีเสนอขออนุมัติตลอดปงบประมาณ 

4. สํารวจแหลงเมล็ดไม 

จัดเก็บและจัดหา 

เมล็ดไม 

 

หนวยงานเพาะชํากลาไมดําเนินการสํารวจและคัดเลอืกแมไม(Select, Superior or Plus Tree) จากไมคุณภาพ(Elite Tree) เพื่อเปนแหลงเก็บเมล็ดโดยการเลอืกและหมาย

แมไมท่ีด ีควรมลัีกษณะดังน้ี 

- มลัีกษณะสมบูรณปราศจากโรคและแมลง 

- เติบโตเต็มท่ี 

- ใหผลผลติตรงตามวัตถุประสงค  

- เจริญเติบโตอยูในกลุมไมชนิดเดยีวกันท่ีมลัีกษณะแข็งแรง หรือจัดหาโดยวธีิการซื้อจากเมล็ดไมจากสํานักวจิัยฯหรือเอกชนอื่นๆ 

5. จัดเตรียมเรือนเพาะชํา

กลาไม 

(Nursery Preperation) 

หนวยงานเพาะชํากลาไมดําเนินการปรับปรุงและซอมแซมเรือนเพาะชํากลาไมเดมิหรือสรางเรือนเพาะชํากลาไมใหม (รายละเอียดตามหนังสอืการจัดการเพาะชํากลาไม

คุณภาพ สวนเพาะชํากลาไม สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม หนา14)  ท้ังน้ีขึ้นอยูกับงบประมาณท่ีไดรับและความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังของแตละหนวยงาน 

6. จัดเตรียมวัสดุเพาะชํา

กลาไม 

(Media or soil preparation) 

หนวยงานจัดเตรียมวัสดุเพาะชํากลาไมโดยการเตรียมวัสดุเพาะชํากลาไมท่ีด ี(รายละเอียดตามหนังสอืการจัดการเพาะชํากลาไมคณุภาพ สวนเพาะชํากลาไม  กรมปาไม  

หนา 14-16)  หรือขึ้นอยูกับความเหมาะสมของวัสดุเพาะชําในแตละทองท่ี 



ข้ันตอนการทํางาน รายละเอยีดข้ันตอนการทํางาน 

7.1 เพาะเมล็ดไม 
(Seed sowing) 

 

-หนวยงานเพาะชํากลาไมนําเมล็ดท่ีจัดหาหรือจัดซื้อมาดําเนนิการเพาะเมล็ด ซึ่งสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

1 เพาะเมล็ดในกระบะเพาะกอนยายชํา  ซึ่งเปนวธีิท่ีทุกหนวยงานเพาะชํากลาไมจะปฏบัิต ิโดยจะหวานเมล็ดใหกระจายท้ังในแปลงเพาะหรือกระบะเพาะ ระยะหาง

ระหวางเมล็ดขึ้นอยูกับขนาดเมล็ดและชนิดไม ไมควรชิดกันหรือหางกันมากจนเกินไป เสร็จแลวใชไมกดทับเมล็ดใหจมลงไปในทราย แลวโรยทรายกลบใหสมํ่าเสมอหนา

ประมาณ 3-5 มลิลเิมตร หรือจะหวานเปนแนวโดยเซาะรองกอนแลวโรยลงรองแลวกลบดวยทราย เสร็จแลวรดนํ้าใหชุม สําหรับไมบางชนดิท่ีมักเกดิการทําลายของเชื้อ

รา หรือโรคเนาคอดนิ (Damping off) ควรดําเนนิการใชสารเคมปีองกันและกําจัดเชื้อราผสมน้ํารดลงแปลงเพาะชําหรือกระบะเพาะดวย และการคลุมกระบะเพาะดวย

พลาสติกโปรงแสงจะชวยใหดนิรักษาความชื้นไดนาน และเพิ่มความชื้นของอากาศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในฤดูหนาวจะชวยใหอุณหภูมสูิงขึ้น เปนการเรงการงอกของเมล็ด

ไดอีกดวย เมล็ดไมงอกไดดใีนอุณหภูมปิระมาณ 30 องศาเซลเซยีส เมื่อกลาไมต้ังตัวไดจงึเอาพลาสติกท่ีคลุมออก และเมื่อกลาไมไดขนาดจงึยายชําลงถุงพลาสติกตอไป 

2 นําเมล็ดชําลงถุงดนิโดยตรง วธีิน้ีใชกับเมล็ดขนาดใหญ เชน มะคาโมง มะคาแต หูกวาง สําโรง ท่ีผานมาการปฏบัิติทําใหเมล็ดงอกเร็ว (Pretreatment) เชน การแชนํ้า

รอน การขลบิ ตัดหรือแชกรด หรือเมล็ดท่ีมเีปอรเซนตการงอกด ี คอื 90% ขัน้ไป ใหรดนํ้าใหชุมในถุงท่ีกรอกวัสดุเพาะเสร็จเรียบรอยแลวจากน้ันจงึกดเมล็ดลงใหจมตํ่า

กวาผวิดนิประมาณ 3-5 มลิลเิมตร วธีิการวางเมล็ดตองใหเมล็ดสามารถท่ีจะแทงยอดออนโผลพนดนิไดงาย จงึควรวางนอนราบหรือควํ่าเมล็ดกอนกดลงใหจมดนิ วธีิน้ี

หนวยงานเพาะชํากลาไมจะนิยมปฏบัิติกันนอย เนื่องจากจะตองเสยีเวลามาเพาะซอมในสวนท่ีเมล็ดไมงอก  (รายละเอียดตามหนังสอืการจัดการเพาะชํากลาไมคณุภาพ 

สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม หนา18) 

7.2 จัดเตรียมกลาไม 

(สําหรับกลาไมขนาดใหญ) 

-หนวยงานเพาะชํากลาไมคัดเลอืกกลาไมท่ีเพาะชําในถงุขนาด 4x6 น้ิว หรือในถาดเพาะชําท่ีเพาะชําในปท่ีผานมา หรือ กลาไมในปเดยีวกัน (กรณไีมโตเร็ว) มขีนาดโต

และสูง ๓๐ เซนติเมตร ขึ้นไป ใหตรงตามความตองการของผูมาขอรับกลาไม และสอดคลองตามแผนงบประมาณท่ีไดรับ โดยทําการคัดเลอืกกลาไมท่ีมคีวามสมบูรณ 

แข็งแรง ขนาดความสูงของกลาไมตามเกณฑมาตรฐานของกรมปาไม (รายละเอียดตามตารางขอมูลเมล็ดพันธุไมและการปฏบัิติกอนเพาะเมล็ดพันธุไมชนิดตางๆใน

หนังสอืการจัดการเพาะชํากลาไมคุณภาพ สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม  หนา 12 – 13) 

8.1 ยายชํากลาไมลงถุง 

(Transplanting) 

 

-หนวยงานเพาะชํากลาไมเลอืกตนกลา (seedling) โดยพจิารณาจากขนาดของตนกลาท่ีเหมาะสมในการยายชําของไมแตละชนิดแตกตางกัน เนื่องเพราะเมล็ดไมมขีนาดตางกัน

ขนาดกลาตางกัน สิ่งท่ีสําคัญท่ีใชในการพจิารณาคอืจะตองแนใจวาเปนตนกลาท่ีแข็งแรงสมบูรณ มรีากออน(Radicle) ลําตนออน(Hypocotyl) ยอดออน (Plumule) ท่ีจะพัฒนาเปนตน

กลาท่ีสมบูรณได กลาไมท่ีเร่ิมงอกโดยเปลอืกเมล็ดหลุดออกไปแลวและเห็นใบเลี้ยง ยอดออนและรากออนสมบูรณดกี็นําไปยายได ไมควรยายชําตนกลาท่ีโตจนมรีากยาวเกิ

เพราะรากจะขดเปนตะขอท่ีปลายรากและโคนรากได ดังน้ันจงึตองขลบิรากท่ียาวเกนิไปออกเพื่อไมใหระบบรากผดิรูป ขอควรระวัง การถอนกลาจากกระบะเพาะตองไมใหร  

ตน ใบออน ไดรับความเสยีหายดวยการรดนํ้าใหชุมกอนถอนกลา และนํากลาออนใสภาชนะท่ีมนํ้ีาพอประมาณ ใหกลาไมรักษาความสดพรอมท่ีจะไปชําใสถุงและทําใหกลา

ไดเร็ว กอนชําควรรดนํ้าดนิในถุงใหชุมแลวใชไมปลายแหลมขนาดใหญกวารากพอประมาณแทงลงดนิ ควรลกึกวาความยาวของรากเล็กนอยเพื่อไมใหโคนและปลายรากขด  

รากแลวใชไมจิ้มขางๆ รากแลวดนิใหแนบกันและใชน้ิวช้ีกดดนิท่ีดานหน่ึงดานใดของตนกลาเพื่อปดชองระหวางรากกับดนิแลวรดนํ้าซ้ําอีกคร้ัง 



ข้ันตอนการทํางาน รายละเอยีดข้ันตอนการทํางาน 

8.1 ยายชํากลาไมลงถุง(ตอ) -การชํากลาไมตองปฏบัิติในเรือนเพาะชําหรือจัดหาตาขายพรางแสงแดดเปนเวลา 2-3 สัปดาห แรกหรือจนกวากลาไมต้ังตัวได ประมาณ 7 วันหลังยายชําใหสํารวจ

กลาตาย และรีบยายชําซอมใหมเพื่อใหกลาไมโตไดทันกันหรือขนาดใกลเคยีงกัน การยายชําคร้ังท่ี 3 ควรแยกออกมาชําขางนอก เพื่อไมใหกลาไมมขีนาดตางกันมาก ถา

ตายควรเทดนิออกรวมกองตากผึ่งกลางแดดไวใชคราวตอไป การใชทรายหยาบโรยทับหนาถุงชํากลาไมจะชวยปองกันหนาดนิจับตัวแนนจากแรงกระแทกของนํ้าท่ีรด 

ปองกันการเกดิตะใครหนาดนิและนํ้าซมึผานไดงาย (รายละเอียดตามหนังสอืการจัดการเพาะชํากลาไมคณุภาพ สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม หนา 18) 

8.2 เปลี่ยนถุงกลาไม 

(สําหรับกลาไมขนาดใหญ) 

ในขัน้ตอนน้ีหนวยงานเพาะชํากลาไมตองใชความระมัดระวังอยางมาก เนื่องจากกลาไมพวกน้ีจะมลํีาตนสูงเรียว ใบมาก และรากยาว การยายชําควรคอยๆ ขุดเซาะไมให

ลําตนหรือรากชํ้าโดยเฉพาะรากแขนงและรากขนออน ตัดปลายรากแกวท่ียาวเกนิไปท้ิงเพื่อใหเหมาะสมกับขนาดถุงและไมใหรากเกดิการขดวนท่ีปลายราก ลดิใบออกให

เหลอืแตใบออนตรงสวนปลาย เพื่อลดการคายนํ้าและต้ังตัวเร็วขึ้น หรือตัดลําตนสวนบนท้ิงเหลอืโคนสูง 1-2 ซ.ม. (เหงา) กอนนําไปยายชําลงในถุงขนาด 10x12 ซ.ม. 

(รายละเอียดตามหนังสอืการจัดการเพาะชํากลาไมคุณภาพ สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม หนา 22) 

9. บํารุงรักษากลาไม 

     (Tending) 

 

หนวยงานเพาะชํากลาไมควรปฏบัิติตอกลาไม ดังน้ี 

-การรดน้ํา(Watering) ในสัปดาหแรกของการยายชํา ควรรดนํ้าท้ังเชา เย็น ดวยฝกบัวฝอยละเอียด เพราะกลาไมมขีนาดเล็ก ไมแข็งแรง และรากของกลาไมยังไมหย่ังราก

ลกึลงในวัสดุชํา  หลังจากสัปดาหแรกควรรดน้ําวันละคร้ัง ใหวัสดุชําชุมช้ืนท่ัวท้ังถุง ถาหากดนิในถุงชําแหงเร็วอาจเพิ่มการรดน้ําเปนวันละ 2 คร้ัง เชา เย็น 

-การใสปุย(Fertilizer application) ในชวงแรกปุยท่ีใหควรมปีริมาณไนโตเจนสูงและเมื่อกลาไมโตใกลจะยายปลูก ควรลดปริมาณไนโตรเจน และเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัส

และโปรตัสเซยีมใหสูง เพื่อใหกลาพัฒนาทางระบบราก และมกีารสะสมอาหาร 

-การกําจัดวัชพชื(Weeding) ควรถอนวัชพชืทุกๆ สัปดาหเมื่อกลาไมอายุเกนิ 1 เดอืนควรทําการถอนวัชพชื ทุก 2 สัปดาห หรือ เดอืนละคร้ัง ขึ้นอยูกับความหนาแนนของ

วัชพชื ควรทําการถอนวัชพชืขณะท่ีมขีนาดเล็ก หรือเพิ่งงอก เนื่องจากวัชพชืยังมรีะบบรากเล็กและถอนงาย หรือหลังจากรดนํ้าตนไมในตอนเชา เพราะดนิในถุงยังแฉะงาย

ตอการถอน 

-การปองกันและกําจัดศัตรูพชื (Pest and disease control) เชน แมลงกนิใบ เชื้อราทําลายโดยหม่ันตรวจสอบอยูเสมอถาตรวจสอบพบควรรีบกําจัดดวยการใชสารเคมี

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชื สารเคมแีตละชนิดใชปองกันกําจดัศัตรูพชืไมเหมอืนกันจะตองซื้อมาใชใหตรงกับศัตรูพชืชนิดน้ัน เชน ใชกับแมลง ใชกับเพลี้ย หรือใชกับเชื้อรา 

เปนตน และจะตองทําความเขาใจวธีิใชโดยการศึกษาใบกํากับยา และปฏบัิติใหถูกตอง 



ข้ันตอนการทํางาน รายละเอยีดข้ันตอนการทํางาน 

10. คัดกลา(Culling)  

       จัดช้ันความสูง  

       (Grading)         

       และทํากลาไมใหแกรง    

       (Seedling hardening)      

       จนไดกลาไมท่ีมคีุณภาพ 

       พรอมแจกจาย 

กลาไมภายหลังจากการยายชําจะมกีารเจริญเติบโตท่ีแตกตางกัน เนื่องจากลักษณะทางกรรมพันธุของเมล็ด และปจจัยอื่นทางสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกัน    จงึทําใหมกีลา

ท่ีสมบูรณและมขีนาดแคระแกรน ปะปนกัน ถาไมทําการใดๆ กลาไมเล็ก จะถูกเบียดบังและตายในท่ีสุด ดังน้ันหนวยงานเพาะชํากลาไม        จงึตองจัดลําดับช้ันความสูง

โดยเรียงลําดับเปนแถวๆโดยตนกลาท่ีมคีวามสูงท่ีสุดจัดไวหัวแปลง เรียงไปจนถงึตํ่าสุดอยูทายแปลง เพื่อใหตนกลาไมไดรับแสงสวางและนํ้าอยางท่ัวถงึ กลาไมท่ีมี

ลักษณะไมด ีมโีรคและแมลงทําลายไมสามารถบํารุงใหเปนกลาท่ีสมบูรณไดควรคัดและทําลายท้ิง กลาไมท่ีคาดวาจะสามารถบํารุงใหสมบูรณไดอาจคัดแยกไปเรียงเปน

แปลงอีกตางหากเพื่อสะดวกตอการใหปุยและนํ้าเปนกรณพีเิศษ ซึ่งกลาไมคุณภาพพรอมแจกจายจะตองมลัีกษณะ ดังน้ี 

- กลาไมท่ัวไปมขีนาดความสูงประมาณ 30 ซ.ม. ของกลาไมตามเกณฑมาตรฐานของกรมปาไม (รายละเอียดตามตารางขอมูลเมล็ดพันธุไมและการปฏบัิติกอนเพาะ

เมล็ดพันธุไมชนิดตางๆในหนังสอืการจัดการเพาะชํากลาไมคุณภาพ สวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม  หนา 12 – 13) 

- กลาไมขนาดใหญ มขีนาดความสูงประมาณ 50-100 ซ.ม. 

11. รับเร่ืองการขอรับกลาไม 

      ตรวจสอบเอกสาร/ 

      หลักฐานการขอรับ 

      กลาไม 

หนวยงานเพาะชํากลาไมดําเนินการ  ดังน้ี 

1. หนวยงานเพาะชํากลาไมรับเรื่องการขอรับกลาไม 

2. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูมาติดตอขอรับกลาไม (เอกสารและขอมูลตองครบถวน )  

   - แบบคําขอรับกลาไม หรอื คําขอจากหนวยงานราชการ/เอกชน 

   - บัตรประจําตัวประชาชนหรอืสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

   - สําเนาเอกสารกรรมสทิธิ์ท่ีดิน (ถามี) 

   - แผนท่ีพื้นท่ีปลูกตนไมโดยสังเขป 

3. ลงขอมูลในทะเบียนจายกลาไม แบบ 2 

12. อนุมัติจายกลาไม 

 

4. หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไม หัวหนาหนวยงานเพาะชํากลาไมและหัวหนาหนวยงานในสังกัดกรมปาไม ผูไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีเพาะชํากลาไมมีอํานาจการจายกลาไมได ดังน้ี  

- ประชาชนท่ัวไป จายไดไมเกนิรายละ 1,500 ตน/ป 

- องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ จายไดไมเกนิรายละ 10,000 ตน/ป 

และหัวหนาศูนยเพาะชํากลาไม มีอํานาจจายกลาไมและส่ังหนวยงานในสังกัดใหจายกลาไมได ดังน้ี  

- ประชาชนท่ัวไป จายไดไมเกนิรายละ 10,000 ตน/ป 

- องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ จายไดไมเกนิรายละ 50,000 ตน/ป (ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการจายกลาไม พ.ศ. 2552  ขอ5)  

โดยนับระยะเวลาจากรับเรื่อง(เอกสารครบถวน)จนถงึขัน้ตอนการอนุมัติแจกจายภายใน 3 ชั่วโมง(กรณีทีข่อรับที่หนวยงานเพาะชําฯโดยตรงและไมเกนิอํานาจของหวัหนาหนวยเพาะชาํฯ) 



ข้ันตอนการทํางาน รายละเอยีดข้ันตอนการทํางาน 

13. ใหคาํแนะนําพรอม  

       ประเมนิผลความ 

       พงึพอใจ 

 

- หนวยงานเพาะชํากลาไมควรใหคําแนะนําแกประชาชนท่ีมาขอรับกลาไมวา ไมท่ีนํามาปลูกสวนใหญมักจะบรรจุในถุงพลาสติกใหใชมีดกรีดถุงออก         

ควรระวังคือ อยาใหรากของตนไมไดรับความกระทบกระเทือนมากนัก เสร็จแลววางตนไมลงในหลุมท่ีขุดใหระดับรอยตอระหวางลําตนกับรากอยูเสมอกับระดับขอบหลุม แลว

กลบหลุมดวยดินผสมท่ีเตรียมไวสําหรับปลูกหรือใชดินท่ีขุดขึ้นจากหลุมท่ีเปนดินรวนปนทราย หรือดินท่ีมีความรวนซุยดี อยาใชดินเหนียวท่ีแนนหรือดินท่ีมีกรวดหินมาก ๆ กลบ

หลุม เพราะจะเปนปญหาทําใหรากตนไมเจริญเติบโตไดไมดี เมื่อกลบหลุมเสร็จแลวใชเทาเหยียบดินใหแนนพอประมาณ นําเศษใบไมหญาหรือฟางมาคลุมรอบโคนตนเพ่ือ

รักษาความชื้นและปองกันการกัดเซาะของนํ้าในขณะรดนํ้าตนไม หาไมหลักซึ่งมีความสูงมากกวาตนไมพอประมาณมาปกขาง ๆ ผูกเชือกยึดกับตนไมอยางหลวม ๆ เพ่ือชวยใน

การทรงตัวของตนไมและปองกันลมพัดโยก เมื่อปลูกเสร็จรดนํ้าใหชุมและถาเปนไปไดควรรดนํ้าวันละคร้ัง จนตนไมตั้งตัวได กรณีท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีมากๆ ควรปลูกในชวงฤดูฝน 

ขณะฝนตกหรือหลังฝนตกใหม ๆ เพ่ือประหยัดคาใชจายในการรดนํ้าตนไม ภายหลังการปลูกตนไมโดยปกติควรรดนํ้าติดตอกันทุกวันในเวลาเย็นอยางนอยวันละ 1 คร้ัง ตลอด 

1 สัปดาห การรดนํ้าควรรดนํ้าใหชุม ถาตองการทราบวาไดรดนํ้าเพียงพอแลวหรือไม ใหทดลองขุดดินดูวานํ้าซึมลงไปถึงบริเวณรากตนไมหรือยัง ถารดนํ้านอยไปนํ้าจะซึมลงไป

ไมถึงบริเวณรากตนไม   การพรวนดินใสปุยและการกําจัดวัชพืช  วัชพืชเปนตัวการท่ีทําใหตนไมเจริญเติบโตชา ควรมีการกําจัดวัชพืชโดยการถากถาง และพรวนดินรอบโคน

ตนไมในรัศมี 1 เมตร ปละ 2 คร้ัง ในขณะพรวนดินถามีปุยวิทยาศาสตรจะโรยรอบ ๆ โคนตนประมาณ 1-2 ชอนโตะ แลวรดนํ้าหรือใสปุยคอกเพ่ิมเติมก็ได (หนังสือ มาปลูก

ตนไมกันเถอะ กรมปาไม รวมกับ Jica) 

- พรอมประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยสอบถามจากประชาชนท่ีมาขอรับบริการการจายกลาไม  และทําการประเมินผล ซึ่งระดับความพึงพอใจ 

ตองไมนอยกวา  80 เปอรเซนต 

14. ตรวจติดตาม  หนวยงานท่ีรับผดิชอบตามขอ 5.1 และ 5.2 ติดตามประเมนิผลการจายกลาไมตามแบบ 4 และแบบ 5 โดยแบงเปนกลุม ไดแก 50 -1,000 กลา และมากกวา 

1,000 กลาขึ้นไปในแตละกลุมใหสุมตัวอยางไมนอยกวารอยละ 2 ของผูมาขอรับกลาไม (ระเบียบกรมปาไมวาดวยการจายกลาไม พ.ศ. 2552 ขอ 7) 

15. สรุปรายงานผลการ  

      แจกจายกลาไม / 

      ผลการตดิตามและ  

      ประเมนิผลการแจกจาย 

      กลาไม/ผลการสํารวจ 

      ความพงึพอใจ 

      สงกรมปาไม 

หนวยงานเพาะชํากลาไมดําเนินการ ดังน้ี 

- สงสรุปรายงานผลการแจกจายกลาไม และ ผลการตดิตามและประเมนิผลการแจกจายกลาไม ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นปงบประมาณ 

- สงผลการสํารวจความพงึพอใจ ภายในวันท่ี 31 สงิหาคมของทุกปงบประมาณ 

โดยสงใหสวนเพาะชํากลาไม กรมปาไม เพื่อจัดทํารายงานประจําปตอไป 

 

หมายเหตุ   สามารถดูรายละเอียดหนังสอืการจดัการเพาะชํากลาไมคุณภาพ   หนังสอืมาปลูกตนไมกันเถอะ และแบบฟอรมตาง ไๆดท่ีเว็บไซตสวนเพาะชํากลาไม http://www.forest.go.th/nursery/ 


