
ผู้จัดท ำ
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๙ สำขำปรำจีนบุรี

กำรเพำะช ำกล้ำไม้



ปัจจบุนัไดมี้การสง่เสรมิใหมี้การพ้ืนทีป่่าไมเ้พ่ิมข้ึนเป็น 40 % ของพ้ืนทีป่ระเทศไทย 

สิง่ทีร่บัประกนัความส าเร็จใ่นการปลูกป่าประการหน่ึงก็คอืการปลูกป่าโดยใชก้ลา้ไมท้ีมี่คณุภาพ

ซึง่คณุภาพของกลา้ ไมก็้มีผลสบืเน่ืองมาจากการใชเ้มล็ดไมพ้นัธุด์มีีคณุภาพและการปฏิบตัิใน

การเพาะช ากลา้ไมต้ ัง้แตเ่มล็ดจนเป็นตน้กลา้และบ ารุงรกัษากอ่นน าไปปลูก

กำรเพำะช ำกล้ำไม้



คดัเลอืกแม่ไมที้ดแีละจดัเกบ็เมลด็พนัธุ์ไม ้

1. การคดัเลอืกแม่ไมท่ี้ด ี

1.1 มีลกัษณะสมบูรณป์ราศจากโรคและแมลง

1.2 เจรญิเตบิโตเต็มที่

1.3 ใหผ้ลผลิตตรงตามวตัถุประสงค์

- เพ่ือใชไ้มฟื้นใชส้อยในครวัเรอืน ประดบั และใหร้ม่เงาพิจารณาจากแมไ่มท้ี ่ก่ิง กา้น

เยอะใหร้ม่เงา และดอกทีส่วยงาม

- เพ่ือปลูกเป็นสวนป่าใชใ้นอุตสาหกรรมการก่อสรา้งและแปรรูปไม ้เลือกเก็บจาก แมไ่ม ้

ทีมี่ล าตน้ตรง เปลามีความยาวถึงก่ิงแรก   

1.4 เจรญิเตบิโตอยูใ่นกลุม่ไมช้นิดเดยีวกนัทีมี่ลกัษณะแข็งแรง 



2. การจดัเกบ็เมลด็พนัธุ์ไม ้

ภายหลงัจากการคดัเลือกและหมายแมไ่มท้ีด่ไีดแ้ลว้ อาจท าการเก็บเมล็ดไมห้ลายวธิีดงัน้ี

2.1 เกบ็เมลด็ท่ีร่วงหล่นตามธรรมชาติ

- เหมาะส าหรบัไมท้ีมี่ผลใหญ ่ฝักใหญ ่และเมล็ดใหญ ่เชน่ สกั (Tactona) ,

ซอ้(Gmelina) และผลไมย้างบางชนิด



2. การจดัเกบ็เมลด็พนัธุ์ไม ้(ต่อ)

2.2 การเกบ็เมลด็ไมจ้ากเรอืนยอดโดยตรง

- การเก็บเมล็ดไมค้วรเก็บในขณะทีเ่มล็ดผลหรอืฝักแกแ่ลว้โดยเก็บจากเรอืนยอด

การปฏิบตัิตอ่เมล็ดหรือผลหลงัการเก็บ ( Seed handling )



การแยกเมลด็ (ต่อ)

2.1 การแยกเมลด็ออกจากผลแหง้ ( Dry fruit extraction )

- แยกโดยการขยี้หรอืทุบ ตดัหรอืใชเ้ครือ่งแยกเมล็ด



การแยกเมลด็ (ต่อ)

2.2 การแยกเมลด็ออกจากผลสด ( Fruit depulping ) 

- แยกเยื้อหุม้ออกโดยการลา้งน า้และใชม้ือขยี้หรอืถูกบัตะแกรง



การแยกเมลด็(ต่อ)

2.3 ท าความสะอาดและแยกขนาดเมลด็ ( Cleaning and Grading ) 

- หลงัจากแยกเมล็ดออกจากผล และท าการตากเมล็ดแลว้การขจดัสิ่งเจอืปนหรือ

เมล็ดลีบออกดว้ยการเป่า ฝัดดว้ยกระดง้ หรือใชต้ระแกรงรอ่น



การปฏบิตัิต่อเมลด็ไมก่้อนเพาะหรอืเร่งการงอก (Seed pretreatment)

1. เมล็ดทีมี่เปลือกหุม้ เมล็ดบาง น า้ซมึผา่นไดง้า่ย เมล็ดเหลา่น้ีสามารถน าไปเพาะได ้

เลย หรอืแชน่ า้ประมาณ 16 ช ัว่โมงหรอื 1 คนื

2. เปลือกเมล็ดแข็งแชน่ า้รอ้น 1 ช ัว่โมงถึง 1 คนื 

3. ชนิดทีมี่เปลือกเมล็ดแข็งหนา การงอกจะต า่มากและใชเ้วลานานตอ้งตดัหรือ ขลิบ

ใชก้ระดาษทรายขดัหรอื แชใ่นกรด ก ามะถนั 

4. ชนิดทีส่ิง่หอ่หุม้เมล็ดแข็งหนา ตอ้งผา่หรอืตดัเมล็ดใหแ้ตกโดยไมเ่ป็นอนัตราย หรอื

แชห่มกัใหส้ว่นหุม้ภายนอกคอ่ยๆสลายตวั



การเพาะเมลด็ไม ้(Seed sowing)

1. น าเมล็ดช าลงถุงดนิโดยตรง วธิีน้ีใชก้บัเมล็ดขนาดใหญ ่เชน่ มะคา่โมง 

2. เพาะในกระบะเพาะหรือแปลงเพาะกอ่นยา้ยช า โดยวธิหวา่นใหก้ระจายทัง้กระบะเพาะ 

หรือแปลง ระยะหา่งระหวา่งเมล็ดข้ึนอยูก่บัขนาด   เมล็ดชนิดไมปั้จจยัทีจ่  าเป็นตอ่การงอกของ

เมล็ดไมใ้นระยะแรกมี ความชื้น(น า้) ออกซเิจน อุณหภูมิ และ แสงสวา่งทีเ่หมาะสม

1. น ำเมลด็ช ำลงถุงดนิโดยตรง 2.เพำะในแปลงเพำะก่อนย้ำยช ำ 



การเตรยีมถุงดนิ (Soil bag preparation or Potting)

- ตอ้งเตรยีมถุงใหเ้หมาะกบัขนาดของกลา้ไม ้ขนาดทีใ่ชเ้พาะช าทัว่ไป 4 X 6 น้ิว 

- วธิีการกรอกดนิ กรอกดนิใหเ้ต็มและกดมุมถุงใหแ้น่น

- การเก็บมุมกน้ถุงเขา้ในเพ่ือใหก้น้ถุงแบน และการวางถุงสะดวก เพ่ือการจดัวาง เรยีง

ถุงใหเ้ป็นระเบียบ โดยจดัเรยีงใหเ้ป็นแถว เพ่ือสะดวกในการท างาน การตรวจนบัจ านวนกลา้ไม ้

และการรอดตาย



การยา้ยช า ( Pricking ) 

ขนาดของกลา้ออ่นในการยา้ยช ากลา้ไม ้แตล่ะชนิดจะแตกตา่งกนัไป แลว้แตช่นิดไม้

หลกัในการพิจารณาวา่ตน้กลา้แข็งแรงสมบูรณ ์มีรากออ่น(Radicle) ล าตน้ออ่น 

(Hypocotyl) ยอดออ่น(Plumale) ทีจ่ะพฒันาเป็นตน้กลา้ทีส่มบูรณไ์ดแ้ละไมค่วรยา้ยช าหากตน้

กลา้มีรากทีย่าวเกินไปเพราะจะขดงอท าใหเ้จรญิเตบิโตไดไ้มเ่ต็มที ่



การบ ารงุรกัษากลา้ไม ้(Tending )

การบ ารุงรกัษากลา้ไม ้คอืการปฏิบตัิตอ่กลา้ไม ้หลงัการยา้ยช ากลา้อ่อนจนกระทัง่กลา้ไม ้

มีอายุและขนาดตามทีต่อ้งการ พรอ้มทีจ่ะน าไป ปลูกในพ้ืนทีจ่รงิ มีวธีิการปฏิบตัิดงัน้ี

1.การรดน า้ ( Watering)

-ในสปัดาหแ์รกของการยา้ยช า ควรรดน า้ทัง้เชา้ - เย็น ดว้ยฝักบวัฝอยละเอยีด 

เพราะกลา้ไมม้ีขนาดเล็ก ไมแ่ข็งแรง และ

รากของกลา้ ไมย้งัไมห่ยัง่ลึกลงในวสัดุช า

- หลงัจากสปัดาหแ์รกควรรดน า้วนัละครัง้ ใหว้สัดุช าชุม่ชื้นทัว่ท ัง้ถุง หากดนิในถุงช า

แหง้เร็วเพ่ิมการรดน า้เป็นวนัละ 2 ครัง้ เชา้-เย็น 



การบ ารงุรกัษากลา้ไม ้(Tending ) (ต่อ)

2. การใส่ปุ๋ย (Fertilizer Application)

กลา้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในถุงช า การใหปุ๋้ยกบักลา้ไมก็้ไมจ่ าเป็นเทา่ใดนกั แตใ่นกลา้ไม้

หลายชนิดทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาเจรญิเตบิโตใหไ้ด ้ขนาดทีต่อ้งการนานหลายเดอืน การใหปุ๋้ยแกก่ลา้

ไมน้บัวา่มีความส าคญัยิ่งในการก าจดัแมลงศตัรูพืช



การบ ารงุรกัษากลา้ไม ้(Tending) (ต่อ)

3. การก าจดัวชัพชื (Weeding)

เม่ือกลา้ไมอ้ายุเกิน 1 เดอืน ควรท าการถอนวชัพืชทุกสปัดาห ์หรอืเดอืนละครัง้ ถา้

ตน้กลา้ไมส่มบูรณม์ีโรคและแมลงรบกวน ก็ควรท า การถอนและเผาท าลายทิ้ง บางครัง้อาจตอ้งใช ้

สารเคมีก าจดัหรือควบคมุวชัพืช 



การบ ารงุรกัษากลา้ไม ้(Tending) (ต่อ)

4. การป้องกนัและก าจดัวชัพชื (Pest and disease control) 

เชน่ แมลงกดักินใบ เชื้อราท าลาย โดยหมัน่ตรวจสอบอยูเ่สมอ ถา้ตรวจสอบพบควร

รบีก าจดัดว้ยการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงศตัรู พืช



การคดักลา้และการจดัเรยีงล าดบัความสงู ( Culling and Grading ) 

กลา้ไมภ้ายหลงัจากการยา้ยช าจะมีการเจรญิเตบิโตทีแ่ตกตา่งกนั เน่ืองมาจากลกัษณะ

ทางกรรมพนัธุ ์ของเมล็ด และปัจจยัสิง่แวดลอ้มอืน่ ๆ ท าใหก้ลา้ไมมี้ทัง้สมบูรณ ์มีขนาดโตและตน้ 

แคระแกรน หากปลอ่ยไวไ้มท่ าการใดๆ กลา้ไมต้น้เล็กแคระแกรนจะ ถูกเบียดบงัไมเ่จริญเติบโต

หรอือาจตายไปในทีสุ่ด ดงันัน้ขณะทีท่ าการเล่ือนและตดัรากกลา้ไมภ้ายในแปลงช าเดยีวกนัก็จะท า

การคดักลา้และจดัเรยีงล าดบัความสูงของกลา้ควบคูก่นัไปดว้ย โดยเรยีงล าดบัเป็นแถว ๆ ตน้กลา้

ทีมี่ความสูงทีสุ่ดจดัไวบ้รเิวณหวัแปลงเรยีง ไปต า่สุดทีท่า้ยแปลง เพ่ือใหต้น้กลา้ไดร้บัแสงสวา่งและ

น า้อยา่งทัว่ถึงกลา้ไมท้ีมี่ลกัษณะไมด่ ีมีโรคและแมลงท าลาย ไมส่ามารถจะบ ารุงให ้เป็นกลา้ที่

สมบูรณไ์ด ้ควรคดัและท าลายทิ้งกลา้ไมท้ีค่าดวา่จะสามารถบ ารุงใหส้มบูรณไ์ดอ้าจคดัแยก

ไปเรยีงเป็นแปลงอกีตา่งหากเพ่ือสะดวกตอ่การใหปุ๋้ยเป็นกรณีพิเศษ 


