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ค�าน�า
คู่มอืเครอืข่ายพลเมอืงสร้างป่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลเมอืงสร้างป่า ซึ่งมี
เป้าหมายในการร่วมเพิ่มพื้นที่ป่าให้กบัประเทศไทย ทั้งเพื่อประโยชน์ในทางการอนรุกัษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนืบนความเชื่อว่า พลเมอืงทกุคนไม่ว่าจะเป็นชมุชน
ที่อยู่กับป่า หรือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองล้วนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างป่า
ให้เพิ่มขึ้นได้ อย่างไรกด็ ีการปลูกป่า ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ท�าได้ง่ายและมกัเป็นที่นกึถงึ
เป็นอนัดบัแรก ๆ เมื่อมกีจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัภาคป่าไม้ แต่การปลูกป่าให้ได้ป่า
และเป็นป่าที่มคีณุภาพ โดยตอบสนองกับเป้าหมายและตรงกบัความคาดหวงัของ
ผูป้ลกู ซึ่งไม่อาจมองข้ามรายละเอยีดและละเลยกระบวนการเตรยีมการวางแผนที่ด ี
และการเพิ่มเตมิแนวคดิ หลกัการ ความรู้ เทคนคิ และวธิกีารได้ ซึ่งคูม่อืเครอืข่าย
พลเมอืงสร้างป่านี้ได้รวบรวมความรูแ้ละค�าแนะน�าเกี่ยวกบัการปลกูป่าอย่างง่ายขึ้นมา 
เพื่ออธบิายหวัใจส�าคญัของการปลูกป่าไว้อย่างเป็นล�าดบั เริ่มตั้งแต่การคดัแม่ไม้ 
การเก็บเมล็ดพันธุ์ การจัดการเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า จนน�าไปสู่การปลูก 
รวมถงึการแนะน�าให้รู้จกัเป้าหมายและรปูแบบของป่าชนดิต่าง ๆ เพื่อให้การสร้างป่านี้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปลูกได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ขอขอบคุณกรมป่าไม้ 
และนกัวชิาการ ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญและเตม็เป่ียมไปด้วยประสบการณ์ในการศกึษา
และลงมอืปฏบิตักิารเพื่อการฟ้ืนฟปู่าให้กบัประเทศไทยมาอย่างยาวนานทั้ง 4 ท่าน 
ได้แก่ ดร.ด�ารง พพิฒันวฒันากลุ คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Dr. Stephen Elliot หน่วยวจิยัการฟื้นฟูป่า มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อาจารย์นพพร 
นนทภา หวัหน้ากลุ่มขนุดง และ ดร.เชดิศกัดิ์ เกื้อรกัษ์ รองผู้อ�านวยการวทิยาลยั
ภูมปิัญญาชมุชน มหาวทิยาลยัทกัษณิ ซึ่งได้ช่วยวางโครงร่าง ให้ค�าแนะน�าและ
ค�าปรึกษาในการพัฒนาคู่มือเล่มนี้ขึ้นมา โดยหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมให้เราทุกคน ในนามของพลเมืองของโลกนี้ได้เริ่มต้นสร้างป่า
ที่มคีณุภาพและยั่งยนืร่วมกนั
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บทน�า
โครงการพลเมอืงสร้างป่า หรอื CITIZENS’FOREST มเีป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมหยุดยั้งไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มไปถึง 1.5 องศาเซลเซียส 
เมื่อเทยีบกบัยคุเริ่มต้นอตุสาหกรรม โลกยงัต้องการต้นไม้อกีไม่น้อยกว่า 5 แสนล้านต้น
เพื่อดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งมเีวลาเหลอืน้อยกว่า 10 ปี
นบัจากนี้ การเพิ่มจ�านวนต้นไม้และการรกัษาพื้นที่ป่า คอื เครื่องมอืหนึ่งที่สามารถ
เริ่มต้นได้ทันทีส�าหรับการหยุดยั้งวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าร้อยละ 31 โดยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก�าหนดเป้าหมายในยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ให้มพีื้นที่สเีขยีว
ทั่วประเทศไทยร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ โดยจะต้องมีพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 การเพิ่มพื้นที่ป่าโดยการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิ่ง
ในเวลานี้

การตั้งเป้าหมายเพื่อการสร้างป่าให้กบัประเทศและโลกของเรานี้ เป็นภารกจิหนึ่ง
ของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ซึ่งเป็นการรวมตัวของชุมชนและองค์กร
ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการจัดการป่าไม้ร่วมกันของภาคประชาชน ที่มีเครือข่าย
อยู่ใน 38 จังหวัด โดยแนวคิดของ “พลเมืองสร้างป่า” คือ การสร้างป่าจากการ
ใช้เมล็ดพันธุ ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ที่อยู ่บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน 
ซึ่งเปน็กระบวนการท�างานเพื่อการฟ้ืนฟปู่าตามหลกัภมูนิเิวศและการใช้ประโยชน์
จากป่าที่มคีวามหลากหลายรปูแบบ โดยวางอยูบ่นฐานของการเรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัิ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามการประเมินผลอย่างง่าย เพื่อให้ได้กล้าไม้
จากเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นที่ดีและน�าไปปลูกในพื้นที่ที่ชุมชนดูแลและจัดการและ
ใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยงัเป็นการส่งเสรมิให้ชมุชนเร่งส�ารวจ 
และมีแนวทางในการอนุรักษ์แม่ไม้ของชุมชนให้เป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ที่มคีณุภาพ และรวมถงึในการสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนต่อไป
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ค�าว่า “ป่า” นั้น มีการให้ความหมายไว้ค่อนข้างหลากหลาย โดยอาจจะมี
ความแตกต่างกนัไปตามแต่บรบิททางนเิวศ หรอืจารตีของชมุชนของแต่ละท้องถิ่น 
ทั้งนี้หากใช้นิยามตามกรอบวิชาการด้านป่าไม้ขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization of the United Nations; FAO) 
“ป่า” หมายถงึ พื้นที่ดนิมากกว่า 0.5 เฮกตาร์ หรอื 3.12 ไร่ ที่มต้ีนไม้สงูกว่า 5 เมตร 
และพื้นที่ดินนั้นมีการปกคลุมของต้นไม้มากกว่าร้อยละ 10 หรือที่ดินที่มีต้นไม้
ที่สามาถเจริญเติบโตได ้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดเมื่อนับจากจุดเริ่มต ้น 
โดยความหมายของป่าในที่นี้จะไม่รวมที่ดนิที่น�ามาใช้เพื่อการเกษตรหรอือยูใ่นเมอืง

การมีป่าและประโยชน์ของป่า มีความหลากหลายมากกว่าเพื่อการเก็บรักษา
หรือการอนุรักษ์ แต่รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากป่าที่หลากหลาย
จากบรกิารทางนเิวศจากป่า เช่น ด้านเศรษฐกจิ การเป็นอาหาร การท่องเที่ยว
เชงินเิวศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้รบัประโยชน์ตามที่คาดหวงั รูปแบบการปลูกและ
การจัดการป่าต้องสอดคล้องและเอื้อให้ได้ผลตามวัตุประสงค์ที่คาดหวัง 
ดงันั้น การมเีป้าหมายของการปลูกป่าที่ชดัเจน จงึเป็นส่วนส�าคญัที่ต้องค�านงึถงึ
เป็นอนัดบัแรก โดยการปลูกป่าสามารถแบ่งตามวตัถปุระสงค์การปลูก ดงันี้

1.1 การปลูกเพ่ือการฟื้ นฟูระบบนิเวศป่าและอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือปลูกให้เป็นป่า

การฟ้ืนฟปู่าเพื่อฟ้ืนฟรูะบบนเิวศและการบรกิาร สามารถท�าได้โดยการปลูกต้นไม้
หรอืการช่วยเหลอืกลไกการเปลี่ยนแปลงแทนที่1ที่เกดิขึ้นอยู่แล้วในธรรมชาต ิ เช่น 
ดูแลกล้าไม้ หรอืลกูไม้เดมิที่มอียูแ่ล้วโดยไม่ต้องปลกูเพิ่ม เป็นต้น การฟ้ืนฟดูงักล่าว
มเีป้าหมายเพื่อเพิ่มมวลชวีภาพของพรรณไม้ท้องถิ่น เพิ่มความหลากหลายทางชวีภาพ 
เพิ่มความสามารถในการรองรบัปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ เช่น 
ความแห้งแล้ง อากาศที่ร้อนจดั เป็นต้น

 1 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ คอื การพฒันาหรอืการเปลี่ยนแปลงของระบบนเิวศสูส่งัคมที่มคีวามซบัซ้อนมากขึ้น เช่น 
การพฒันาของระบบนเิวศทุง่หญ้าสูป่่าดบิเขา ล�าดบัสดุท้ายของการเปลี่ยนแปลง คอื สงัคมเสถยีรหรอืสงัคมสมบรูณ์ 
ซึ่งเป็นสงัคมที่สามารถให้บรกิารทางนเิวศได้มากที่สดุ มคีวามหลากหลายทางชวีภาพมากที่สดุ และมคีวามสามารถ
ในการเกบ็กกัมวลชวีภาพทั้งเหนอืดนิและใต้ดนิสูงที่สดุ
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

โดยส่วนใหญ่การฟ้ืนฟใูนลกัษณะนี้มกัด�าเนนิการในพื้นที่ของรฐั แต่สามารถเกดิขึ้น
ในพื้นที่ของชุมชนหรือส่วนบุคคลได้เช่นกัน หากความสนใจหลักของการปลูก
อยู่ที่การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศและการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ อย่างไรกต็าม 
การฟื ้นฟูระบบนิเวศและการบริการมักเป็นวิธีการฟื ้นฟูที่ถูกเลือกในพื้นที่
ที่มีความส�าคัญต่อระบบนิเวศ มีคุณค่าด้านการเป็นแหล่งอนุรักษ์หรือถิ่นที่อยู่
ชนิดพรรณท้องถิ่นและชนิดพรรณที่หายาก และเป็นพื้นที่ที่ให้บริการทางนิเวศ 
เช่น พื้นที่ต้นน�้า พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ ป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล เป็นต้น

การปลูกเพื่อฟื้นฟูระบบนเิวศ มแีนวทางส�าหรบัการฟื้นฟูที่หลากหลาย แตกต่าง
ตามระดบัความเสื่อมโทรมของป่า โดยวธิกีารหนึ่งซึ่งเป็นวธิกีารฟ้ืนฟปู่าที่เหมาะสม
กับความเสื่อมโทรมระดับกลางถึงสูง ซึ่งเป็นระดับความเสื่อมโทรมที่สามารถ
พบได้ทั่วไป พื้นที่เสื่อมโทรมระดับนี้ จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่วัชพืชยงัสามารถ
เจรญิเตบิโตได้ สามารถพบกล้าไม้ในพื้นที่ ระยะทางจากป่าดั้งเดมิอาจใกล้หรอืไกล 
พบสัตว์ที่ช่วยกระจายพันธุ์ขนาดเล็กจ�านวนน้อยหรือไม่มีเลยถึงพบสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม พบการรบกวนของไฟต�่าถงึสูง จะเหมาะกบัการฟื้นฟูด้วยวธิไีม้โครงสร้าง

วธิพีรรณไม้โครงสร้าง เป็นการปลูกไม้ท้องถิ่นที่ความสามารถในการรอดชวีติสูง 
โตเรว็ ทรงพุ่มกว้าง ให้ดอกออกผลตั้งแต่อายนุ้อย และมคีวามทนหรอืสามารถ
ฟ้ืนตวัได้หลงัถกูไฟเผา วธิกีารนี้จะเลอืกพรรณไม้ดั้งเดมิหรอืพรรณไม้ท้องถิ่นจ�านวน 
20 - 30 ชนดิ โดยอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจ�านวนกล้าไม้ทั้งหมดควรเป็นไม้โตเรว็ 
กล้าไม้ประเภทโตเร็วจะเติบโตและขยายทรงพุ่มได้เร็ว เป็นการลดการแข่งขัน
หรือการเจริญเติบโตของวัชพืช ซึ่งช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของไม้โตช้า
ที่มกัจะเป็นพชืในสงัคมเสถยีร (Elliott et al., 2013) นอกจากนั้นพชืที่มคีณุสมบตัิ
ให้ดอกให้ผลตั้งแต่อายนุ้อย ยงัสามารถดงึดดูสตัว์ให้เข้ามาในพื้นที่ เป็นการส่งเสรมิ
ให้เกิดการกระจายพรรณโดยธรรมชาติ และสนับสนุนกลไกการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของระบบ
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1.2 การปลกูเพ่ือการอนุรักษค์วบคูก่บัการสรา้งรายได้

การปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ควบคู่กับการสร้างรายได้จากผลผลิตภาคป่าไม้ 
เป็นการค�านึงถึงการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพของทรพัยากรภาคป่าไม้

การปลูกป่าในลักษณะนี้มักเป็นการปลูกแบบผสมผสานที่ประกอบด้วยชนิดของ
ไม้ป่า ไม้ผล พชืเกษตร เป็นองค์ประกอบในแปลงปลกู นอกจากนี้พชืประเภทต่าง ๆ 
วิสัยของพืช (Habit)2 ถูกพิจารณาควบคู่กับการคัดเลือกชนิด โดยวิสัยของพืช
จะถูกพจิารณาตั้งแต่ ไม้ยนืต้น ไม้ล้มลกุ ไม้เลื้อย พชืหวั เป็นต้น เพื่อสนบัสนนุ
ให้เกดิโครงสร้างของป่าคล้ายธรรมชาตทิี่มโีครงสร้างหลายชั้นเรอืนยอด

อย่างไรกต็ามการปลูกเพื่ออนรุกัษ์ควบคู่กบัการสร้างรายได้ ไม่เพยีงแค่พจิารณา
ถึงลักษณะวิสัยหรือการอนุรักษ์ชนิดพรรณท้องถิ่นเท่านั้น แต่การสร้างรายได้
ถกูหยบิยกมาเป็นหนึ่งในปัจจยัส�าคญัประกอบการปลกู ชนดิพรรณที่ถกูเลอืกมาปลกู 
จึงควรตอบโจทย์ด้านการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายและสร้างรายได้หลายระยะ 
เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เชื้อเพลิง งานด้านการก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น
ก่อนการปลูก ผู้ปลูกต้องมเีป้าหมายของการใช้ประโยชน์ที่ชดัเจน เช่น ต้องการ
ได้ผลผลิตเห็ดป่า เช่น เห็ดระโงก เห็ดถอบ ก็ต้องเลือกไม้ตระกูลยางที่มีเชื้อ
ไมคอร์ไรซาที่ท�าให้เกิดเห็ด ต้องการน�้ามันยางก็เลือกไม้ที่ให้น�้ามันยาง เช่น 
ยางนา กระบาก เป็นต้น

นอกจากนี้ ควรมีการจัดองค์ประกอบของชนิดที่ต้องการปลูก เพื่อให้เกิด
ความเกื้อกูลกันเพราะต้นไม้แต่ละชนิดต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโต
แตกต่างกันไปโดยเฉพาะเรื่องแสงแดด รูปแบบการปลูกป่าในแนวทางนี้จะเป็น
ที่รู้จกักนัดใีนชื่อของ “วนเกษตร” ซึ่งมรีปูแบบที่หลากหลาย และอาจจะมกีารเรยีก
ด้วยชื่อที่แตกต่างออกไป เช่น ป่าครอบครวั ป่าหวัไร่ปลายนา สวนสมรม ป่าเมี่ยง 
ปลกูพชืร่วมยาง หรอืการปลกูพชืหลากหลายชนดิแทรกสวนยางพารา สวนหลงับ้าน 
หรอืเป็นแนวรั้วกนัลม และบางทกีม็กีจิกรรมปศสุตัว์ ประมง และการเลี้ยงผึ้ง 
ผสมผสานในพื้นที่เดยีวกนัได้

 2 วิสัยของพืช (Habit) คือ ลักษณะของพืช ซึ่งพิจารณาจากลักษณะของส่วนเหนือดินและมีความสอดคล้อง
กับอายุพืช โดยวสิยัพชืแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ไม้ยนืต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลกุ และไม้เถาหรอืไม้เลื้อย
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ภาพที่ 1 สวนป่าคนืถิ่น ต�าบลชมุแสง อ�าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย์
ที่มา คนบ้าปลูกต้นไม้ (2562)

1.3 ปลูกเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร ของป่า การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ และไม้ใช้สอยร่วมกันของชุมชน

การปลูกป่าในลักษณะนี้มีปรากฎพบในกรณีที่ชุมชนมีพื้นที่ส่วนรวมและมีพื้นที่
ที่ต้องการปลกูป่าเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยมเีป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกนัไป
ขึ้นอยู่ที่ความสนใจและการตดัสนิใจร่วมกนัของชมุชนว่าจะปลกูป่าเพื่ออะไรเป็นหลกั 
เช่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารและไม้ใช้สอยร่วมกนันั้นกส็ามารถจดัตั้งให้เป็นป่าชมุชน
ในพื้นที่ป่าของหมู่บ้านได้ ซึ่งตามกฎหมายป่าชมุชน ปี พ.ศ. 2562 ก�าหนดให้มี
การจดัท�าแผนการจดัการป่าชมุชน ที่ต้องมกีารแบ่งพื้นที่จดัการทั้งเพื่อการอนรุกัษ์
และการใช้สอย และหากมบีางพื้นที่ที่มคีวามเสื่อมโทรมกต้็องวางแผนในการฟ้ืนฟู 
ทั้งนี้ สามารถท�าการปลกูต้นไม้ที่ชมุชนมคีวามต้องการในการใช้ประโยชน์ร่วมกนั
ในอนาคตได้ เช่น หากต้องการใช้เพื่อเป็นแหล่งอาหารก็ควรเลือกว่าพืชหรือ
ต้นไม้อะไร ชนดิไหนที่จะให้ผลผลติ ทั้งใบ ดอก ผล ซึ่งสามารถน�ามาเป็นอาหาร
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แก่ชมุชน เช่น ผกัหวานป่า แคนากนิดอก เพกากนิฝัก ไม้ป่าที่ให้ผลต่าง ๆ ฯลฯ 
ถ้าต้องการเหด็ป่าอาจจะเลอืกไม้ตระกูลยางโดยใส่เชื้อไมคอร์ไรซาที่โคนต้น และ
หากชมุชนมคีวามต้องการปลูกไม้เพื่อไว้เป็นไม้ใช้สอยทั้งไม้ฟืน ไม้ซ่อมแซม หรอื
ไม้สร้างบ้านก็เลือกชนิดไม้ที่ให้เนื้อไม้เป็นผลผลิตหลักโดยให้พิจารณาประเภท
ป่าดั้งเดมิที่จะปลกู เช่น ป่าเตง็รงั กส็ามารถเลอืกชนดิไม้ที่มคีณุค่าในการใช้สอย
เนื้อไม้ เช่น ไม้รัง ไม้เต็ง ยางพลวง ฯลฯ ซึ่งล�าต้นน�าไปใช้ก่อสร้างซ่อมแซม
บ้านได้ ส่วนกิ่งกน็�าไปเป็นไม้ฟืน หรอืเผาถ่านได้ ซึ่งหลายชนดิสามารถที่จะแตก
หน่อได้หลงัจากการตดัไปใช้ประโยชน์ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องปลูกใหม่เพยีงแต่ดูแลรกัษา
ต้นใหม่ที่เกดิจากการแตกหน่อให้เตบิโต ชมุชนบางพื้นที่มศีกัยภาพในการพฒันา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรอืเส้นทางการศกึษาดูงาน กอ็าจจะเลอืกชนิดไม้ที่ให้ดอก
สร้างความสีสันสวยงามตามฤดูกาลหรือรูปทรงที่สวยงามสร้างความร่มรื่น
เพื่อเป็นจดุขาย เป็นต้น ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัเป้าหมายของการปลูกของชมุชน 
โดยจะต้องตัดสินใจร่วมกันในการคัดเลือกชนิดพันธุ ์ไม้ที่ปลูกให้สอดคล้อง
กบัเป้าหมาย ทั้งนี้ ต้องก�าหนดข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกร่วมกนั 
ทั้งการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ และรายได้ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต เช่น จากการท่องเที่ยว
เชงินเิวศ จากการขายของป่า หรอืผลติภณัฑ์จากป่า

ภาพที่ 2 ผูห้ญงิและเดก็เข้าไปเกบ็หาของป่าในป่าชมุชน ต�าบลเมอืงลิ่ง จงัหวดัสรุนิทร์
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2560)
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1.4 ปลูกเพ่ือเศรษฐกิจในรูปแบบสวนป่า

การปลูกสวนป่าเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้น มีผลผลิตหลัก คือ เนื้อไม้ 
ซึ่งมีสวนป่าที่ปลูกทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นจะเน้นที่ปลูกไม้โตเร็ว 
เช่น กระถนิเทพา กระถนิเทพณรงค์ สนปะดพิทัธ์ และไม้โตเรว็อื่น ๆ เนื้อไม้จะน�า
ไปผลติขายเป็นทั้งไม้ท่อนเพื่อการค�้ายนั โรงเรอืนต่าง ๆ อตุสาหกรรมชิ้นไม้สบั 
ไม้อัด และกระดาษ ส่วนสวนป่าเศรษฐกิจระยะยาวโดยมีอายุมากกว่า 20 ปี 
จะปลูกไม้เนื้อแข็งที่ใช้ในการก่อสร้าง ท�าเฟอร์นิเจอร์ เช่น สวนสัก ซึ่งมักจะ
ปลกูเป็นแถวเป็นแนวเพื่อสะดวกในการจดัการ ซึ่งในระยะแรกที่ต้นไม้ยงัโตไม่มาก 
สามารถปลูกพืชแซมเพื่อสร้างรายได้เสริม และเมื่ออายุสวนป่าประมาณ 10 ปี 
และ 15 ปี เมื่อไม้โตจนเรอืนยอดชดิกนักต็ดัสางต้นไม้ออก ซึ่งสามารถสร้างรายได้
ให้จากการขายไม้ที่ตดัออก น�าไปใช้ในการท�าไม้ประกอบ เฟอร์นเิจอร์ชิ้นเลก็ 
ผลผลิตแกะสลัก ในส่วนต้นไม้ที่เหลือจะปล่อยให้เจริญเติบโตเป็นไม้ขนาดใหญ่
ที่มคีณุภาพ และมลูค่าสงูที่น�าไปท�าเป็นไม้แปรรปูต่อไป ทั้งนี้ การปลกูสวนป่าเศรษฐกจิ
สามารถท�าได้ในพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่จะมพีื้นที่มาก หรอืหลายแปลง 
นอกจากนี้ ยงัมภีาคเอกชนที่มพีื้นที่ขนาดใหญ่ที่สามารถวางแผนในการจดัการพื้นที่
เป็นระบบตดัฟันได้ ทั้งนี้หลกัการส�าคญัที่ควรพจิารณา คอื ผลตอบแทนคุ้มค่า
เพราะเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งต้องมีการใช้กล้าไม้ที่มีคุณภาพดีจากแม่ไม้ที่ด ี
มีสายพันธุ์ที่ดีจากกระบวนการคดัเลอืกแม่พันธุ์

ตัวอย่างในการหาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักนั้น 
ในระยะเวลา 15 ปี จะมต้ีนทนุการปลกูสวนป่าเมื่อครบเวลา 15 ปี เป็นเงนิรวมทั้งสิ้น 
28,000 บาทต่อไร่ ซึ่งค่าใช้จ่ายส�าคัญจะประกอบด้วย ค่ากล้าพันธุ์ ค่าแรงงาน
ในการจดัการ ค่าดอกเบี้ยในกรณทีี่มกีารกู้เงนิน�ามาปลูก เป็นต้น

การประมาณการในส่วนของรายได้ หากค�านวณปริมาตรไม้จากการตัดสาง
ขยายระยะเมื่ออายุ 11 ปี จะได้ไม้ที่มีเส้นรอบวงกลางท่อนประมาณ 50 - 60 
เซนติเมตร มีปริมาตร 3 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ราคาลูกบาศก์เมตรละ 6,200 บาท 
จะมรีายได้จากการขายไม้ประมาณไร่ละ 18,600 บาท (ปัจจบุนัลกูบาศก์เมตรละ 
9,000 – 10,000 บาท) และเมื่ออายคุรบรอบตดัฟัน 15 ปี จะได้ไม้ที่มเีส้นรอบวง กลาง
ท่อนประมาณ 80 - 90 เซนตเิมตร ผูป้ลกูจะมรีายได้จากการขายไม้ประมาณไร่ละ 
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98,400 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกจิจากการขายไม้สกั รวมทั้งสิ้น 
117,000 บาทต่อไร่ ในระยะเวลา 15 ปี ดงันั้น โดยเฉลี่ยแล้ว เกษตรกรจะมรีายได้ 
หรอืผลตอบแทนประมาณไร่ละ 5,900 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ ความโตและปรมิาตรของต้นไม้
แต่ละพื้นที่จะมคีวามแตกต่างกันไป ขึ้นอยู ่กับคุณภาพของพื้นที่ หากมีคุณภาพ
ที่เหมาะสม การใช้ต้นกล้าที่มีคุณภาพมพีนัธกุรรมที่ด ี รวมทั้งการดแูลจดัการ
สวนป่าที่ถูกต้องจะส่งผลต่อผลผลิตเนื้อไม้สูง สิ่งที่ส�าคัญการปลูกสร้างสวนป่า
ที่มเีป้าหมายเนื้อไม้นั้นใช้เวลานาน ดงันั้น การใช้ต้นกล้าจากแม่ไม้ที่พนัธกุรรมดี
จงึเป็นหวัใจที่ส�าคญัมาก

ภาพที่ 3 สวนป่าสักจากหน่อรุ่นที่ 2 อายุ 12 ปี ต�าบลดู่พงษ์ อ�าเภอสันติสุข 
   จงัหวดัน่าน
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2561)



บทที่ 2
ประเภททีด่นิและเงือ่นไขตามกฎหมาย 
ในการปลูกป่า
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หลังจากที่ได้ตั้งเป้าหมายการปลูกป่าแล้ว ข้อมูลส�าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ
ที่ควรตรวจสอบ คอื พื้นที่ที่จะท�าการปลกูป่านั้นเป็นที่ดนิประเภทใด เนื่องจากที่ดนิ
แต่ละประเภทอาจจะมีเงื่อนไขและข้อจ�ากัดของการใช้ประโยชน์ของผลผลิต
ที่ได้จากป่า โดยเฉพาะเนื้อไม้แตกต่างกนั ดงันั้นหากเรามเีป้าหมายของการปลกูป่า 
แล้วต้องการใช้ประโยชน์จากของป่าและเนื้อไม้ จึงควรศึกษาท�าความเข้าใจ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ประเภทของที่ดินนั้น โดยทั่วไปอาจจะแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ที่ดิน
ของเอกชน และที่ดนิของรฐั ซึ่งได้รบัอนญุาตให้ใช้ประโยชน์หรอืสทิธทิ�ากนิ

ที่ดนิของเอกชนนั้น หมายถงึ ที่ดนิที่บคุคลได้สทิธกิารถอืครองมาตามประมวล
กฎหมายที่ดนิ โดยมรีปูแบบเอกสารทางกฎหมายหลกั ๆ คอื โฉนด นส 3. เป็นต้น 
ซึ่งที่ดินของเอกชนลักษณะนี้จะมีสิทธิในการจัดการและใช้ประโยชน์ของ
ผลผลติได้อย่างเสรเีกอืบทกุประการ

การใช้เนื้อไม้ในพื้นที่ของเอกชนนี้ ในอดตีพระราชบญัญตักิฎหมายป่าไม้ พ.ศ. 2484 
มาตรา 7 เคยก�าหนดให้ไม้หวงห้าม ไม่ว่าจะเกิดในที่ใดในราชอาณาจักร
ต้องมกีารขออนญุาต แต่ภายใต้การประกาศแก้ไขพระราชบญัญตัปิ่าไม้ฉบบัที่ 8 
พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดที่ปลูกในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้อง 
ไม่เป็นไม้หวงห้ามอกีต่อไป ประชาชนหรอืเจ้าของที่ดนิกรรมสทิธิ์นั้นสามารถน�ามา
ใช้ประโยชน์ได้

ในกรณีที่ดินของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้บุคคลใช้ประโยชน์ได้นั้น ที่มีการส่งเสริม
ให้มกีารปลูกป่าเศรษฐกจิและฟื้นฟูป่าตามนโยบายของรฐั มอียู่ 2 ประเภท คอื 
ก) ที่ดนิที่ให้ประชาชนเข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิ (ส.ป.ก.) และ ข) ที่ดนิ
ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิ(คทช.) โดยมเีงื่อนไขการใช้ประโยชน์
ในที่ดนิที่แตกต่างกนั

1. ที่ดนิ ส.ป.ก. มหีลกัการส�าคญัว่า ที่ดนิในเขตปฏริปูนั้นมเีจตนารมณ์เพื่อการท�า
เกษตรกรรมเท่านั้น ส�าหรับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก. นั้น เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2563 คณะรฐัมนตร ี มมีตเิหน็ชอบในหลกัการร่างประกาศกระทรวง
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดยให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดนิในเขตปฏริูปที่ดนิ
ที่มหีนงัสอือนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏริปูที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ทั้ง ส.ป.ก. 4-01 
ส.ป.ก. 4-01ก ส.ป.ก. 4-01 ข ส.ป.ก. 4-01 ค และหนงัสอือนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่อาศัย ส.ป.ก. 4-01 ช ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ทั้งนี้
ต้องมปีระกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ออกมาเป็นทางการ
กส็ามารถปลกูและได้รบัการอนญุาตให้ท�าประโยชน์ไม้ที่ปลกูขึ้นได้ และนอกจากนี้
ยังสามารถน�าไปขึ้นทะเบียนสวนป่า ตามพระราชบัญญัตสวนป่า พ.ศ. 2535 
ซึ่งสามารถตดัโค่นได้

2. ที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นนโยบาย
ว่าด้วยเรื่องการที่ดนิทกุประเภทในประเทศไทย ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าชายเลน 
ป่าอนรุกัษ์ ที่ดนิในเขตปฏริปูที่ดนิ (ส.ป.ก.) ที่ดนิสาธารณะประโยชน์ ที่ดนิราชพสัด ุ
และที่ดนิสงวนเพื่อกจิการในนคิมสร้างตวัเอง โดยน�าที่ดนิมาจดัสรรให้ประชาชน
ในรูปแบบแปลงรวม ภายใต้การดูแลของ คณะกรรมการ คทช. โดยมเีงื่อนไข 
ตาม มติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งเงื่อนไขการใช้ที่ดิน
เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
  1. ชมุชนในเขตป่าสงวนแห่งชาตกิ่อน 30 มถินุายน 2541 ชั้นลุ่มน�้า 3 - 4 - 5 
อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ อยู ่อาศัย/ท�ากิน แบบแปลงรวม (ให้สิทธิท�ากิน 
มใิห้เอกสารสทิธิ์)
  2. ชมุชนในเขตป่าสงวนแห่งชาตหิลงั 30 มถินุายน 2541 ชั้นลุ่มน�้า 3 - 4 - 5 
อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ อยู ่อาศัย/ท�ากิน แบบแปลงรวม (ให้สิทธิท�ากิน 
มใิห้เอกสารสทิธิ์) ให้ปลูกป่าเพื่อเศรษฐกจิไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ และ
อื่น ๆ ควบคู่ไปกบัให้ใช้ประโยชน์อยู่อาศยัและท�ากนิ
  3. ชมุชนในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิก่อน 30 มถินุายน 2541 ชั้นลุ่มน�้า 1 - 2 
สามารถจัดระเบียบการใช้ที่ดินอยู่อาศัย/ท�ากินเป็นหลักแหล่งอย่างเหมาะสม 
เช่น ฟื้นฟูสภาพป่าแบบมสี่วนร่วม ส่งเสรมิราษฎร ปลูกป่า 3 อย่าง ร้อยละ 20 
ของพื้นที่ ชมุชนในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิหลงั 30 มถินุายน 2541 ชั้นลุ่มน�้า 1 - 2 
เป็นพื้นที่ที่ต้องท�าการฟ้ืนฟสูภาพป่า ราษฎรในพื้นที่นี้ถอืว่าบกุรกุใหม่ ต้องท�าการ
ฟื้นฟูสภาพป่า โดยต้องจัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมป่าไม้โดยประชาชน
มหีน้าที่ดแูลบ�ารงุรกัษาป่าและจะขอรบัผลผลติจากไม้ที่ปลูกและใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ในระหว่างแถวของต้นไม้ได้
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  4. ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ก่อน และ หลัง 30 มิถุนายน 2541 ชุมชนที่
จะได้รบัการพจิารณา ต้องเป็นชมุชนที่อาศยัอยู่เดมิ พจิารณาอนญุาตควบคู่กบั
พระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต ิ และพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า 
พ.ศ. 2562
  5. ชมุชนในพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพาะเลี้ยงสตัว์น�้า และพื้นที่เกษตรกรรม
ท�าการส�ารวจ ตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ จดัท�าข้อมูลจ�าแนกตามรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ จัดท�าแผนการบริหารจัดการและโครงการเพื่อการอนุญาต 
ให้กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด�าเนนิการอนญุาตตามกฎหมายใช้พื้นที่

ทั้งนี้การแก้ไข พระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 7 ยังคงไม่ครอบคลุมที่ดินของรัฐ 
ดงักล่าวข้างต้น ส�าหรบัไม้หวงห้ามที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ต้องปลูกขึ้นเอง ดงันั้น 
ไม้หวงห้ามที่ไม่ได้ปลูกขึ้นเองในพื้นที่เหล่านี้ จึงยังไม่ควรน�ามาใช้ประโยชน์
เพราะข้อกฎหมายยงัไม่ได้รบัการอนญุาต นอกจากนี้ การตดัไม้ยงัต้องค�านงึถงึ
พระราชบญัญตัเิลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 โดยต้องมกีารขออนญุาตหากเลื่อยยนต์
มกี�าลงัเกนิ 1 แรงม้า และบาร์โซ่ขนาดเกนิกว่า 12 นิ้ว จ�าเป็นต้องน�ามาขึ้นทะเบยีน 
หากมีขนาดน้อยกว่าข้อก�าหนดดังกล่าว ก็ไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาตเมื่อทราบ 
ในข้อกฎหมายที่ดินและที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนแล้วก็สามารถเริ่มวางแผน
การปลูกป่าได้ทนัที
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

ภาพที่ 4 เสาหลักแนวเขตสิทธิในที่ดินโครงการที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการ 
   นโยบายที่ดนิแห่งชาต ิ(คทช.)
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2562)
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สามารถทาํกนิไดอยางปกติ
สงเสรมิระบบวนเกษตร
เกษตรผสมผสาน
และเกษตรอนิทรยี 

• ตดัใชสอยในครวัเรอืน โดยการ
 ตดัแบบเลอืกตดั ตองแจง
 หวัหนาอทุยานแหงชาตใิหเหน็ชอบ
 (รางระเบยีบกรมอทุยานแหงชาติ
 สตัวปา และพนัธุพชื )
• ปลูกไมเกษตร ไมใชสอย และ
 ตดัใชประโยชนได เหน็ชอบ
 (รางระเบยีบกรมอทุยานแหงชาติ
 สตัวปา และพนัธุพชื )

เงื่อนไข
การใช้ที่ดิน 

การจัดการต้นไม้
ตามห่วงโซ่อุปทาน 
(ปลูก-ตัด-แปรรูป
-ขนย้าย- ค้าขาย) 

การใช้ประโยชน์ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
และทํากินตามมาตรา 64 

ใชประโยชนนจากไมไดเฉพาะ
ในพื้นที่ใชสอย แตตองไมใช
ไมหวงหามและไมทรงคณุคา
เพื่อการอนรุกัษในพื้นที่  

• แบงออกเปน 2 โซน
 พื้นที่อนรุกัษ
 และใชประโยชน 
• เกบ็หาของปา และใชบรกิาร
 นเิวศทองเที่ยวไดทั้ง 2 โซน 

ป่าชุมชน
(ป่าสงวนแห่งชาติ)

• เพื่อการเกษตร
 ปศสุตัว 
• ตกทอดสูทายาท 
• ขึ้นทะเบยีนสวนปาได
 (ปลูกสวนปาตาม
 พ.ร.บ สวนปา 2535)

• ใชประโยนชที่ดนิได
 ยดืหยุนในการใช
 ประโยชนที่ดนิ 
• เปลี่ยนมอื ซื้อขายได
• ปลดลอ็คไมหวงหาม
 ที่ขึ้นในมาตรา 7 
 พ.ร.บ.ปาไม 
• ปลูกสรางสวนปา
 เศรษฐกจิและ
 ขึ้นทะเบยีนสวนปาได  

• ปลูกและใชประโยชน
 ในพื้นที่ได แตตองไปแจง
 ขึ้นทะเบยีน E-tree
 (พ.ร.บ.ปาไม 2562) 
• การแปรรูปตองพจิารณา
 เลื่อยโซยนตตองไมเกนิ
 12 นิ้ว 
• การขนยาย เพื่อการคา
 ตองมใีบรบัรองไม 

• เพื่อการเกษตร
 ปศสุตัว 
• ตกทอดสูทายาท 
• ขึ้นทะเบยีนสวนปาได
 (ปลูกสวนปาตาม
 พ.ร.บ สวนปา 2535)

การปฎิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.)

เอกสารสิทธิ์ 
(โฉนด นส.3)

ลุมนํ้า 1-2 ปลูกได
แตตดัไมได
(เนนการฟนฟูระบบนเิวศ
ลุมนํ้า) 

ลุมนํ้าชั้น 1-2 กอนป 45
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
สามารถจดัระเบยีบทาํกนิ
โดยปลูกปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง รอยละ
20 เปอรเซน็ต ของพื้นที่ 
ลุมนํ้าชั้น 1-2  ป 45–57 
ทาํขอตกลงกบักรมปาไม
ปลูกตนไม และใชพื้นที่
ระหวางตนไม และเกบ็
ผลผลติได (กาแฟ อื่นๆ) 

ลุมนํ้า 3,4,5 กอน 45
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
โดยมใิหเอกสารสทิธิ์
หามซื้อขาย
ลุมนํ้า 3,4,5 ป 45-57 
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
โดยใหปลูกปาเศรษฐกจิ
รอยละ50 เปอรเซน็ต
ของพื้นที่ 

ลุมนํ้า 3,4,5 ปลูกไมได
และตดัไมได (รอประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามวรรคสอง
มาตรา 7) 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
(ป่าสงวนแห่งชาติ)

ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย

สามารถทาํกนิไดอยางปกติ
สงเสรมิระบบวนเกษตร
เกษตรผสมผสาน
และเกษตรอนิทรยี 

• ตดัใชสอยในครวัเรอืน โดยการ
 ตดัแบบเลอืกตดั ตองแจง
 หวัหนาอทุยานแหงชาตใิหเหน็ชอบ
 (รางระเบยีบกรมอทุยานแหงชาติ
 สตัวปา และพนัธุพชื )
• ปลูกไมเกษตร ไมใชสอย และ
 ตดัใชประโยชนได เหน็ชอบ
 (รางระเบยีบกรมอทุยานแหงชาติ
 สตัวปา และพนัธุพชื )

เงื่อนไข
การใช้ที่ดิน 

การจัดการต้นไม้
ตามห่วงโซ่อุปทาน 
(ปลูก-ตัด-แปรรูป
-ขนย้าย- ค้าขาย) 

การใช้ประโยชน์ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
และทํากินตามมาตรา 64 

ใชประโยชนนจากไมไดเฉพาะ
ในพื้นที่ใชสอย แตตองไมใช
ไมหวงหามและไมทรงคณุคา
เพื่อการอนรุกัษในพื้นที่  

• แบงออกเปน 2 โซน
 พื้นที่อนรุกัษ
 และใชประโยชน 
• เกบ็หาของปา และใชบรกิาร
 นเิวศทองเที่ยวไดทั้ง 2 โซน 

ป่าชุมชน
(ป่าสงวนแห่งชาติ)

• เพื่อการเกษตร
 ปศสุตัว 
• ตกทอดสูทายาท 
• ขึ้นทะเบยีนสวนปาได
 (ปลูกสวนปาตาม
 พ.ร.บ สวนปา 2535)

• ใชประโยนชที่ดนิได
 ยดืหยุนในการใช
 ประโยชนที่ดนิ 
• เปลี่ยนมอื ซื้อขายได
• ปลดลอ็คไมหวงหาม
 ที่ขึ้นในมาตรา 7 
 พ.ร.บ.ปาไม 
• ปลูกสรางสวนปา
 เศรษฐกจิและ
 ขึ้นทะเบยีนสวนปาได  

• ปลูกและใชประโยชน
 ในพื้นที่ได แตตองไปแจง
 ขึ้นทะเบยีน E-tree
 (พ.ร.บ.ปาไม 2562) 
• การแปรรูปตองพจิารณา
 เลื่อยโซยนตตองไมเกนิ
 12 นิ้ว 
• การขนยาย เพื่อการคา
 ตองมใีบรบัรองไม 

• เพื่อการเกษตร
 ปศสุตัว 
• ตกทอดสูทายาท 
• ขึ้นทะเบยีนสวนปาได
 (ปลูกสวนปาตาม
 พ.ร.บ สวนปา 2535)

การปฎิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.)

เอกสารสิทธิ์ 
(โฉนด นส.3)

ลุมนํ้า 1-2 ปลูกได
แตตดัไมได
(เนนการฟนฟูระบบนเิวศ
ลุมนํ้า) 

ลุมนํ้าชั้น 1-2 กอนป 45
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
สามารถจดัระเบยีบทาํกนิ
โดยปลูกปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง รอยละ
20 เปอรเซน็ต ของพื้นที่ 
ลุมนํ้าชั้น 1-2  ป 45–57 
ทาํขอตกลงกบักรมปาไม
ปลูกตนไม และใชพื้นที่
ระหวางตนไม และเกบ็
ผลผลติได (กาแฟ อื่นๆ) 

ลุมนํ้า 3,4,5 กอน 45
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
โดยมใิหเอกสารสทิธิ์
หามซื้อขาย
ลุมนํ้า 3,4,5 ป 45-57 
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
โดยใหปลูกปาเศรษฐกจิ
รอยละ50 เปอรเซน็ต
ของพื้นที่ 

ลุมนํ้า 3,4,5 ปลูกไมได
และตดัไมได (รอประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามวรรคสอง
มาตรา 7) 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
(ป่าสงวนแห่งชาติ)
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

สามารถทาํกนิไดอยางปกติ
สงเสรมิระบบวนเกษตร
เกษตรผสมผสาน
และเกษตรอนิทรยี 

• ตดัใชสอยในครวัเรอืน โดยการ
 ตดัแบบเลอืกตดั ตองแจง
 หวัหนาอทุยานแหงชาตใิหเหน็ชอบ
 (รางระเบยีบกรมอทุยานแหงชาติ
 สตัวปา และพนัธุพชื )
• ปลูกไมเกษตร ไมใชสอย และ
 ตดัใชประโยชนได เหน็ชอบ
 (รางระเบยีบกรมอทุยานแหงชาติ
 สตัวปา และพนัธุพชื )

เงื่อนไข
การใช้ที่ดิน 

การจัดการต้นไม้
ตามห่วงโซ่อุปทาน 
(ปลูก-ตัด-แปรรูป
-ขนย้าย- ค้าขาย) 

การใช้ประโยชน์ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
และทํากินตามมาตรา 64 

ใชประโยชนนจากไมไดเฉพาะ
ในพื้นที่ใชสอย แตตองไมใช
ไมหวงหามและไมทรงคณุคา
เพื่อการอนรุกัษในพื้นที่  

• แบงออกเปน 2 โซน
 พื้นที่อนรุกัษ
 และใชประโยชน 
• เกบ็หาของปา และใชบรกิาร
 นเิวศทองเที่ยวไดทั้ง 2 โซน 

ป่าชุมชน
(ป่าสงวนแห่งชาติ)

• เพื่อการเกษตร
 ปศสุตัว 
• ตกทอดสูทายาท 
• ขึ้นทะเบยีนสวนปาได
 (ปลูกสวนปาตาม
 พ.ร.บ สวนปา 2535)

• ใชประโยนชที่ดนิได
 ยดืหยุนในการใช
 ประโยชนที่ดนิ 
• เปลี่ยนมอื ซื้อขายได
• ปลดลอ็คไมหวงหาม
 ที่ขึ้นในมาตรา 7 
 พ.ร.บ.ปาไม 
• ปลูกสรางสวนปา
 เศรษฐกจิและ
 ขึ้นทะเบยีนสวนปาได  

• ปลูกและใชประโยชน
 ในพื้นที่ได แตตองไปแจง
 ขึ้นทะเบยีน E-tree
 (พ.ร.บ.ปาไม 2562) 
• การแปรรูปตองพจิารณา
 เลื่อยโซยนตตองไมเกนิ
 12 นิ้ว 
• การขนยาย เพื่อการคา
 ตองมใีบรบัรองไม 

• เพื่อการเกษตร
 ปศสุตัว 
• ตกทอดสูทายาท 
• ขึ้นทะเบยีนสวนปาได
 (ปลูกสวนปาตาม
 พ.ร.บ สวนปา 2535)

การปฎิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.)

เอกสารสิทธิ์ 
(โฉนด นส.3)

ลุมนํ้า 1-2 ปลูกได
แตตดัไมได
(เนนการฟนฟูระบบนเิวศ
ลุมนํ้า) 

ลุมนํ้าชั้น 1-2 กอนป 45
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
สามารถจดัระเบยีบทาํกนิ
โดยปลูกปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง รอยละ
20 เปอรเซน็ต ของพื้นที่ 
ลุมนํ้าชั้น 1-2  ป 45–57 
ทาํขอตกลงกบักรมปาไม
ปลูกตนไม และใชพื้นที่
ระหวางตนไม และเกบ็
ผลผลติได (กาแฟ อื่นๆ) 

ลุมนํ้า 3,4,5 กอน 45
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
โดยมใิหเอกสารสทิธิ์
หามซื้อขาย
ลุมนํ้า 3,4,5 ป 45-57 
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
โดยใหปลูกปาเศรษฐกจิ
รอยละ50 เปอรเซน็ต
ของพื้นที่ 

ลุมนํ้า 3,4,5 ปลูกไมได
และตดัไมได (รอประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามวรรคสอง
มาตรา 7) 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
(ป่าสงวนแห่งชาติ)

สามารถทาํกนิไดอยางปกติ
สงเสรมิระบบวนเกษตร
เกษตรผสมผสาน
และเกษตรอนิทรยี 

• ตดัใชสอยในครวัเรอืน โดยการ
 ตดัแบบเลอืกตดั ตองแจง
 หวัหนาอทุยานแหงชาตใิหเหน็ชอบ
 (รางระเบยีบกรมอทุยานแหงชาติ
 สตัวปา และพนัธุพชื )
• ปลูกไมเกษตร ไมใชสอย และ
 ตดัใชประโยชนได เหน็ชอบ
 (รางระเบยีบกรมอทุยานแหงชาติ
 สตัวปา และพนัธุพชื )

เงื่อนไข
การใช้ที่ดิน 

การจัดการต้นไม้
ตามห่วงโซ่อุปทาน 
(ปลูก-ตัด-แปรรูป
-ขนย้าย- ค้าขาย) 

การใช้ประโยชน์ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
และทํากินตามมาตรา 64 

ใชประโยชนนจากไมไดเฉพาะ
ในพื้นที่ใชสอย แตตองไมใช
ไมหวงหามและไมทรงคณุคา
เพื่อการอนรุกัษในพื้นที่  

• แบงออกเปน 2 โซน
 พื้นที่อนรุกัษ
 และใชประโยชน 
• เกบ็หาของปา และใชบรกิาร
 นเิวศทองเที่ยวไดทั้ง 2 โซน 

ป่าชุมชน
(ป่าสงวนแห่งชาติ)

• เพื่อการเกษตร
 ปศสุตัว 
• ตกทอดสูทายาท 
• ขึ้นทะเบยีนสวนปาได
 (ปลูกสวนปาตาม
 พ.ร.บ สวนปา 2535)

• ใชประโยนชที่ดนิได
 ยดืหยุนในการใช
 ประโยชนที่ดนิ 
• เปลี่ยนมอื ซื้อขายได
• ปลดลอ็คไมหวงหาม
 ที่ขึ้นในมาตรา 7 
 พ.ร.บ.ปาไม 
• ปลูกสรางสวนปา
 เศรษฐกจิและ
 ขึ้นทะเบยีนสวนปาได  

• ปลูกและใชประโยชน
 ในพื้นที่ได แตตองไปแจง
 ขึ้นทะเบยีน E-tree
 (พ.ร.บ.ปาไม 2562) 
• การแปรรูปตองพจิารณา
 เลื่อยโซยนตตองไมเกนิ
 12 นิ้ว 
• การขนยาย เพื่อการคา
 ตองมใีบรบัรองไม 

• เพื่อการเกษตร
 ปศสุตัว 
• ตกทอดสูทายาท 
• ขึ้นทะเบยีนสวนปาได
 (ปลูกสวนปาตาม
 พ.ร.บ สวนปา 2535)

การปฎิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.)

เอกสารสิทธิ์ 
(โฉนด นส.3)

ลุมนํ้า 1-2 ปลูกได
แตตดัไมได
(เนนการฟนฟูระบบนเิวศ
ลุมนํ้า) 

ลุมนํ้าชั้น 1-2 กอนป 45
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
สามารถจดัระเบยีบทาํกนิ
โดยปลูกปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง รอยละ
20 เปอรเซน็ต ของพื้นที่ 
ลุมนํ้าชั้น 1-2  ป 45–57 
ทาํขอตกลงกบักรมปาไม
ปลูกตนไม และใชพื้นที่
ระหวางตนไม และเกบ็
ผลผลติได (กาแฟ อื่นๆ) 

ลุมนํ้า 3,4,5 กอน 45
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
โดยมใิหเอกสารสทิธิ์
หามซื้อขาย
ลุมนํ้า 3,4,5 ป 45-57 
ใชประโยชนที่ดนิแปลงรวม
โดยใหปลูกปาเศรษฐกจิ
รอยละ50 เปอรเซน็ต
ของพื้นที่ 

ลุมนํ้า 3,4,5 ปลูกไมได
และตดัไมได (รอประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามวรรคสอง
มาตรา 7) 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
(ป่าสงวนแห่งชาติ)
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ตำรำงที่ 1 เงื่อนไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

กำรจดักำรทรัพยำกรป่ำไม้ และกำรจัดกำรต้นไม้ตำมห่วงโซ่อปุทำน (supply 

chain) ในภูมิทัศน์ป่ำไม้ไทย

ประเภททีด่นิ เงื่อนไขกำรใช้ ท่ีดินและ

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้

กำรจดักำรต้นไม้ตำมห่วงโซ่       

อุปทำน (ปลกู-ตดั-แปรรปู- 

  ขนย้ำย-ค้ำขำย)

1. เอกสารสทิธิ์
   (โฉนด นส.3)

• ค่อนข้างอิสระและยืดหยุ่น       
  ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  เพื่อท�าการเกษตร ปศสุตัว์     
  อาคารพานชิย์ ที่อยูอ่าศยั      
  แต่ต้องดผูงัเมอืงประกอบ
• ซ้ือขายเปล่ียนมือได้
• ปลูกไม้ผล ไม้ป่าได้ ทุกชนิด 
  มกีารปลดล๊อกไม้หวงห้าม    
  ที่ปลูกขึ้น ตามมาตรา 7  
  พระราชบญัญตัปิ่าไม้  
  ฉบบัที่ 8 พ.ศ. 2562
• ปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกจิ 
  วนเกษตร สามารถที่จะขึ้น   
  ทะเบยีนสวนป่าได้

• ปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดแต่ต้อง 
 มกีารแจ้งขึ้นทะเบยีน E-Tree  
  หรอื ส�านกังานป่าไม้จงัหวดั    
 (พระราชบญัญตัป่ิาไม้ 2562)
  หรอืสามารถขึ้นทะเบยีนสวนป่า 
  (พระราชบญัญตัสิวนป่า 2535)
• ตัดใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีได ้ 
  แต่ต้องพจิารณาเลื่อยโซ่ยนต์  
  หากมกี�าลงัมากกว่า 1 แรงม้า  
  หรอืบาร์โซ่มากกว่า 12 นิ้ว ต้อง  
  ขออนญุาตตามพระราชบญัญตั ิ 
  เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
• การต้ังโรงเล่ือยแปรรูปไม ้
  ต้องพจิารณา พระราชบญัญตั ิ 
  โรงงานประกอบ
• การขนย้าย เคล่ือนย้ายเพ่ือ 
  การค้าขายต้องมใีบรบัรองไม้  
  ปัจจบุนัมเีพยีงการรบัรองโดย 
  เจ้าหน้าที่รัฐ มาตรา 18/1  
  ส่วน 18/2 และ 18/3 ที่รบัรอง  
  โดยภาคส่วนอื่นเพื่อการค้า 
  และส่งออกยงัอยู่ในระหว่าง 
  การพฒันา 
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

ประเภททีด่นิ เงื่อนไขกำรใช้ ท่ีดินและ

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้

กำรจดักำรต้นไม้ตำมห่วงโซ่       

อุปทำน (ปลกู-ตดั-แปรรปู- 

  ขนย้ำย-ค้ำขำย)

2. ส.ป.ก. 4-01 • เพ่ือการเกษตร ปศุสัตว ์ 
  เป็นหลกั ตกทอดสูท่ายาท
• ครม. รับหลักการในร่าง  
  ประกาศกระทรวงฯ เพื่อ  
  ปลดล๊อกไม้หวงห้ามที่เป็น 
  ไม้ปลกูในพื้นที่ ส.ป.ก. แต่  
  ยงัอยูร่ะหว่างการประกาศ  
  อย่างเป็นทางการ
• แต่สามารถข้ึนทะเบียน 
   สวนป่าได้

• ปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิด ระหว่าง  
  รอการประกาศจากกระทรวงฯ  
  ปลดล๊อกไม้หวงห้าม
• แล้วแจ้งข้ึนทะเบียนต้นไม ้
  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
  2563 ได้ ตอนนี้ยังตัดไม้ 
  ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์ในแปลง  
  หรอืเพื่อขนย้าย เคลื่อนย้าย 
  ค้าขายไม้ได้
• แต่สามารถใช้กระบวนการ 
  ภายใต้พระราชบญัญตัสิวนป่า  
  2535 ได้ ในการขอขึ้นทะเบยีน 
  และตดัใช้ประโยชน์ แต่ต้อง 
  พจิารณาเงื่อนไขพระราชบญัญตั ิ 
  เลื่อยโซ่ยนต์ และพระราชบญัญตั ิ
  โรงงาน เช่นเดยีวกนักบัที่ดนิ  
  เอกสารสทิธิ์

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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ประเภททีด่นิ เงื่อนไขกำรใช้ ท่ีดินและ

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้

กำรจดักำรต้นไม้ตำมห่วงโซ่       

อุปทำน (ปลกู-ตดั-แปรรปู- 

  ขนย้ำย-ค้ำขำย)

3. ป่าชมุชน • แบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น 2 โซน  
  อนรุกัษ์และใช้สอย
• เก็บหาของป่า และใช้บริการ  
  ทางนเิวศท่องเที่ยวได้ทั้ง 2 โซน
• ใช้ประโยชน์ไม้เฉพาะในพื้นที่  
  ป่าใช้สอยเพื่อการใช้สอย 
  ในครวัเรอืน และสาธารณะ  
  ประโยชน์ แต่ต้องไม่ใช่ไม้ 
  หวงห้าม และไม้ทรงคณุค่า  
  เพื่อการอนรุกัษ์ในพื้นที่

• กรณีปลูกข้ึนใหม่ในพ้ืนท่ี 
  โล่งเตียน หรือเสื่อมโทรม 
  ในเขตป่าใช้สอยเพื่อเศรษฐกจิ  
  ชมุชน จะสามารถปลูกและ 
  ใช้ไม้หวงห้ามได้หรอืไม่ยงัต้อง 
  การความชดัเจนของกฎหมาย  
  ล�าดบัรอง

4. คทช. (เขตป่าสงวนแห่งชาต)ิ

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

ประเภททีด่นิ เงื่อนไขกำรใช้ ท่ีดินและ

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้

กำรจดักำรต้นไม้ตำมห่วงโซ่       

อุปทำน (ปลกู-ตดั-แปรรปู- 

  ขนย้ำย-ค้ำขำย)

ชั้นคณุภาพ
ลุ ่มน�้า 1,2
(เน้นระบบ
การผลติเพื่อ
การฟื้นฟู)

ก่อนปี 2545 ใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
แบบแปลงรวม โดยมใิช่เอกสาร
สิทธิ์ ห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือ 
โดยต้องจดัระเบยีบที่ดนิท�ากนิ 
อย่างเหมาะสม ปลกูป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง ร้อยละ 20 
ของพื้นที่

ปลกูได้ แต่ยงัมข้ีอจ�ากดัในการ  
ตดัเพราะเน้นการฟ้ืนฟรูะบบ
นิเวศต้นน�้า ในชั้นคุณภาพ
ลุ่มน�้า 1,2 ท�าได้เพียงเก็บ 
หาผลผลิตอื่น ๆ หรอืบรกิาร 
ทางนเิวศในพื้นที่

ปี 2545 - 2557 เน้นการฟ้ืนฟ ู
พื้นที่ โดยจดัท�าข้อตกลงในการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดนิกบักรมป่าไม้ 
โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ 
ปลูกพืชเกษตรระหว่างต้นไม้ 
และสามารถเก็บผลผลิตได้ 
(กาแฟ อื่น ๆ)

ชั้ นคุณภาพ
ลุ ่มน�้า 3,4,5
(เน้นการส่งเสรมิ
ป่าเศรษฐกจิ)

ก่อนปี 45 ใช้ประโยชน์ที่ดิน
แปลงรวม โดยมใิช่เอกสารสทิธิ์ 
ห้ามซื้อขาย มีความยืดหยุ่น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดนิในการ 
ปลูกพชืต่าง ๆ เช่น วนเกษตร 
เกษตรผสมผสาน

• ปลูกต้นไม้ได้ แต่ว่าการ 
  ปลดล๊อกไม้หวงห้ามยงัต้อง 
   รอการประกาศกระทรวงฯ  
   หรอืความชดัเจนทางนโยบาย
• ตัดใช้ประโยชน์ได้ แต่การ 
  ตดัใช้ประโยชน์ ยงัต้องรอ 
  การออกประกาศกระทรวงฯ  
   ว่าด้วยการอนญุาตใช้ประโยชน์  
   ในที่ดนิของรฐั เช่นเดยีวกนั 
   กบั ส.ป.ก.

ปี 45 - 57 ใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
แปลงรวม โดยให้ปลกูป่าเศรษฐกจิ 
ร้อยละ 50 ของพื้นที่

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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ประเภททีด่นิ เงื่อนไขกำรใช้ ท่ีดินและ

จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้

กำรจดักำรต้นไม้ตำมห่วงโซ่       

อุปทำน (ปลกู-ตดั-แปรรปู- 

  ขนย้ำย-ค้ำขำย)

5. เขตที่อยูอ่าศยั  
   และท�ากิน    
   ตามมาตรา 64     
   ในพื้นที่อทุยาน 
   แห่งชาติ

• สามารถท�ากนิได้อย่างปกต ิ
   ธรุะ ส่งเสรมิระบบวนเกษตร  
   เกษตรผสผมสาน เกษตร 
  อนิทรยี์
• ปลูกไม้เกษตร ไม้ใช้สอย  
  หรอืพชืท้องถิ่น (ร่างระเบยีบ 
   กรมอทุยานฯ มาตรา 64)

• ตัดไม้เกษตร ไม้ใช้สอยพืช  
  ท้องถิ่นที่ปลกูใช้ประโยชน์ได้  
  โดยให ้ตัดแบบเลือกตัด  
  โดยที่จะต้องแจ้งต่อหวัหน้า 
  อทุยานแห่งชาตใิห้เหน็ชอบ  
   (ร่างระเบยีบกรมอทุยานฯ)
• ปัจจบุนัยงัไม่มนีโยบายในการ 
  ตดัเพื่อการค้าขายได้

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)



บทที่ 3
การประเมินพ้ืนที่ก่อนการปลูกป่า
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ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งของการปลูกต้นไม้ คือ ต้องทราบป่าเดิมของพื้นที่
ที่ต้องการปลูก เพราะต้นไม้ในป่าแต่ละประเภทจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
เชงิกายภาพ ปัจจยัสิ่งแวดล้อม เช่น ความสูงจากระดบัน�้าทะเล ความชื้น 
ประเภทของดิน ทิศทางของพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะก�าหนดชนิด
ของพรรณไม้ที่สามารถตั้งตวัและอยู่รอดได้ในระบบนเิวศนั้น ๆ

นอกจากระบบนเิวศป่าไม้เดมิของพื้นที่ที่ควรค�านงึถงึ สภาพของพื้นที่ก่อนการปลกู 
อกีหนึ่งปัจจยัส�าคญัที่ช่วยประกอบการวางแผนการปลกู เช่น สภาพอากาศในพื้นที่ 
ภมูปิระเทศ แหล่งน�้า การคมนาคม จ�านวนและชนดิของกล้าไม้ที่เจรญิเตบิโตในพื้นที่ 
ความเสี่ยงของการเกดิภยัพบิตั ิ ระยะทางจากป่าดั้งเดมิ การเลี้ยงปศสุตัว์ในพื้นที่
หรอืในพื้นที่ใกล้เคยีง เป็นต้น โดยวธิกีารประเมนิพื้นที่ก่อนปลูกจะขึ้นอยู่กับเป้า
หมายของการปลูกป่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวางแผนการปลูกที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้สนใจ

3.1 หลกัการการประเมนิพ้ืนทีเ่พ่ือการฟื้ นฟูป่า

ในที่ดินประเภทต่าง ๆ นั้น ควรพิจารณาระดับความเสื่อมโทรมของพื้นที่เป็น
องค์ประกอบส�าคญั เพื่อพจิารณาการวางแผนการปลกูหรอืฟ้ืนฟ ูความเสื่อมโทรม
ของพื้นที่สามารถเกดิขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาต ิเช่น ไฟป่า ดนิถล่ม เป็นต้น และโดยมนษุย์ 
เช่น การท�าเกษตรเชงิเดี่ยวตดิต่อกนัเป็นเวลานาน การตดัไม้ทั้งแปลงแบบไม่เลอืกตดั 
เป็นต้น ซึ่งความรุนแรงของความเสื่อมโทรมนี้ มีผลต่อการกลับมาของชนิดไม้
และการกลบัมาของระบบนเิวศเดมิ

Elliot et al. (2013) ได้จดัระดบัความเสื่อมโทรม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
โดยพจิารณาทั้งจากปัจจยัระดบัแปลง และปัจจยัระดบัภูมทิศัน์

1. ปัจจยัระดบัแปลง
• ความหนาแน่นของต้นไม้ท่ีสามารถลดการแข่งขันของวัชพืชต่อกล้าไม้
• แหล่งของพรรณไม้รุ่นใหม่เพ่ือการพัฒนาเป็นองค์ประกอบของป่าในอนาคต  
 เช่น ธนาคารเมลด็ในดนิ กล้าไม้ในพื้นที่ ตอไม้ที่เจรญิขึ้นมาใหม่ เมลด็ไม้ เป็นต้น
• ความสมบูรณ์ของดินในพ้ืนท่ี
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

2. ปัจจยัระดบัภูมทิศัน์
• ระยะทางระหว่างพ้ืนท่ีปลูกกับป่าด้ังเดิม ซ่ึงสามารถเป็นแหล่งของพรรณไม้ 
 ชนดิใหม่
• ประชากรของสัตว์ท่ีช่วยกระจายพันธ์ุ
• ความเสี่ยงของการเกิดไฟในพ้ืนท่ี เพราะกล้าไม้จะมีความทนทาน และ 
 มีความสามารถในการฟื ้นตัวได้ต�่ากว่าไม้ขนาดใหญ่เมื่อถูกไฟรบกวน  
 นอกจากนั้น การเข้ามาของไฟอาจเป็นการกระตุ ้นให้เกิดการปกคลุม 
 ของวชัพชืบางชนดิที่มกัจะแก่งแย่งทรพัยากรในการเจรญิเตบิโตกบักล้าไม้ปลกู 
 หรอืกล้าไม้ขนาดเลก็

จากปัจจัยพิจารณาทั้ง 2 ระดับ สามารถแบ่งระดับความเสื่อมโทรมของพื้นที่
ออกเป็น 5 ระดับ จากระดับน้อยที่สุด คือ 1 ถึงมากที่สุด คือ ระดับ 5 และ
มขี้อแนะน�าในการฟื้นฟูในแต่ละระดบั ดงันี้
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ตำรำงที่ 2 แสดงระดับควำมเสื่อมโทรมของพื้นที่ ลักษณะของพื้นที่ และ

ข้อแนะน�ำเพื่อกำรฟื้นฟู

ระดับควำม

เสื่อมโทรม

ลักษณะของพื้นที่ ข้อแนะน�ำ

1 ระดับพื้นที่

• ไม้ยนืต้นเป็นชนดิพรรณหลกั
• มีแหล่งของพรรณไม้รุน่ใหม่  
   มากมาย
• มีอินทรียวัตถุในดนิมาก
ระดับภูมิทัศน์

• เป็นพ้ืนท่ียังคงเป็นป่า
  ขนาดใหญ่
• พบสตัว์ช่วยกระจายพนัธ์ุ 
   อยู่ทั่วไปทั้งสตัว์ขนาดเลก็ 
  และใหญ่
• พบการรบกวนของไฟ 
  น้อยถงึปานกลาง

ข้อแนะน�ำเพื่อกำรฟื้นฟู

• ป้องกันพื้นท่ีจากปัจจัย 
  รบกวนการฟื ้นฟู ได้แก่ 
  ไฟ ปศุสัตว์ที่กินต้นกล้า  
   การล่าสตัว์ เป็นต้น
• ปลูกทดแทนพืชบางชนิดท่ี  
  สูญหายไปจากพื้นที่
ทำงเลอืกเพ่ือกำรเพ่ิมประโยชน์

เชงิเศรษฐศำสตร์

• การท่องเท่ียวเชงินิเวศ
• การใช้ประโยชน์ผลผลิต 
  ของป่าอย่างยั่งยนื
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

ระดับควำม

เสื่อมโทรม

ลักษณะของพื้นที่ ข้อแนะน�ำ

2 ระดับพื้นที่

• พบท้ังไม้ยืนต้นและพืช  
   ล้มลกุ
• พบแหล่งเมลด็หรือเมล็ด  
  ใต้ดินน้อย แต่พบตอที่ 
  แตกใหม่อยู่ทั่วไป
• ดินมีธาตุอาหารและพบ 
  การกดัเซาะของดนิ
ระดับภูมิทัศน์

• พบต้นไม้พื้นถิ่นที่เป็น 
  แหล่งพนัธุ์ของเมลด็ไม้
• พบสัตว์ขนาดใหญ่อยู่น้อย    
  แต่พบสตัว์ขนาดเลก็โดย  
  ทั่วไป
• พบการรบกวนของไฟ 
  ในระดบักลางถงึสูง

ข้อแนะน�ำเพื่อกำรฟื้นฟู

• ป้องกันพื้นท่ีจากปัจจัย 
  รบกวน
• สนับสนุนการเจริญเติบโต    
  ของกล้าไม้หรือตอไม้เดิม   
  เช่น ถางหญ้ารอบโคน ใส่ปุย๋  
  เป็นต้น
• ปลูกทดแทนพืชบางชนิดท่ี 
  สูญหายไปจากพื้นที่
ทำงเลอืกเพ่ือกำรเพ่ิมประโยชน์

เชงิเศรษฐศำสตร์

• เพ่ิมการปลูกพืชชนิดท่ีให ้
  ประโยชน์เชงิเศรษฐศาสตร์  
  ซึ่งอาจหายไปจากพื้นที่ 
  จากการใช้ประโยชน์อย่าง 
  ไม่ยั่งยนื
• การท่องเท่ียวเชงินิเวศ
• การใช้ประโยชน์ผลผลิต 
  จากป่าอย่างยั่งยนื

ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
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ระดับควำม

เสื่อมโทรม

ลักษณะของพื้นที่ ข้อแนะน�ำ

3 ระดับพื้นที่

• วัชพืชปกคลุมเป็นพื้นที่ 
  เป็นหลกั
• แหลง่พนัธ์ุมาจากเมลด็ไม้  
  พบกล้าไม้และตอไม้น้อย
• ดินมีธาตุอาหารและพบ 
  การกดัเซาะของดนิ
ระดับภูมิทัศน์

• พบต้นไม้พื้นถ่ินที่เป็นแหล่ง 
   พนัธุ์ของเมลด็ไม้
• พบสตัว์ขนาดเล็กโดยทั่วไป
• พบการรบกวนของไฟสูง

ข้อแนะน�ำเพื่อกำรฟื้นฟู

• ป้องกันพื้นท่ีจากปัจจัย 
  รบกวน
• สนับสนุนการเจริญเติบโต  
  ของกล้าไม้หรือตอไม้เดิม  
  เช่น ถางหญ้ารอบโคน ใส่ปุย๋    
  เป็นต้น
• การปลูกพืชด้วยการพรรณ 
  ไม้โครงสร้าง
ทำงเลอืกเพ่ือกำรเพ่ิมประโยชน์

เชงิเศรษฐศำสตร์

• ปลูกชนิดของพรรณไม  ้
  โครงสร้างที่ให้ประโยชน์ 
  เชงิเศรษฐศาสตร์
• พัฒนากลไกการสนับสนุน 
  หรอืให้ทนุแก่ผูป้ลกูและดแูล 
  แปลงปลูก

ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
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ระดับควำม

เสื่อมโทรม

ลักษณะของพื้นที่ ข้อแนะน�ำ

4 ระดับพื้นที่

• วัชพืชปกคลุมเป็นพื้นที่ 
  เป็นหลกั
• แหลง่พนัธ์ุของไม้นอ้ย
• การกดัเซาะของดนิมีแนวโน้ม 
เพิ่มมากขึ้น
ระดับภูมิทัศน์

• พบป่าที่หลงเหลอือยู่นอ้ย  
  หรือไกล จนยากแก่การ  
  กระจายพนัธุ์โดยสตัว์
• แทบไม่พบสัตว์กระจาย 
  เมลด็
• พบการรบกวนของไฟป่าสูง

ข้อแนะน�ำเพื่อกำรฟื้นฟู

• ป้องกันพื้นท่ีจากปัจจัย 
  รบกวน
• สนับสนุนการเจริญเติบโต 
  ของกล้าไม้หรือตอไม้เดิม  
  เช่น ถางหญ้ารอบโคน ใส่ปุย๋  
  เป็นต้น
• การปลูกพืชด้วยการพรรณ 
  ไม้โครงสร้าง
• เพ่ิมการปลูกพืชชนิดท่ีอยู ่
  ในสงัคมเสถยีร
• ปลูกพืชตามวิธีมิยาวากิ  
  หรอืการปลกูแบบลอกเลยีน 
  แบบธรรมชาต ิ100%
ทำงเลอืกเพ่ือกำรเพ่ิมประโยชน์

เชงิเศรษฐศำสตร์

• ปลูกพืชท่ีให้ประโยชน์เชิง 
  เศรษฐศาสตร์
• เก็บเก่ียวผลิตภัณฑ์ท่ีไมใ่ช ่
  เนื้อไม้
• สนับสนุนกลไกการว่าจ้าง 
  แรงงานท้องถิ่นเพื่อกจิกรรม 
  การฟื้นฟู

ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
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ระดับควำม

เสื่อมโทรม

ลักษณะของพื้นที่ ข้อแนะน�ำ

5 ระดับพื้นที่

• ไม่พบตน้ไม้อยู่เลย
• ดินมีคุณภาพต�่ามาก  
  จนยบัยั้งการเจรญิของ 
  วชัพชืและต้นไม้
• ไม่พบแหลง่พนัธ์ุ
ระดับภูมิทัศน์

• ไม่พบป่าอยู่ในบริเวณที่ 
  จะฟื้นฟู
• แทบไม่พบสัตว์กระจายเมลด็
• พบการรบกวนของไฟต�่า  
  เพราะไม่มเีชื้อเพลงิ

ข้อแนะน�ำเพื่อกำรฟื้นฟู

• ปรบัปรงุคุณภาพของดิน เช่น  
  เพิ่มธาตอุาหาร เพิ่มอนิทรยีวตัถ ุ 
  เป็นต้น
• ปลูกพืชพี่เล้ียง เพื่อช่วยการ 
  ปรับปรุงคุณภาพดิน เช่น  
  ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่ม 
  ไนโตรเจนในดนิ
• หลังจากพืชพ่ีเล้ียงโตแล้ว  
  ให้ตดัสางบางส่วน และปลกู 
  พชืท้องถิ่นเพิ่ม
ทำงเลอืกเพ่ือกำรเพ่ิมประโยชน์

เชงิเศรษฐศำสตร์

• การปลูกไม้มีค่าท่ีสามารถ 
  ให้ประโยชน์ในแง่ของการเป็น 
  พชืพี่เลี้ยง
• เมื่อดินมคุีณภาพท่ีดีพอส�าหรบั  
  การปลูกพืชที่หลากหลาย  
  กระบวนการสร้างประโยชน์  
  เชงิเศรษฐศาสตร์จะคล้าย     
  กบัระดบัความเสื่อมโทรม 
  ก่อนหน้า ที่ถกูพดูถงึไปแล้ว

ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
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ภาพที่ 5 ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ระดบั 5 มกีารพงัทลายของดนิสูง ป่าอยู่ห่าง 
   ออกไป ไม่มสีตัว์ป่าช่วยกระจายเมลด็ วชัพชืขึ้นได้เลก็น้อยจากข้อจ�ากดั 
   ของดนิ
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

3.2 ปัจจัยในการประเมินพ้ืนที่แบบอื่น ๆ

การประเมินพ้ืนที่เบื้องต้นในพ้ืนที่เพ่ือการปลูกแบบวนเกษตร

การปลูกแบบวนเกษตรซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการและวตัถปุระสงค์ของเจ้าของพื้นที่ สิ่งที่เจ้าของที่ดนิต้องพจิารณา
ประกอบในการประเมนิพื้นที่เพื่อการวางแผนปลูกและจดัการ มทีั้งกฎหมายที่ดนิ
ที่เกี่ยวข้อง ความคุม้ค่าซึ่งผสมผสานไม้ใช้ประโยชน์ ไม้ผล พชืสมนุไพร หรอืสามารถ
สร้างรายได้หรอืตดัขายได้ หรอืแม้แต่การปลกูเพื่อการอนรุกัษ์กต็าม การศึกษาหรือ
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หาข้อมูลปัจจยัทางกายภาพ สภาพพื้นที่ ลกัษณะดนิ ความอดุมสมบูรณ์ของดนิ 
แหล่งน�้า ภูมอิากาศของพื้นที่ พรรณไม้ที่มอียู่เดมิในพื้นที่ทั้งพชืเกษตร หรอืไม้ป่า 
เพื่อประกอบการพจิารณาออกแบบแปลงวางแผนการจดัการพื้นที่ รวมทั้งการเลอืก
ชนดิไม้ใช้สอย ไม้ผล หรอืสมนุไพร มาปลูกในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

การประเมินพ้ืนที่เพ่ือปลูกเป็นป่าชุมชน

กจิกรรมการปลกูต้นไม้ ทั้งการปลกูเพื่อการฟ้ืนฟ ูหรอืปลกูเสรมิชนดิพนัธุท์ี่ต้องการ
ใช้ประโยชน์ในอนาคต ก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน จะต้องท�าการ
ประเมนิพื้นที่เพื่อน�าข้อมูลการประเมนิมาประกอบการพจิารณาวางแผนในการปลูก 
โดยการประเมินพื้นที่อย่างง่าย โดยเริ่มจากการท�าแผนที่ร่างป่าชุมชน หรือ 
based map ลงในกระดาษฟลปิชาร์ทให้เหน็ขอบเขตพื้นที่ป่าชมุชนทั้งผนื โดยใช้ 
google map หรอืแผนที่อื่น ๆ  มาประกอบในการจดัท�าแผนที่ ที่ชมุชนม ีเมื่อข้อมูล
ขอบเขตเสรจ็ แล้วกจ็ดัท�าการแบ่งพื้นที่ป่าชมุชนตามประเภทป่า หากมปีระเภทป่า
มากกว่า 1 ประเภท เช่น มีป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง จากนั้น
ให้ท�าการแบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน โดยการท�าแผนที่ระดับ
ความสมบูรณ์ เช่น สมบูรณ์มาก สมบูรณ์ปานกลาง และสมบูรณ์น้อย หรือ
บรเิวณที่เสื่อมโทรม โดยให้ท�าโซนโดยใช้ส ีหรอืสญัลกัษณ์ที่แตกต่างกนั จากนั้น
ให้ลงส�ารวจภาคสนามในบรเิวณที่เราต้องการจะฟ้ืนฟ ู หรอืปลกูเสรมิ เพื่อประเมนิ
สภาพป่าชุมชนอย่างง่าย ในแต่ละโซนที่แบ่งไว้ โดยท�าการเดินส�ารวจโดย
ไม่ต้องวางแปลง ตามแนวเส้นส�ารวจแล้วเดนิเกบ็ข้อมูล

การประเมินพ้ืนที่เพ่ือการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ

การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ผลผลิตหลัก คือ เนื้อไม้ที่มีมูลค่าตอบแทน
ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การท�าสวนป่าต้องให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและสูงกว่า
การใช้ประโยชน์ที่ดนิด้านอื่น ๆ เพราะใช้เวลาในการลงทนุนาน 15 - 20 ปี ดงันั้น 
การประเมินพื้นที่เพื่อปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ต้องพิจารณา 3 ประเด็น
เป็นหลกั ได้แก่ ชนดิพนัธุ์ คณุภาพพื้นที่ และผลตอบแทนด้านเศรษฐกจิ ทั้งนี้ 
ชนดิไม้ที่เลอืกที่จะปลูกนั้ันนอกจากพจิารณาความเหมาะสมกบัพื้นที่ ว่าสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ชนิดไม้นั้น
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ต้องมมีูลค่าทางด้านเศรษฐกจิที่คุ้มค่ากบัการลงทนุ ทั้งนี้ การประเมนิพื้นที่เพื่อ
การปลกูสร้างสวนป่าเศรษฐกจิ ต้องพจิารณาทั้งสภาพภมูปิระเทศ ความอดุมสมบรูณ์
ของดนิ ชนดิ แร่ธาตใุนดนิ ระดบัความสูงจากระดบัน�้าทะเลปานกลาง ปรมิาณ
น�้าฝนเฉลี่ย นอกจากนี้ ต้องพิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน�้า 
รวมทั้งปัจจยัที่เป็นปัจจยัคกุคาม เช่น ความเสี่ยงการเกดิไฟป่า การปศสุตัว์ต่าง ๆ 
ที่อยู่รายรอบ ซึ่งมคีวามส�าคญัในการวางแผนการจดัการสวนป่าในอนาคต
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บทที่ 4
การคดัแมไ่มแ้ละการจดัการเมลด็พันธุ์
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การปลกูป่าให้ได้คณุภาพที่ดนีั้น ต้องใช้เมลด็พนัธุท์ี่จะน�ามาเพาะนั้นมคีวามส�าคญั
อย่างยิ่ง ดงันั้น การคดัเลอืกแม่ไม้ที่มลีกัษณะพนัธกุรรมที่ด ีให้เมลด็ที่มคีณุภาพ
ที่จะน�าไปเพาะปลูกจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ เพราะการปลูกต้นไม้ 
ปลูกป่านั้นใช้ทุน แรงงาน และระยะเวลายาวนานกว่าพืชเกษตรอื่น ๆ กว่าจะ
เกบ็เกี่ยวผลผลติได้ การเริ่มที่ดทีี่ถกูต้องโดยการเลอืกใช้เมลด็เพื่อการเตรยีม กล้าไม้
ที่มคีณุภาพด ี มคีวามเหมาะสมกบัพื้นที่จงึเป็นสิ่งจ�าเป็น ถ้าได้ต้นไม้ที่ลกัษณะ
พนัธุ์ไม่ดที�าให้เสยีทั้งเวลาและไม่คุ้มกบัการลงทนุ ดงันั้นการศกึษาและคดัแม่ไม้
จงึเป็นขั้นตอนแรกที่ส�าคญัมากของการปลูกป่า

4.1 การคัดเลือกแม่ไม้ที่ดี

แม่ไม้ คือ ต้นไม้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นแหล่งของเมล็ดพันธุ์ มีลักษณะสมบูรณ์ 
สขุภาพด ีให้เมลด็ที่ไม่ลบีหรอืฝ่อ การคดัเลอืกแม่ไม้มกัเลอืกจากต้นที่มลีกัษณะ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ปลูก เช่น การปลูกไม้เพื่อกนิยอด จะคดัเลอืกจาก
ต้นที่มรีสชาตดิ ี หรอืการปลูกไม้เพื่อขายเนื้อไม้ จะเลอืกต้นที่เปลาตรง สามารถ
ตดัขายเป็นท่อนซงุความยาว 6 เมตร ได้อย่างน้อย 1 ท่อน ไม่มตีา ไม่มโีพรง 
เป็นต้น

การคดัเลอืกชนดิของแม่ไม้หรอืชนดิพรรณเพื่อการปลกู ต้องค�านงึถงึระบบนเิวศเดมิ
ของพื้นที่ที่จะปลกู เพื่อเลอืกชนดิไม้ที่เหมาะสมและเจรญิเตบิโตได้ดใีนพื้นที่ที่จะปลกู 
ทนทานต่อปัจจยัจ�ากดัต่าง ๆ และสามารถให้ดอกผลเพื่อการกระจายพนัธุใ์นอนาคต 
เช่น การปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่งในพื้นที่ราบที่มคีวามสูงน้อยกว่า 800 เมตร
จากระดบัน�้าทะเล นางพญาเสอืโคร่งจะยงัสามารถเจรญิเตบิโตได้ แต่ไม่ให้ดอก 
เป็นต้น

4.2 ก�าหนดเวลาการเก็บเมล็ด

เวลาที่เหมาะสมที่สดุในการเกบ็เมลด็ คอื เวลาที่เมลด็แก่เตม็ที่ ต้นไม้ส่วนมาก
ฝักจะเปลี่ยนเป็นสนี�้าตาล เมื่อเมลด็ภายในแก่ ฝักจะเริ่มร่วงสู่พื้นดนิเมื่อเมลด็แก่จดั
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ไม้บางชนดิอาจต้องเกบ็เมื่อฝักยงัตดิอยู่กบักิ่ง เช่น เมลด็สนอนิเดยี ซึ่งผลมเีมลด็
น�้าหนกัเบามาก เมื่อผลปรอิอกบนต้น เมลด็จะปลวิไปตามลม และในบางกรณ ี
เมลด็อาจแก่เกนิไปหรอืถกูแมลงกดักนิและงอกได้ไม่ด ี ถ้าผลและฝักตกข้างอยูบ่นต้น
นานเกนิไป เช่น เมลด็สะเดาและเมลด็กระถนิ เป็นต้น ในกรณเีช่นนี้จะต้องเกบ็ฝัก
หรอืผลในขณะที่ยงัอยู่บนต้น

เมลด็ไม้บางชนดิ เช่น เมลด็ไม้ในสกลุสะแกและสมอ (Combretum and Terminalia) 
จะมีสีน�้าตาล แม้ยังไม่แก่ ดังนั้น จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดจนแน่ใจ
ว่าเมลด็นั้นแก่ดแีล้วก่อนการเกบ็เมลด็ เมลด็ที่แก่มกัมนี�้าตาล ถ้าเปลอืกหุม้เมลด็
ปรแิตกเมื่อสกุเมลด็ภายในมกัมสีนี�้าตาลอ่อนและมคีวามชื้นเลก็น้อย ผลประเภทฝัก
ส่วนมากจะปริแตกเมื่อเมล็ดแก่ ท่านจะสามารถรู ้ว ่าเมล็ดนั้นแก่ดีหรือยัง
จากการสงัเกต (คู่มอืการเพาะช�ากล้าไม้ ส�านกัจดัการป่าชมุชน กรมป่าไม้. 2556. 
คู่มอืการเพาะช�ากล้าไม้.)

4.3 วิธีการเก็บเมล็ด

เมื่อรูต้�าแหน่งของแม่ไม้ที่ต้องการเกบ็เมลด็ การรูช่้วงเวลาของการแตกดอกออกผล
ของต้นไม้กม็คีวามส�าคญั เพื่อช่วยให้ผูป้ลกูสามารถค�านวณเวลาของการเกบ็เมลด็พนัธุ์
ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของเมล็ดและระยะพักตัวของเมล็ด เช่น 
ควรเกบ็ผลของเพกาจากบนต้นในระยะฝักแก่และฝักยงัไม่แตกเพราะ เพกาเป็นเมลด็
ที่มเีปลอืกหุม้บางและสามารถปลวิหายได้ง่าย ควรเกบ็เมลด็พยอมหลงัจากที่เมลด็หล่น 
ภายใน 3 วนั เพราะความร้อนและปรมิาณน�้าที่อาจไม่เพยีงพอ จะท�าให้เมลด็
เสยีหายและไม่สามารถเจรญิเตบิโตได้ เป็นต้น

การเกบ็เมลด็ควรเกบ็จากแม่ไม้หลายต้น เพื่อให้เกดิความหลากหลายทางพนัธกุรรม
ของเมลด็ไม้ ซึ่งมวีธิกีารเกบ็เมลด็ที่ถูกต้อง ดงันี้

1. ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของเมล็ดโดยการดูจากสีของเนื้อเมล็ด หากเมล็ด
ยงัมชีวีติอยู่ จะมลีกัษณะไม่แห้ง มสีเีขยีวหรอืเหลอืงอ่อนตามธรรมชาต ิส�าหรบัเมลด็
ขนาดเลก็มาก ๆ สามารถทดสอบการมชีวีติโดยการแช่น�้า หากจมแปลว่าเมลด็
ยงัมชีวีติอยู่
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2. เกบ็เมลด็จากตอนกลางของทรงพุ่ม เพราะเป็นเมลด็ที่มโีอกาสได้รบัการผสม
กบัต้นอื่น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายทางพนัธกุรรม

3. ไม่เกบ็เมลด็จากต้นไม้ที่อยูก่นัเป็นกลุม่ เนื่องจากต้นเหล่านั้นเป็นเครอืญาตกินั 
ควรเลือกเก็บเมล็ดจากต้นที่แข็งแรงเพียงต้นเดียว แล้วไปเลือกจากกลุ่มอื่น 
ซึ่งอยู่ห่างกนัประมาณ 100 เมตร

4. ไม่เก็บเมล็ดจากต้นที่อยู่โดดเดี่ยว แม้จะมีเมล็ดมากก็ตาม เนื่องจากเมล็ด
ที่เกดิขึ้นนั้นเกดิจากการผสมตวัเอง จงึมลีกัษณะทางพนัธกุรรมด้อยลง เปรยีบได้กบั
คนที่แต่งงานกนัเองในครอบครวั หรอืในเครอืญาตใิกล้ชดิ

5. ควรเก็บเมล็ดในช่วงที่ต้นไม้ให้ผลผลิตเมล็ดมากสุด การเก็บเมล็ดในช่วงต้น
หรอืปลายฤดกูาล จะได้เมลด็ที่เกดิจากการผสมตวัเอง นอกจากนี้ในช่วงปลายฤดู 
เมล็ดมักถูกท�าลายด้วยโรคและแมลง (ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ส�านกัวจิยัและพฒันาการป่าไม้ กรมป่าไม้. 2563. วธิีการเกบ็เมลด็ไม้คณุภาพด.ี 
(Online) https://www.forest.go.th.,30 มถินุายน 2563.)

ภาพที่ 6 กระบก ลกัษณะของเมลด็ไม่แห้ง มสีเีขยีวหรอืเหลอืงอ่อนตามธรรมชาต ิ
   ซึ่งสามารถน�าไปเพาะได้
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)
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คู่มอืการเพาะช�ากล้าไม้ กรมป่าไม้,2556 บอกวธิกีารเกบ็เมลด็ภายหลงัการคดัเลอืก
และแม่ไม้ที่ดไีด้แล้ว ได้แนะน�าการเกบ็เมลด็ไม้ออกเป็น

1. การเก็บเมล็ดที่ร่วงหล่นตามธรรมชาติ

วธินีี้เป็นการเกบ็เมลด็ที่ง่ายที่สดุ ไม่ต้องมคีวามช�านาญแต่อย่างใด การเกบ็เมลด็
ที่ร่วงหล่นตามธรรมชาต ิเหมาะส�าหรบัต้นไม้ที่มผีลใหญ่ ฝักใหญ่ และเมลด็ใหญ่ 
เช่น สกั ซ้อ และผลไม้บางชนดิ
เครื่องมอืที่อาจช่วยได้มากในการเกบ็เมลด็โดยวธินีี้ ได้แก่ คราด ตะแกรงส�าหรบัร่อน 
ภาชนะใส่เมลด็ ผ้าใบ ผ้าหรอืผ้าพลาสตกิขนาดใหญ่
ขั้นตอนมดีงันี้
1. ท�าความสะอาดพื้นดินใต้ต้นไม้แม่ไม้ที่จะเก็บเมล็ดด้วยการเอาใบไม้ กิ่งไม้ 
รวมทั้ง วชัพชืออกให้หมดด้วยกระบวนการนี้ การเกบ็เมลด็ง่ายขึ้น หรอืปผู้าพลาสตกิ 
ผ้า หรอืผ้าใบใต้ต้นแม่ไม้ เพื่อว่าเมลด็ไม้จะร่วงลงบนผ้าที่ปูไว้
2. ใช้คราดรวบรวมเมล็ดและเก็บทุกวัน หรือรวบผ้าพลาสติกหรือผ้าใบ เพื่อ
เก็บเมล็ดทุกวัน เพื่อป้องกันการท�าลายของแมลงและโรค ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 
หากเมลด็อยู่บนพื้นนานเกนิไป
3. ใช้ตะแกรงร่อนเอาเมลด็ออกจากไม้ กิ่งไม้ ที่ปะปนอยู่

2. การเขย่าต้นไม้

ถ้าการร่วงหล่นของเมลด็ตามธรรมชาตมิช่ีวงเวลายาว การเขย่าต้นไม้เพื่อให้เมลด็
ร่วงลงสูพ่ื้นดนิในเวลาเดยีวกนัอาจเป็นประโยชน์มาก วธินีี้ท�าให้การเกบ็เมลด็ง่ายขึ้น 
อย่างไรกด็ใีนบางกรณผีลหรอืฝักตดิกบักิ่งเหนยีวแน่นมากและไม่ร่วงหล่นลงง่าย ๆ 
แม้จะเขย่าต้น อาจต้องท�าการเกบ็ด้วยวธิอีื่น
ขั้นตอนดงันี้
1. ท�าความสะอาดพื้นดนิ ปูผ้าพลาสตกิหรอืผ้าใบ
2. เขย่าล�าต้นหรอืกิ่งระดบัต�่าด้วยมอื (กิ่งที่อยู่สูงอาจใช้ไม้ต ีไม้ยาว เชอืกตะขอ)
3. แกะเอาเมลด็ออกจากฝักแห้งบางครั้ง กิ่งที่มเีมลด็อาจอยูใ่นระดบัต�่าพอที่เกบ็เมลด็ 
จะโน้มลงเหนือผ้าที่ปูรองไว้แล้วแกะเมล็ดให้ร่วงบนผ้าปู (ถ้ากิ่งมีหนามมาก
ควรสวมถงุมอื)
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3. การริดกิ่งที่เมล็ด

เมื่อเมลด็อยู่สงูเอื้อมไม่ถงึ อาจใช้อปุกรณ์ที่มด้ีามยาวช่วยในการรดิกิ่ง โดยมขีั้นตอน 
ดงันี้
1. เลอืกกิ่งที่มลีกัษณะด ีมเีมลด็ตดิอยู่มาก ๆ
2. ปูผ้าบนพื้นดินอย่างระมัดระวังในจุดที่คาดว่าฝักหรือเมล็ดบนกิ่งที่ถูกตัด 
จะร่วงลงบนผ้าปู
3. หากจ�าเป็นอาจต้องรดิกิ่งเป็นช่อง เพื่อให้กิ่งที่มเีมลด็ซึ่งถกูคดั อาจมโีอกาสร่วง
ลงสู่ผ้าที่ปูรองรบัไว้โดยไม่ต้องค้างอยู่บนต้นไม้
4. ท�าการตดักิ่งที่เมลด็
5. ท�าการเกบ็ฝัก
6. เอาเมลด็ออก

การเกบ็วธินีี้ อปุกรณ์ที่จ�าเป็น คอื กรรไกรรดิกิ่งที่มดี้ามยาว หรอืมดีที่มดี้ามยาว 
ด้ามไม้ไผ่ หรอืพลาสตกิ น�้าหนกัเบา ยาว 4 - 6 เมตร อาจน�ามาใช้แทนอปุกรณ์
อื่น ๆ ได้

4. การปีนต้นไม้เพ่ือเก็บเมล็ด

วธินีี้ต้องมคีวามช�านาญในการปีนต้นไม้และใช้อปุกรณ์พเิศษบางชนดิ โดยทั่วไป
วธินีี้มกัใช้ในการเกบ็เมลด็จากต้นไม้ในแถบแห้งแล้ง ซึ่งส่วนมากมเีรอืนยอดสูงโปร่ง 
และขนาดค่อนข้างเลก็ การเกบ็เมลด็บนต้นไม้อาจใช้ได้หลายวธิ ีเช่น หลงัคารถยนต์
ที่แขง็แรงอาจเป็นที่ยนืเกบ็เมลด็ได้หรอืปีนขึ้นไปบนเรอืนยอดของต้นไม้แล้วใช้เลื่อย
หรอืมขีนาดใหญ่ หรอือปุกรณ์ที่คล้ายกนัตดักิ่งที่เมลด็ออก

การใช้บนัไดที่ออกแบบมาเฉพาะ ขนาดเลก็ และถอืสะดวก จะช่วยให้ผู้เกบ็เมลด็
เข้าถงึเรอืนยอดได้อย่างรวดเรว็และปลอดภยั บนัไดที่ใช้อาจท�าด้วยไม้ โลหะ หรอืไม้ไผ่ 
น�้าหนกัเบา ยาว 6 - 15 เมตร ส�าหรบัต้นไม้ขนาดเลก็ บนัได้ไม้หรอืบนัไดอลมูเินยีม
น�้าหนกัเบา ยาว 6 - 8 เมตร เป็นขนาดที่เหมาะสม
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ภาพที่ 7 การคดัเลอืกแม่ไม้ที่มลีกัษณะดเีพื่อให้ได้เมลด็คณุภาพดี
ที่มา ส�านกัวจิยัและพฒันาการป่าไม้ กรมป่าไม้. 2563. วธิกีารเกบ็เมลด็ไม้คณุภาพด.ี  
   (Online). https://www.forest.go.th.,30 มถินุายน 2563.

4.3 การศกึษาชพีลกัษณแ์ละติดตามการเปลีย่นแปลง 
ของแม่ไม้ที่สร้างเมล็ดในแต่ละฤดูกาล

ชพีลกัษณ์ คอื วงจรชวีติของพชืหรอืลกัษณะที่มกีารเปลี่ยนแปลงในรอบปี เช่น 
ช่วงการแตกใบอ่อน การออกดอก การออกผล ช่วงเวลาที่ผลแก่ การทิ้งใบ 
เป็นต้น ซึ่งการรู้จกัชพีลกัษณ์ของพชืจะช่วยให้ผู้ปลูก สามารถค�านวณช่วงเวลา
ในการเกบ็เมลด็ หรอืสามารถใช้ประโยชน์จากลกัษณะชพีลกัษณ์นั้น ๆ ได้ตรงตามเวลา
ของต้นไม้ เช่น อยากชมเสี้ยวดอกขาวบาน ต้องเลอืกเวลาในช่วง มกราคม ถงึ
มนีาคม เป็นต้น
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พืชต่างชนิดจะมีชีพลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน แต่พืชชนิดเดียวกันจะมีชีพลักษณ์
ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งความแตกต่างของชีพลักษณ์ในพืชชนิดเดียวกัน
จะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณน�้าฝนที่มากเกิน
กว่าก�าหนด ท�าให้นางพญาเสอืโคร่งให้ดอกน้อยและไม่ทิ้งใบทั้งหมด เป็นต้น

การศกึษาชพีลกัษณ์จะเป็นการศกึษาที่เฝ้าดคูวามเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่สนใจทกุ ๆ  
3 - 4 สปัดาห์ โดยจะพจิารณาจากส่วนประกอบของทรงพุ่มใน 1 ช่วงปีเป็นหลกั 
เช่น ตัวอย่างชีพลักษณ์ของต้นพญาเสือโคร่งใน 1 ช่วงปี จะพบระยะ ทิ้งใบ 
แตกใบอ่อน ใบแก่ โดยจะมชี่วงเวลาของการ ออกดอก ตดิผลอ่อน ผลแก่ และ
กลบัมาสู่ระยะทิ้งใบ

ภาพที่ 8 ตวัอย่างชพีลกัษณ์ของต้นพญาเสอืโคร่งใน 1 ช่วงปี
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

วงจรชีพลักษณ์ของต้นพญาเสือโคร่ง 

ช่วงใบแก่ 

ช่วงออกผล ช่วงออกดอก

ช่วงผลิใบ
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ตำรำงที่ 3 แสดงตัวอย่ำงปฎิทินกำรติดตำมชีพลักษณ์

ช่วงการออกดอก ช่วงออกดอกที่อาจเป็นไปได้เพิ่มเตมิ

ช่วงการออกผล ช่วงการออกผลที่อาจเป็นไปได้เพิ่มเตมิ

ที่มา Gardner S., Sidisunthorn P. and Anusarnsunthorn V. (2007)

4.4 ประเภทเมล็ด และการจัดการเมล็ด

เพื่อให้การเพาะเมลด็ง่าย รวดเรว็และมอีตัราการงอกสงู อาจารย์นพพร นนทภาพ. 
2563. หวัหน้ากลุม่ขนุดง. สมัภาษณ์ 9 เมษายน 2563.ให้ค�าแนะน�าว่า ควรจดักลุม่เมลด็
เพื่อง่ายในการจดัการเมลด็ก่อนเพาะ และไม่ควรใช้สารเคมใีด ๆ ปฎบิตัติ่อเมลด็
ที่เกนิความจ�าเป็น การงอกตามธรรมชาตแิละค่อย ๆ งอก จะกระตุน้ให้ต้นกล้าแขง็แรง 
เป็นกล้าที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มเมล็ดของกลุ่มขุนดงเพื่อการจัดการเมล็ด
ที่มคีวามแตกต่างกนัไป ดงันี้

การแบ่งกลุ่มเมล็ดจออกเป็น 15 ประเภท ดังนี้

1. ประเภททีเ่มลด็แขง็มาก เมลด็ในกลุม่นี้มเีมลด็แขง็มาก และมขีนาดใหญ่
พอที่จะหยบิจบัได้สะดวก มขีนาดตั้งแต่ 0.4 เซนตเิมตร เป็นต้นไป เมลด็ประเภทนี้ 
ก่อนเพาะจะต้องท�าแผล ด้วยเครื่องเจยีร ตะไบ กรรไกรตดักิ่ง กรรไกรตดัเลบ็

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มะขามป้อม

มะค่าโมง

สกั
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แล้วแต่กรณ ีจากนั้นจงึแช่น�้า 1 - 2 วนั ก่อนน�าไปเพาะ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ 
หลมุพอ เหรยีง หางนกยงูฝรั่ง คูน กลัปพฤกษ์ จามจรุ ีกาลพฤกษ์ ฯลฯ ควรเกบ็เมลด็ไว้
ในอณุหภูมหิ้องหากต้องการเพาะในฤดูกาลนั้น หรอืเกบ็ไว้ในตู้เยน็หากต้องการ
เกบ็ไว้เพาะในฤดูกาลหรอืปีถดัไป

ภาพที่ 9 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทเมลด็แขง็มาก หยบิจบัได้สะดวก
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

2. ประเภททีเ่มลด็แขง็มาก เมลด็ในกลุม่นี้มขีนาดเลก็กว่าเมลด็ในกลุม่ที่ 1 มาก 
หยบิจบัได้ยาก และมคีวามแขง็มาก ไม่สามารถท�าแผลที่เปลอืกได้ หรอืหากท�าแผลได้
กส็ิ้นเปลอืงเวลาและมคีวามเสี่ยงที่การท�าแผลจะลกึเกนิไป จนท�าให้เมลด็เสยีหายได้ 
จงึต้องใช้ความร้อน ในการท�าให้น�้าเข้าสู่เมลด็ได้ โดยการต้มน�้าพอเดอืดครั้งแรก 
(ประมาณ 80 องศาเซลเซยีส) ยกลง แล้วเทเมลด็ลงแช่น�้าต่ออกี 1 คนื จงึน�าไปเพาะ
ในวสัดเุพาะต่อไป

หมายเหต ุกลุม่ที่ 1 หากเมลด็ไม่สะดวกท�าแผล กใ็ห้จดัอยูใ่นกลุม่ประเภทนี้ เช่น 
กนัเกรา พะยูง คาง กางขี้มอด คูน กลัปพฤกษ์ อะราง นนทร ีฯลฯ ควรเกบ็เมลด็
ไว้ในอณุหภมูห้ิองหากต้องการเพาะในฤดกูาลนั้น หรอืเกบ็ไว้ในตูเ้ยน็หากต้องการ
เกบ็ไว้เพาะในฤดูกาลหรอืปีถดัไป

มะค่าโมง หลมุพอ
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

ภาพที่ 10 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทที่เป็นเมล็ดแข็งมาก ขนาดเล็ก 
   ในกลุ่มนี้เลก็กว่าเมลด็ในกลุ่มที่ 1 มาก
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

3. ประเภทที่เมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งมาก เมลด็กลุ่มนี้มลีกัษณะ
เป็นกะลา หรอืเนื้อไม้ห่อหุ้มเมลด็ พวกนี้เมลด็จะมเีปลอืกหุ้มเมล็ดแขง็ ลกัษณะ
เป็นกะลา หรอืเนื้อไม้หุ้มเมลด็อกีท ี ไม่สามารถทบุ หรอืเอาเมลด็ออกมายาก 
พวกนี้มักจะแก่ช่วงปลายฝน และในหน้าหนาว และมักจะมีระยะพักตัว 
เราจงึควรเกบ็เมลด็ไว้เพาะเมื่อพ้นหนาวของอกีปี และต้องใช้ความชื้นสมัพทัธ์สงูมาก 
พวกนี้จะงอกในช่วงฝนชกุ ที่อากาศอบอ้าว หากเราต้องการให้งอกก่อนช่วงนั้น 
เราจะต้องเพาะช่วงพ้นหนาวแล้วใช้พลาสติกคลุมเพื่อให้เกิดความชื้นสัมพัทธ์ 
หากไม่รบีร้อนอาจจะจิ้มลงถงุช�าเลยกไ็ด้หากชนดินั้นมอีตัราการงอกสูง โดยก่อนจิ้ม
ให้เอามดีสบัส�าหรบัชนดิที่เป็นเนื้อไม้ แล้วจงึแช่น�้า 3 คนื ส่วนที่เป็นกะลา กแ็ช่น�้า
อย่างเดียว 2 - 3 คืน ไม่แนะน�าให้แกะเอาเมล็ดออกมา เพื่อใช้ประโยชน์
จากกะลาแขง็ ๆ  นี้ ในการป้องกนัโรคและเชื้อราต่าง ๆ  ให้กบัเมลด็ ก่อนกระบวนการงอก
สมบรูณ์ เช่น มะกอกป่า สกั มะกอกเกลื้อน มะมอื พระเจ้าห้าพระองค์ มะกอกน�้า 
กระบก ฯลฯ ควรเกบ็เมลด็ไว้ในอณุหภูมหิ้อง หากต้องการเพาะในฤดูกาลนั้น 
หรอืเกบ็ไว้ในตู้เยน็หากต้องการเกบ็ไว้เพาะในฤดูกาลหรอืปีถดัไป

กลัปพฤกษ์ อะราง (นนทรปี่า)
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ภาพที่ 11 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทที่เมลด็มเีปลอืกหุ้มเมลด็แข็งมาก
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

4. ประเภทที่เมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งปานกลาง เมล็ดกลุ่มนี้
มเีปลอืกหุ้ม มลีกัษณะเป็นกะลา หรอืผลเป็นเนื้อไม้ หุ้มเมลด็ บางชนดิอาจมปีีก 
พวกนี้เราสามารถทุบ หรือผ่าเปลือกหุ้มเมล็ดได้ บางชนิดเอาเมล็ดออกมาได้ 
แต่ไม่ควรท�า เพราะเปลอืกหุม้เมลด็ มหีน้าที่ป้องกนัโรคและแมลง โดยชนดิที่เป็นกะลา 
กใ็ห้แช่น�้า 1 คนื ส่วนชนดิที่ผลเป็นเนื้อไม้และมปีีก กใ็ห้ตดัปีกและตดัหวัท้ายผล 
เพื่อลดพื้นที่และเป็นช่องทางให้ความชื้นเข้าสูเ่มลด็ เช่น รกฟ้า สมอไทย สมอภเิพก 
สกณุ ีแหนนา ธนนไชย มะม่วงหวัแมงวนั ฯลฯ ควรเกบ็เมลด็ไว้ในอณุหภูมหิ้อง
หากต้องการเพาะในฤดกูาลนั้น หรอืเกบ็ไว้ในตูเ้ยน็หากต้องการเกบ็ไว้เพาะในฤดกูาล
หรอืปีถดัไป

ภาพที่ 12 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุป์ระเภทที่เมลด็มเีปลอืกหุม้เมลด็แขง็ปานกลาง
ที่มา  ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

สกั มะบก

สมอไทย สมอพภิก
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

5. ประเภทผลมีเนื้อนุ่ม เมล็ดในกลุ่มนี้มีเปลือกหุ้มเมล็ด เป็นเยื่อบาง 
ผลมักจะแก่ในช่วงที่มีฝนถึงกลางฤดูฝน เนื้อผลจะนุ่ม เมื่อสุกงอมจะเละ 
หากเกบ็มาแต่ยงัไม่เพาะให้เกบ็ผลไว้ในร่ม เนื้อผลนุม่ ๆ นั้นจะช่วยรกัษาสภาพเมลด็ 
เมื่อจะเพาะจงึล้างเนื้อนุ่ม ๆ นั้นออก แล้วผึ่งลม ห้ามตากแดด เดด็ขาด กลุ่มนี้
เป็นกลุม่เดยีวที่ห้ามน�าเมลด็ตากแดด และควรเพาะเมลด็ให้หมดภายในฤดูที่เกบ็ 
เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ ล�าไย ทเุรยีน มะม่วง ขนนุ มะหาด ฝรั่ง หว้า เฉยีง
พร้านางแอ พิกุล ฯลฯ ควรเก็บเมล็ดโดยห่อกระดาษใส่ตู้เย็นทั้งลูกหรือล้าง
เอาแต่เมลด็แล้วห่อกระดาษใส่กล่องแช่ในช่องผกั

ภาพที่ 13 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทผลมเีนื้อนุ่ม
ที่มา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http://www.qsbg.org.,  
   10 เมษายน 2563.

6. ประเภทที่เมล็ดหรือผลมีปีก กลุ่มนี้ผลมกัจะเป็นฝัก หรอืผลเป็นปีก
หุม้เมลด็ ส่วนของเมลด็มเีปลอืกหุม้บาง ๆ และจะแก่ก่อนที่พายฝุนจะมาเลก็น้อย 
การเก็บเมล็ดพวกนี้ ควรเก็บก่อนที่ฝักจะแตก หรือเก็บในช่วงที่ฝักเริ่มเปลี่ยนส ี
มีความแก่ประมาณ 90 % เนื่องจากพวกนี้ใช้ลมและฝนในการกระจายพันธุ์ 
หากเมลด็ได้รบัความชื้นเพยีงเลก็น้อย กจ็ะเริ่มการงอกทนัท ีเราจงึต้องเกบ็เมลด็
ก่อนฝนจะมา เช่น เพกา ปีบ แคนา แคหางค่าง แครกฟ้า ตะแบก เสลา อโุลก ฯลฯ 
ควรเกบ็เมลด็ไว้ในอณุหภูมห้ิองหากต้องการเพาะในฤดกูาลนั้น หรอืเกบ็ไว้ในตู้เยน็
หากต้องการเกบ็ไว้เพาะในฤดูกาลหรอืปีถดัไป

พกิลุ เฉยีงพร้านางแอ



52 |

ภาพที่ 14 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทที่เมลด็หรอืผลมปีีก
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

7. ประเภทที่เมล็ดมีปุยนุ่นหุ้มหรือติดเมล็ด เมล็ดในกลุ ่มนี้ผล
มกัจะเป็นฝักและแก่ก่อนที่พายฝุนจะมาเลก็น้อย การเกบ็เมลด็พวกนี้ ควรเกบ็ในช่วง
ที่ฝักเปลี่ยนส ี หรอื เหี่ยว ความแก่ประมาณ 80 % เพื่อให้ง่ายในการเอาเมลด็
ออกจากฝัก และแยกออกจากปุยนุ ่นได้ง่าย เนื่องจากพวกนี้ใช้ลมและฝน
ในการกระจายพันธุ์ หากเมล็ดได้รับความชื้นเพียงเล็กน้อย จะเริ่มการงอก 
หากความชื้นหมดกจ็ะเสยี โดยที่เราอาจจะดูไม่ออก เช่น นุ่น งิ้วป่าดอกแดง งิ้ว
ป่าดอกขาว โมกมัน โมกหลวง สลิด ฯลฯ ควรเก็บเมล็ดไว้ในอุณหภูมิห้อง
หากต้องการเพาะในฤดกูาลนั้น หรอืเกบ็ไว้ในตูเ้ยน็หากต้องการเกบ็ไว้เพาะในฤดกูาล
หรอืปีถดัไป

ภาพที่ 15 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทที่เมลด็มปียุนุ่มหุ้มหรอืตดิเมลด็
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

เพกา เสลา

โมกมนั งิ้วดอกแดง
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

8. ประเภททีเ่มลด็ขนาดใหญ ่เมลด็กลุม่นี้มคีวามแขง็ปานกลาง สามารถทน
ต่อความเค็มของธาตุอาหาร และอัตราการงอกค่อนข้างสูง เพาะโดยการจิ้ม
ด้านขั้วผลลงกลางถงุลกึลงไป 2/3 ของเมลด็ เช่น แดง ใบไม้สทีอง ทองกวาว 
สาธร กระพี้จั่น ชงโค ฯลฯ ควรเก็บเมล็ดไว้ในอุณหภูมิห้องหากต้องการเพาะ
ในฤดูกาลนั้น หรอืเกบ็ไว้ในตู้เยน็หากต้องการเกบ็ไว้เพาะในฤดูกาลหรอืปีถดัไป

ภาพที่ 16 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทที่เมลด็ขนาดใหญ่
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

9. ประเภททีเ่มลด็ขนาดเลก็ เมลด็กลุม่นี้มคีวามแขง็ปานกลาง มขีนาดเลก็ 
หยบิจบัได้ไม่สะดวกนกั มคีวามแขง็ปานกลาง เราสามารถตากแดดได้ถงึแม้เนื้อผล
จะเป็นแบบเนื้อนุม่กต็าม ส่วนมากคนไทยจะคุน้เคยกบัเมลด็กลุม่นี้ พวกนี้มกัจะงอก
ทนัทเีมื่อได้รบัความชื้น เช่น ข้าว ถั่ว ฟัก แฟง แตงโม ไผ่ หญ้าเพก็ เกด็แดง 
กระพี้เขาควาย ฯลฯ ควรเกบ็เมลด็ไว้ในอณุหภมูห้ิองหากต้องการเพาะในฤดกูาลนั้น 
หรอืเกบ็ไว้ในตู้เยน็หากต้องการเกบ็ไว้เพาะในฤดูกาลหรอืปีถดัไป

กระพี้จั่น สาธร
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ภาพที่ 17 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทที่เมลด็ขนาดเลก็
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

10. ประเภทที่เมล็ดเป็นผงฝุ่น เมลด็กลุ่มนี้มคีวามแขง็ปานกลาง พวกนี้
เลก็มากจนเป็นผงฝุน่ ผลหรอืฝัก มกัเป็นแคปซลู เมลด็จะงอกทนัททีี่ได้รบัความชื้น 
เราจงึควรเกบ็เมลด็ก่อนที่พายฝุนจะมา การเพาะกแ็ค่โรยเมลด็ลงในวสัดแุล้วรดน�้า
เมลด็จะแทรกเข้าไปในวสัดเุพาะเอง เช่น ขว้าว กระทุม่บก กระทุม่โคก ยาสบู ฯลฯ 
ควรเกบ็เมลด็ไว้ในอณุหภูมห้ิองหากต้องการเพาะในฤดกูาลนั้น หรอืเกบ็ไว้ในตู้เยน็
หากต้องการเกบ็ไว้เพาะในฤดูกาลหรอืปีถดัไป

ภาพที่ 18 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทที่เมลด็เป็นผงฝุ่น
ที่มา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http://www.qsbg.org.,  
   10 เมษายน 2563.

ไผ่ชางนวล ไผ่บงป่า

ขว้าว ยาสูบ
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

11. ประเภทกลีบเลี้ยงพัฒนาเป็นปีก เมล็ดในกลุ่มนี้ใช้ลมพายุในการ 
กระจายพนัธุ ์เมลด็เสยีเรว็มาก อาจจะต้องเกบ็บนต้นเมื่อปีกเริ่มแห้ง หรอืเกบ็ทนัที
ที่ร่วง โดยสงัเกตจากวนัที่ มพีายลุมฝนแรง เช่น ยางนา ตะเคยีนทอง เตง็ รงั 
พลวง พะยอม กระบาก เหยีง ฯลฯ และวงศ์ยางนาอื่น ๆ เช่น รกัใหญ่ หากเกบ็เข้าร่ม
ในวนัที่ร่วงจากต้นทนัทจีะอยูไ่ด้ประมาณ 7 - 15 วนั แล้วแต่ชนดิ จากนั้นจะเสยีชวีติ

ภาพที่ 19 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุป์ระเภทกลบีเลี้ยงพฒันาเป็นปีก
ที่มา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http://www.qsbg.org.,  
   10 เมษายน 2563.

12. ประเภทสกลุไทร เมลด็ในกลุม่นี้จะงอกได้ด ีแต่เมื่อเป็นระยะต้นกล้าแล้ว 
จะมเีชื้อรารบกวนมาก และยงัปล่อยสารยบัยั้งกนัเอง เราจงึต้องเพาะในวสัดพุเิศษ 
ที่ได้ผลดีก็คือ ดินลูกรัง และทรายกรวดโดยหว่านเมล็ด หรือละลายผลสด ๆ 
ในน�้าแล้วราดลงไปในวสัดดุงักล่าว เช่น ไทร ไกร กร่าง มะเดื่อ โพธิ์ ฯลฯ ควรเกบ็เมลด็
ไว้ในอณุหภมูห้ิองหากต้องการเพาะในฤดกูาลนั้น หรอืเกบ็ไว้ในตูเ้ยน็หากต้องการ
เกบ็ไว้เพาะในฤดูกาลหรอืปีถดัไป

ยางนา ตะเคยีนทอง
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ภาพที่ 20 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทสกลุไทร
ที่มา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http://www.qsbg.org.,  
   10 เมษายน 2563.

13. ประเภทเพาะลมื เมลด็ในกลุม่นี้จะงอกในอกีฤดฝูนถดัไป แต่หากไม่เพาะ
ในฤดูกาลนั้น เมล็ดจะเสีย ไม่ว่าลักษณะผลและเมล็ดจะเป็นอย่างไร พวกนี้
มสีายพนัธกุรรมร่วมกบัไม้ในเขตหนาว จงึต้องมรีะยะพกัตวั เมื่อพ้นฤดูหนาวแล้ว
จงึทยอยงอก เมลด็ในกลุม่นี้ไม่มอีะไรให้พจิารณา จะต้องมปีระสบการณ์ในการเพาะ
เท่านั้นจงึจะรู้ว่า เป็นพวกเพาะลมื พบในวงศ์กระดงังาบางชนดิ เช่น พพีวน 
หมากคายข้าว วงศ์พกิลุ ได้แก่ หมากเดอืยไก่ ตานเสี้ยน และยงัมพีวก ตะขบป่า 
มะเม่าป่า ตะคร้อ ฯลฯ เพาะในวสัดเุพาะหรอืกลบดนิไว้ หรอื ใส่ตู้เยน็ไว้ เมื่อพ้น
ฤดูหนาวค่อยน�าเมลด็มาเพาะในเรอืนเพาะช�า

ภาพที่ 21 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทเพาะลมื
ที่มา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http://www.qsbg.org.,  
   10 เมษายน 2563.

โพธิ์ ไทร

พพีวน ตะคร้อ
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

14. ประเภทปาล์มที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งมาก พชืในตระกูลปาล์ม
เหล่านี้ มีเมล็ดแข็งมาก จึงต้องเปิดช่องให้น�้าเข้าสู่เมล็ดได้ง่ายขึ้น เรียกว่า 
การเปิดตา ในต�าแหน่งขั้วเมลด็ที่รากจะแทงออกมา เช่น กลุม่หวาย ลาน ค้อ ฯลฯ 
ควรเกบ็เมลด็ไว้ในอณุหภูมห้ิองหากต้องการเพาะในฤดกูาลนั้น หรอืเกบ็ไว้ในตู้เยน็
หากต้องการเกบ็ไว้เพาะในฤดูกาลหรอืปีถดัไป

ภาพที่ 22 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทปาล์มที่มเีปลอืกหุ้มเมลด็แขง็มาก
ที่มา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http:// www.qsbg.org.,  
   10 เมษายน 2563.

15. ประเภทผลพัฒนาเป็นต้นอ่อน มีการพัฒนาเป็นต้นอ่อนตั้งแต่
อยู่บนต้น ส่วนมากจะพบในป่าชายเลน ป่าพร ุเมื่อร่วงลงมาสามารถเป็นต้นอ่อน
ได้เลย โกงกาง พงักาหวัสมุ ถั่วขาว ฯลฯ แช่น�้าไว้ในท่าตั้ง ให้ระดบัน�้าสูง 1/3 
ของความยาวของฝัก

หวาย ลาน
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ภาพที่ 23 ภาพตวัอย่างของเมลด็พนัธุ์ประเภทผลพฒันาเป็นต้นอ่อน
ที่มา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http://www.qsbg.org.,  
   10 เมษายน 2563.

โกงกาง พงักาหวัสุ่ม



บทที่ 5
การเกบ็รกัษาเมลด็พันธุ์
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เมล็ดพันธุ ์จะมีคุณภาพสูงสุดและสามารถงอกได้ต ้นกล้าที่แข็งแรงและ
เปอร์เซ็นต์สูงหลังจากการเก็บเกี่ยวมาใหม่ ถ้าเมล็ดยังไม่ต้องการน�าไปปลูก
จงึต้องเกบ็รกัษาไว้เพื่อให้ตรงตามฤดกูาลปลกูและความพร้อมของเกษตรกรต่อไป 
จึงจ�าเป็นต้องเก็บไว้ให้คุณภาพคงอยู่หรือลดลงน้อยที่สุด เนื่องจากเมล็ดพันธุ์
เป็นสิ่งมชีวีติที่มกีารหายใจ เกดิอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาของการเกบ็รกัษา ดงันั้น 
การน�าเมล็ดไว้ในสภาพที่มีอุณหภูมิและความชื้นต�่าจึงเหมาะสมต่อการคงสภาพ
ของเมลด็พนัธุไ์ว้ได้นานขึ้น อย่างไรกต็าม ระยะเวลาของการเกบ็รกัษา ต้องขึ้นอยูก่บั
ชนิดของพืชด้วยว่าจะมีอายุอยู่ได้นานเพียงใด เช่น พืชบางชนิดมีอายุสั้นมาก 
เพยีง 2 - 3 วนั หรอื 2 - 3 เดอืนกจ็ะหมดสภาพแล้ว พชืบางชนดิมอีายไุด้ 2 - 3 ปี 
ถงึ 15 ปี ได้แก่ ผกั ไม้ดอก ธญัพชื โดยวธิเีกบ็รกัษามหีลายวธิ ีได้แก่

1. การเก็บรักษาเมล็ดแบบเปิด (Open Storage)

การเกบ็เมลด็แบบเปิด เป็นวธิกีารที่ไม่สามารถควบคมุความชื้นได้ ความมชีวีติ
ของเมล็ดจึงผันแปรไปตามสภาพอากาศ ถ้าเมล็ดอยู่ในสภาพที่มีความชื้นสูง 
จะท�าให้ความชื้นในเมลด็สูงขึ้นด้วย เรยีกคณุสมบตันิี้ว่า Hygroscopic

2. แบบควบคมุความชืน้ของเมลด็ โดยการเกบ็ในภาชนะ
ที่ปิดสนิท เช่น ซองพลาสติก กระป๋อง ถุงกระดาษฉาบอะลูมิเนียม 
เพื่อป้องกนัไม่ให้ความชื้นในอากาศเข้าไปในเมลด็ได้
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

ภาพที่ 24 ตวัอย่างการเกบ็เมลด็ในภาชนะที่ปิดสนทิ
ที่มา คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ มหาวทิยาลยัพะเยา 2563.  
   “ปลกูผกัสวนครวัเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวกิฤต การแพร่ 
   ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Online). http:// www.up.ac.th  
   20 เมษายน 2563

3. แบบปรับสภาพให้เย็นและแห้ง

เหมาะกบัการเกบ็รกัษาเมลด็พชืหลายชนดิ เช่น ผกั ไม้ดอก ธัญพชื สภาพที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรรักษาระดับความชื้นในเมล็ด 3 - 8 เปอร์เซ็นต์ และ
เกบ็ไว้ในอณุภูม ิ1 - 5 องศาเซสเซยีส เพื่อเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ์
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ภาพที่ 25 การเกบ็รกัษาเมลด็การปรบัสภาพให้เยน็และแห้ง
ที่มา กรมส่งเสริมการเกษตร. 2547 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช. (Online).  
   http://www.doae.go.th., 20 เมษายน 2563.

4. แบบเย็นและชื้น (cool moist storage)

เหมาะกบัการเกบ็รกัษาเมลด็พชืที่มอีายสุั้นหลายชนดิที่ไม่ชอบสภาพแห้ง เพราะ
จะเสยีความสามารถในการงอก การเกบ็รกัษาเมลด็ที่มคีวามชื้นไม่เกนิ 5 % และ
ท�าการเก็บในตู ้เย็น อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส และเมล็ดที่เก็บ
ควรบรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดอย่างมิดชิด เช่น ถุงซิปล็อค หรือขวดโหลที่มีฝาปิด
ที่แน่นหนา ป้องกันความชื้นเข้าไปท�าให้เมล็ดเสียหายได้ เช่น เมล็ดมะค่าโมง 
เมลด็มะค่าแต้ เป็นต้น (ปัญญา ไวยบญุญา และคณะ, 2560)

5.แบบอุ่นและชื้น (warm moist storage)

เหมาะกบัการเกบ็รกัษาเมลด็พชืเมอืงร้อนหลายชนดิ เช่น ล�าไย เงาะ มงัคดุ 
มะม่วง ทเุรยีน โกโก้ มกัเป็นเมลด็พชืที่มอีายสุั้นด้วย

จะเหน็ได้ว่าการเพาะเมลด็จะต้องมกีารเลอืกใช้เมลด็ที่มคีณุภาพด ี เมลด็มคีวามพร้อม
ที่จะงอกได้แล้วจะต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการงอกด้วย 
เมล็ดจะงอกได้สูงสุดควรจะเพาะเมล็ดหลังจากเก็บเมล็ดมาจากต้นได้ไม่นาน 
การเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุเ์ป็นวธิกีารช่วยรกัษา คณุภาพไว้ให้นานขึ้น ดงันั้น การเกบ็รกัษา
เมลด็พนัธุ์จงึไม่เป็นหนทางที่ท�าให้เมลด็ที่มอียู่มคีณุภาพดขีึ้นได้ การเกบ็รกัษาที่
ไม่ถูกวธิแีละการน�าเมลด็ที่มปัีญหาอยูแ่ล้วมาเกบ็รกัษา จงึท�าให้เมลด็มคีวามเสี่ยง
ต่อการสูญเสยีคณุภาพในการงอกมากยิ่งขึ้น



บทที่ 6
การผลติกล้าไมใ้นครัวเรอืนและพัฒนา 
เรือนเพาะช�าชุมชน
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เมื่อเรียนรู้ชนิดและลักษณะของเมล็ด การเก็บรักษา รวมถึงการเพาะเมล็ดแล้ว 
การที่จะผลิตกล้าไม้ในปริมาณมากจ�าเป็นต้องออกแบบและสร้างเรือนเพาะช�า
กล้าไม้ ซึ่งเรอืนเพาะช�าที่ดตี้องมสีภาพที่เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของกล้าไม้
และสามารถป้องกนัอนัตราย ที่อาจเกดิขึ้นกบัต้นกล้าได้ ในขณะเดยีวกนัจะต้อง
เอื้อต่อการท�างานอย่างสะดวกและปลอดภยัของผู้ที่ท�างานในเรอืนเพาะช�าด้วย

ภาพที่ 26 เรอืนเพาะช�าแบบกึ่งถาวร ที่ศนูย์เพาะช�ากล้าไม้เขาอโีต้ จงัหวดัปราจนีบรุ ี
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

6.1. การสร้างเรือนเพาะช�า

ที่ตั้งของเรือนเพาะช�า

เรือนเพาะช�าควรตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป 
โดยพื้นที่ที่เหมาะสม ควรมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบหรือมีความลาดชันเล็กน้อย 
ระบายน�้าได้ด ี หากชนัมากต้องท�าการปรบัระดบั อยูใ่นที่ก�าบงั มพีื้นที่ร่มบางส่วน 
เช่น ร่มเงาของไม้เดิม ใกล้แหล่งน�้าสะอาดที่มีน�้าตลอดปีแต่ไม่มีความเสี่ยงจาก
น�้าท่วมใหญ่ พอที่จะผลติกล้าไม้ตามจ�านวนที่ต้องการและสามารถขยายขนาดได้
ในอนาคตตามความต้องการในการผลิตกล้าไม้ เข้าถึงได้ง่ายด้วยยานพาหนะ 
เพื่อความสะดวกในการขนย้ายต้นกล้าและวสัดทุี่จ�าเป็น ใกล้แหล่งดนิที่จะใช้เพาะกล้าไม้

ประเด็นส�ำคัญในกำรสร้ำงเรือนเพำะช�ำ

1. ขนาดของเรือนเพาะช�ากล้าไม้ ขึ้นอยู่กับจ�านวนกล้าไม้ที่ต้องการผลิต และ
เวลาที่ใช้ในการผลติกล้าไม้ หากใช้เวลาข้ามปีแล้วจะต้องใช้พื้นที่มากกว่าการผลติ
กล้าไม้แบบปีต่อปี นอกจากนี้ ยังขึ้นกับขนาดของภาชนะเพาะช�า สิ่งก่อสร้าง
หรอืสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ถนนภายในเรอืนเพาะช�า โรงเกบ็วสัดอุปุกรณ์ 
ขนาดพื้นที่ควรมขีนาดที่เหมาะสม กะทดัรดั เพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายในการดแูลรกัษา 
เพราะเป็นสิ่งที่ก�าหนดว่าในแต่ละปีต้องผลิตกล้าไม้เท่าไหร่ (50 ตารางเมตร 
วางกล้าไม้ในถงุเพาะได้ประมาณ 2,000 ต้น)

2. อตัราการรอดและอตัราการเจรญิของกล้าไม้ โดยการเจรญิเตบิโตของกล้าไม้
เป็นตวัก�าหนดระยะเวลาที่กล้าไม้ต้องอยู่ในเรอืนเพาะช�า (กล้าไม้ควรมคีวามสูง 
30 – 50 เซนตเิมตร ก่อนจะน�าไปปลูกในป่า)

3. เรือนเพาะช�าไม่จ�าเป็นต้องสร้างจากวัสดุที่มีราคาแพงเราสามารถน�าวัสดุ
ที่มอียูแ่ล้วในท้องถิ่น เช่น ไม้เก่า ไม้ไผ่ ทางมะพร้าว ใบตองตงึ มาปรบัใช้เพื่อสร้าง
เรอืนเพาะช�าแบบง่ายที่ราคาไม่สูงนกั
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4. มพีื้นที่ท�างานในการเพาะเมลด็ ย้ายกล้า และเรยีงต้นกล้า โดยแบ่งตามชนดิ
ของกล้าไม้ เพื่อง่ายในการตรวจสอบ

ตำรำงที ่ 4 แสดงขนำดของเรอืนเพำะช�ำกล้ำไม้ขึน้อยูก่บัขนำดของพืน้ทีป่ลกู

ในแต่ละปี

พื้นที่ปลูกป่า

(ไร่/ปี)

จ�านวนกล้าไม้

ที่ต้องการ

พื้นที่เพาะเมลด็

(ตารางเมตร)

พื้นที่ดูแลกล้า

(ตารางเมตร)

ที่เกบ็ของ ที่ท�างาน 

ห้องน�้า และอื่นๆ 

(ตารางเมตร)

พื้นที่เรือนเพาะช�า

ทั้งหมด

(ตารางเมตร)

1 500 2 7 15 25

2 1,000 4 14 15 33

4 2,000 8 28 15 41

20 10,000 20 140 15 195

40 20,000 40 280 15 375

ที่มา กรมป่าไม้ (2556 อ้างถงึ ศนูย์วจิยัการฟ้ืนฟปู่า มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2549)

คู่มอืการเพาะช�ากล้าไม้ กรมป่าไม้ (2556) ได้อธบิายการออกแบบเรอืนเพาะช�า 
โดยต้องค�านงึถงึการใช้ และการเคลื่อนย้ายวสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ ในเรอืนเพาะช�า
เป็นหลกั ตวัอย่างเช่น พื้นที่วางกล้าไม้ควรอยูใ่กล้กบัทางเข้าออก เพื่อขนย้ายกล้าไม้
ไปพื้นที่ปลูกได้สะดวก ส่วนที่เกบ็ดนิและวสัดเุพาะควรอยู่ใกล้ที่ย้ายกล้า เป็นต้น
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

ภาพที่ 27 เรอืนเพาะช�าที่มอีงค์ประกอบของพื้นที่อนบุาลต้นกล้า พื้นที่ดแูลกล้าไม้  
   พร้อมปลูก พื้นที่ของวสัดแุละอปุกรณ์การปลูก
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

เรือนเพาะช�ากล้าไม้มีการสร้างตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
การใช้งานและจ�านวนการผลติกล้าไม้ โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดงันี้

1. เรอืนเพาะช�าถาวร สร้างขึ้นโดยวตัถปุระสงค์ในการใช้งานที่แน่นอน ในบรเิวณ
ที่แน่นอน และมอีายกุารใช้งานเกนิกว่า 6 - 10 ปีขึ้นไป สร้างให้สามารถใช้งานได้
หลายปี แนวคิดเดิมของเรือนเพาะช�าถาวร หลังคาตีด้วยไม้ระแนงตัวเว้นตัว
ในแนวขวาง เพื่อให้กล้าไม้ได้รบัแสงแดดประมาณ 50% แต่ปัจจบุนันี้ไม่จ�าเป็น 
เพราะหลังคาควรจะเป็นแบบสามารถเปิดให้กล้าไม้ได้รับแสงเต็มที่ 100% 
เป็นครั้งคราวได้

2. เรือนเพาะช�าแบบกึ่งถาวร สร้างขึ้นโดยวัตถุประสงค์ของการใช้งานเกี่ยวกับ
การเก็บกล้าไม้เป็นจ�านวนมาก จึงต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่พอที่จะเก็บกล้าไม้

พื้นที่
เกบ็เครื่องมอื
และอปุกรณ

กระบะ
บรรจวุสัดปุลูก

สวนทาํงาน
ที่มรีมเงา
และกนัฝน

แนวรั้ว

หลงัคา
โปรงใส

หลงัคาทบึแสง
ที่ความชื้น
สามารถผานได
เชน หลงัคาใบไม

หลงัคาโปรงแสง
ที่มงุดวยวสัดุ
ที่ชวยลดความเขม
ของแสง

ทอระบายนํ้า
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จ�านวนมาก ๆ  ได้ มอีายกุารใช้งานประมาณ 3 - 5 ปี รปูแบบของเรอืนเพาะช�ากึ่งถาวร 
ควรสร้างแบบง่าย ๆ มีโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม่ต้องแปรรูป โดยใช้เสาและ
ตัวเรือนเพาะช�าที่แข็งแรงพอสมควร หลังคาควรใช้ไม้ไผ่เรียบสลับอันเว้นอัน 
เพื่อให้แสงผ่านได้ 50% ควรใช้เน็ทด�าพลาสติกกางด้านบน และควรมีฝาหรือ
ไม้ระแนงกั้นด้านข้างโดยรอบสูงประมาณ 70 เซนตเิมตร เพื่อป้องกนัสตัว์เลี้ยง
เข้าไปท�าอนัตรายกล้าไม้

3. เรือนเพาะช�าแบบชั่วคราว สร้างขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษากล้าไม้
ก่อนน�าไปปลกูในส่วนป่าแต่ละปี เมื่อเสรจ็การเตรยีมกล้าไม้แล้วกเ็ลกิใช้ แต่หากเหน็
โครงสร้างเรอืนเพาะช�า ยงัใช้การได้ในปีต่อไปอาจน�ามาซ่อมแซมใช้ได้อกี วสัดทุี่ใช้
ในการสร้างไม่จ�าเป็นต้องมีความทนทานมากนัก โครงสร้างใช้ไม้กลมหรือไม้ไผ่ 
หลงัคาใช้ไม้ไผ่ผ่าซกีวางเรยีงโดยไม่ต้องตอกตะป ู เว้นระยะให้แสงผ่านได้ประมาณ 
50% และต้องวางไม้ให้เรยีงตามแนวทศิเหนอื - ใต้เสมอ เพื่อให้กล้าไม้ได้รบัแสง
แต่ละวนัสม�่าเสมอทั่วถงึกนั

4. เรอืนเพาะช�าธรรมชาต ิการใช้ต้นไม้ในเรอืนเพาะช�า โดยการเตรยีมพื้นที่ใต้ร่มไม้ 
เพื่อวางกล้าไม้ก่อนน�าไปปลูก การเตรยีมกล้าไม้ใต้ร่มไม้แบบนี้ไม่สามารถควบคมุ
ปรมิาณของแสงได้ แสงที่ได้รบัอาจมากหรอืน้อยไป จงึไม่เหมาะสมที่จะใช้ส�าหรบั
การเตรยีมกล้าไม้ในระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะการเตรยีมกล้าไม้ในหน้าฝน กล้าไม้
อาจได้รับอันตราย เมื่อฝนตกหนักแต่เรือนเพาะช�าแบบนี้ได้รับประโยชน์มาก
ส�าหรับการเตรียมกล้าไม้ให้ได้รับแสงมากขึ้นเพื่อท�ากล้าไม้ให้แกร่ง (Hardening) 
โดยการย้ายกล้าไม้จากเรอืนเพาะช�าออกมาเกบ็ไว้ใต้ร่มไม้ก่อนน�าไปปลูก

การออกแบบเรือนเพาะช�าต้องค�านึงถึงการใช้และเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์
ในเรอืนเพาะช�าเป็นหลกั ตวัอย่างเช่น พื้นที่วางกล้าไม้ควรอยู่ใกล้กบัทางเข้าออก
เพื่อขนกล้าไม้ไปพื้นที่ปลูกได้สะดวก ส่วนที่เก็บดินและวัสดุเพาะควรอยู่ใกล้
ที่ย้ายกล้าไม้ เครื่องมอืที่ใช้ในการปลกูต้นไม้มกัเป็นอปุกรณ์พื้นฐานที่ราคาไม่แพง 
โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่แสดงไว้ด้านบนมักมีอยู่แล้วในชุมชนที่ท�าการเกษตร
เป็นอาชพีหลกั ซึ่งเครื่องมอืเหล่านี้สามารถน�ามาใช้งานในเรอืนเพาะช�าได้เป็นอย่างดี
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คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

1. พลั่ว และถงั ส�าหรบัเกบ็ ขนย้ายและผสมวสัดปุลูก
2. พลั่วมอื หรอืพลั่วไม้ไผ่ ส�าหรบับรรจวุสัดปุลูกลงในภาชนะปลูก
3. บัวรดน�้า หรือฝักบัวที่มีรูขนาดเล็ก เพื่อลดการกระทบกระเทือนเวลารดน�้า
ต้นกล้าขนาดเลก็
4. ช้อนหรอืพายขนาดเลก็ส�าหรบัย้ายต้นกล้า
5. ตะแกรงร่อน ส�าหรบัเตรยีมวสัดปุลูก ให้มขีนาดเลก็เหมาะกบัการเจรญิของ
ต้นกล้าหรอืการงอกของเมลด็
6. รถเข็น หรือตะกร้าขนาดใหญ่ ส�าหรับขนย้ายต้นกล้าไม้และวัสดุอุปกรณ์ 
ในเรอืนเพาะช�า
7. จอบ ส�าหรบัก�าจดัวชัพชืและดูแลพื้นที่
8. กรรไกรตดักิ่ง ส�าหรบัตดัแต่งต้นกล้า และตดัแต่งราก เพื่อไม้ให้รากของกล้าไม้
งอกลงพื้นแปลงเพาะช�า เพราะหากรากงอกลงพื้นอาจมโีอกาสท�าให้กล้าไม้เสยีหาย
ขณะขนย้าย บางกรณใีช้ผ้าพลาสตกิรองพื้นแปลงก่อนที่จะวางต้นกล้า
9. บนัไดและเครื่องมอืช่างพื้นฐานเพื่อใช้ในการตดิตั้งตาข่ายบงัแสง เป็นต้น

ภาพที่ 28 ตวัอย่างอปุกรณ์ที่ใช้ในเรอืนเพาะช�า
ที่มา http://all-free-download.com
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ภาพที่ 29 ขั้นตอนการเพาะกล้าไม้
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)

การเพาะกล้าไม้

5 การย้ายชํากล้าไม้ 

4 รดนํ้าให้ชุ่ม 
เมื่อเมลด็งอกและแตกใบจรงิ
จงึยายเมลด็ใสถงุเพาะชาํและนาํไปเลี้ยง
ไวในเรอืนเพาะชาํ หรอืพื้นที่
อนบุาลตนกลา

นาํรากออกมาเพื่อยาย
ใสถงุเพาะ ใชไมนาํรอง
ตามความลกึของราก
ลงในถงุชาํที่เตรยีมไว

2
นาํกลาหยอนลง
ในชองที่เจาะนาํรอง

3
ใชไมกดดนิ
ดานขางตนกลา
ใหแนน 

4
เตรยีมถงุเพาะชาํ
สาํหรบัการผลติกลา

1

ปลูกแบบแปลงเพาะ
ปลูกแบบแปลงเพาะเหมาะกบัเมลด็
ที่หยบิจบัยาก เมลด็ที่เปนผงฝุน เชน
กระทุมบก ขวาว โมกมนั เปนตน 

3.2

1 2
แกะเมล็ด ผสมดินสําหรับการเพาะ

3 นําดินที่ผสมสําหรับการเพาะ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ
คือ ปลูกแบบแยกเดี่ยว กับปลูกแบบแปลงเพาะ

1:1

ขยุมะพราวทรายหยาบ

ตากแดด
ฆาเชื้อ

ลางนํ้า 3 รอบ
ผานฝน 3 หา

ปลูกแบบแยกเดี่ยว
ปลูกแบบแยกเดี่ยว เหมาะกบัการเพาะเมลด็
ที่มขีนาดใหญ หยบิจบังาย เชน มะคาโมง
มะคาแต หลมุพอ เปนตน

3.1
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6.2. การเพาะกล้าไม้

การงอกของเมลด็พนัธุ์ไม้นั้นจะมปีัจจยัที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 ปัจจยั ซึ่งต้องค�านงึถงึ 
ได้แก่

1. ความชื้น ในการเพาะกค็อืน�้าที่เราใช้รดนั้นเอง ซึ่งต้องสม�่าเสมอ ตลอดระยะเวลา
ในการงอก
2. อณุหภูม ิส่วนมากเราไม่ต้องท�าอะไร เว้นแต่ในชนดิที่เพาะได้ยาก อาจจะต้อง
ใช้วิธีเพาะในระบบปิด เพื่อให้อุณหภูมิคงที่ หรือเรือนกระจกที่ควบคุมปัจจัย
ทางกายภาพได้
3. ออกชเิจน
4. แสงแดด

ซึ่งทั้ง 4 ปัจจยัดงักล่าวจะช่วยกระตุน้ให้เกดิการงอกของเมลด็ ทั้งนี้การเพาะกล้าไม้
ในเรอืนเพาะช�าจะต้องมกีารเตรยีมวสัดเุพาะและแปลงเพาะช�า ซึ่งมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้

1. วัสดุเพาะและแปลงเพาะช�า

การเตรียมเมล็ดให้ความชื้นพร้อมเข้าสู ่เมล็ดและให้ความชื้นด้วยการรดน�้า
สม�่าเสมอ ซึ่งในขั้นนี้จะเหน็ว่าการงอกของเมลด็ไม่ได้ใช้ธาตอุาหารเลย พชืใช้อาหาร
จากเมลด็ในการงอกเป็นต้นกล้าต่อไป ดงันั้นในการเพาะเมลด็ วสัดเุพาะนั้นจะต้อง
ไม่มมีธีาตอุาหารเป็นส่วนประกอบ เพื่อป้องกนัการชกัน�าเชื้อโรค ในทางวชิาการ
ป่าไม้จะใช้ทรายอย่างเดยีว แต่ตามค�าแนะน�าของโรงเรยีนปลูกป่าของกลุม่ขนุดง3 
แนะน�าให้ใช้ดงันี้

 3 กลุ่มขนุดง เป็นกลุ่มที่แลกเปลี่ยนความรู้และแจกเมลด็เพื่อช่วยขยายพนัธุ์ไม้ป่าที่ไม่ท�าลายต้นแม่ไม้ ให้ได้กล้าไม้ที่แขง็
แรงและมอีายยุนียาวเป็นการตอบโจทย์การสร้างป่า
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1:1

กระถางเพาะ 8 นิ้ว

120 ซม. 120 ซม.

10ซม.

แปลงเพาะ

ขุยมะพร้าวทรายหยาบ

ตากแดดฆาเชื้อ

เพาะจาํนวนมาก เพาะจาํนวนนอย

ลางนํ้า 3 รอบ
ผานฝน 3 หา

เมล็ดใหญ่
การเรยีงและโรยเมลด็ใหหางกนั 1 เทาในแนวนอนแตไมเกนิ 1 เซนตเิมตร

ในกรณเีมลด็ใหญหรอืยาวกวา 1 เซนตเิมตร
1 ซม. 1 ซม.
เวน เวน

เมล็ดขนาดเล็ก
ใหใชวธิกีารโรยใหกระจาย และโรยวสัดทุบัอกีรอบ

โดยไมควรหนาเกนิ 1 เทาในแนวนอน จากนั้นรดนํ้าใหชุม ปกปายชื่อ

วนัที่เพาะรอจนงอกจงึยายลงถงุเพาะชาํ

วัสดุเพาะเมล็ด1

การเรียงและโรยเมล็ด2

ภาพที่ 30 วสัดเุพาะเมลด็ การเรยีงและโรยเมลด็
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)
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2. การเพาะเมล็ด

เมื่อเตรยีมวสัดเุพาะ ซึ่งจะใช้ทรายล้วนส�าหรบัแปลงที่ตดิพื้นดนิ หรอืทรายและ
ขยุมะพร้าวอตัราส่วน 1 : 1 ซึ่งสามารถท�าการเพาะลงในกระถาง ตะกร้า หรอื
วสัดอุื่น ๆ เรยีบร้อยแล้ว วธิกีารการเพาะเมลด็นั้น ควรด�าเนนิการดงันี้

• เรียงเมล็ดให้ห่างกัน 1 เท่าในแนวนอน แต่ไม่เกิน 1 เซนติเมตร กรณีท่ี 
 เมลด็ใหญ่หรอืยาวกว่า 1 เซนตเิมตร ในกรณเีมลด็ขนาดเลก็ ให้ใช้วธิกีารโรย 
 ให้กระจาย
• โรยวัสดุทับอีกรอบให้พอมิด โดยไม่ควรหนาเกิน 1 เท่าในแนวนอนของเมล็ด 
 เพื่อคลุมเมล็ดไม่ให้ถูกแสงโดยตรง ความหนาที่ก�าหนดห้ามเกินหนึ่งเท่า 
 ในแนวนอนของเมลด็ เพราะว่าเมลด็แต่ละขนาดมแีรงดนัไม่เท่ากนั
• รดน�้าพอชุ่ม
• ปักป้ายช่ือ และวันท่ีเพาะ เพ่ือเก็บข้อมูลระยะเวลาในการงอก และสามารถ 
 วางแผนการเพาะในครั้งต่อไปได้
• รอจนกว่าจะงอก จึงย้ายลงถุงเพาะช�า

ภาพที่ 31 การเรยีงเมลด็ในแนวนอน (ภาพซ้าย) และต้นอ่อนของเมลด็ที่มรีะยะ 
   การวาง 1 เซนตเิมตร (ภาพขวา)
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)
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3. การเลือกถุงเพาะช�าส�าหรับผลิตกล้าไม้คุณภาพ

อาจารย์นพพร นนทภาพ. 2563. หวัหน้ากลุม่ขนุดง. 9 เมษายน 2563. ได้ให้ข้อแนะน�า
ในการเลอืกขนาดของถงุช�าซึ่งมผีลต่อคณุภาพของกล้าไม้ ถงุเพาะช�าที่ใช้ควรจะ
สัมพันธ์กับระยะเวลาเพาะถึงวันที่กล้าไม้พร้อมจะปลูก โดยแนะน�าขนาดและ
เทคนคิที่ใช้ ดงันี้

1. ขนาด 2 X 6 นิ้ว ใช้ส�าหรบัชนดิไม้ที่ใช้เวลาเพาะ 4 - 6 เดอืนกป็ลกูได้ ส่วนมาก
จะเป็นชนิดที่โตเร็ว ขนาดของถุงจะไม่ท�าให้รากขดแบบถาวร พันธุ์ไม้ที่เหมาะ
กบัถงุขนาดนี้ ได้แก่ ยางนา กระบาก สมอภเิภก ส�าโรง งิ้วป่า สะตอื หลมุพอ เหรยีง 
เป็นต้น

2. ขนาด 2 X 6 นิ้วในระยะแรก แล้วเปลี่ยนเป็นขนาด 4 X 9 นิ้วขึ้นไป เพื่อง่าย
ในการขนส่งและอัตราการโตที่ดีขึ้นและสามารถข้ามไปปลูกได้ในฤดูต่อไป 
โดยจะท�าการเปลี่ยนถงุประมาณเดอืนกนัยายน เพื่อใช้ปลูกไปปีถดัไป

3. ขนาด 4 X 9 นิ้วขึ้นไป ใช้ได้กบัทกุชนดิ เพื่อให้ระบบรากสมบรูณ์ด ีและโตไวกว่า 
ขนาด 2 X 6 นิ้ว แต่จะสิ้นเปลอืงและกนิพื้นที่

ดงันั้น ควรปรบัตามความเหมาะสม ตามชนดิและศกัยภาพของเราเอง โดยเน้น
การเจรญิเตบิโตและระบบรากของต้นกล้า เป็นส�าคญั

4. การย้ายช�ากล้าไม้

อาจารย์นพพร นนทภาพ. 2563. หวัหน้ากลุม่ขนุดง. 9 เมษายน 2563. ได้กล่าวว่า 
หลกัการเพาะกล้า คอื การเพาะกล้าที่ดจีะต้องให้กล้าไม้เสมอืนงอกเองตามธรรมชาติ
มากที่สดุ จดัการกบัเมลด็ให้น้อยที่สดุเท่าที่จ�าเป็น เพื่อให้การเพาะมปีระสทิธภิาพ
เท่านั้น ไม่เป็นการรบกวนขบวนการงอกตามธรรมชาตมิากเกนิไป ในการย้ายช�า
กเ็ช่นกนั เราจะแบ่งระยะในการย้ายให้ใกล้เคยีงกบัธรรมชาตใิห้มากที่สดุ กล่าวคอื 
เมื่อเราย้ายช�า ต้นกล้าจะไม่รูส้กึถกูรบกวน หรอื ชะงกัการเจรญิเตบิโต ซึ่งจะส่งผลให้
ต้นกล้าแขง็แรงนั้นเอง โดยได้แบ่งระยะการย้ายช�ากล้าไม้ ออกเป็น 4 ระยะ ดงันี้
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1. ระยะเมล็ด คือ การที่ไม่ต้องเพาะก่อน แต่ให้น�าเมล็ดที่แข็งแรง มีอัตรา
การงอกสูง จิ้มลงถุงช�าได้เลย ระยะนี้ต้นกล้าจะเหมือนงอกเองตามธรรมชาต ิ
แต่จะมข้ีอเสยี คอื เราไม่รูว่้าเมลด็ไหนจะงอก เมลด็ที่ใช้วธินีี้ ส่วนมากจะมเีมลด็ใหญ่ 
ตั้งแต่ 0.5 เซนตเิมตรขึ้นไป อตัราการงอกต้องเกนิ 95 % ได้แก่ มะค่าโมง มะค่าแต้ 
สวาด มะหาด ขนนุป่า หลมุพอ ทเุรยีน ฝาง ล�าใย มะค�าดคีวาย ทองหลางป่า 
เป็นต้น

2. ระยะรากงอกใช้กับเมล็ดขนาดใหญ่ ที่คนเพาะสามารถหยิบจับได้ง ่าย 
ปกตจิะประมาณ 0.4 เซนตเิมตรขึ้นไป ระยะนี้กจ็ะเสมอืนงอกและหยั่งรากลงดนิ
ตามธรรมชาต ิ ต้นกล้าจะไม่ได้รบัการรบกวนเลย แต่จะมข้ีอเสยี คอื หากไม่ทราบ
ระยะเวลาในการงอก และเพาะจ�านวนมาก อาจจะท�างานไม่ทนั บางชนดิสามารถเพาะ
ในกระสอบให้รากงอกแล้วค่อยมาช�าในถงุ เช่น การเพาะยางนา

3. ระยะถั่วงอก เป็นระยะที่นยิมที่สดุ ระยะนี้ต้นกล้าถงึจะมกีารกระทบกระเทอืน
แต่กแ็ทบจะดไูม่ออกเลยว่า ต้นกล้าหยดุการเจรญิเตบิโต ขนาดเมลด็ใช้ได้เกอืบทกุชนดิ 
ยกเว้นพวกเมลด็เป็นผงฝุน่ หรอืเลก็ ๆ จงึให้ใช้ระยะต่อไป ระยะนี้ใช้กนัมาก 95 % 
ในการเพาะช�ากล้าไม้ ใช้ระยะนี้ ได้แก่ คูน มะค่าโมง มะค่าแต้ สะเดา พะยูง 
เป็นต้น

4. ระยะเบี้ย ปกตแิล้วในการย้ายช�ากล้าเราจะพยายามไม่ให้เมลด็ที่งอก มใีบจรงิ 
เพราะเมื่อถอนต้นกล้าจะเกดิการคายน�้าอย่างรวดเรว็ ท�าให้ต้นกล้าชอ็ก อาจจะตาย
หรอืชะงกัได้ แต่ในกลุม่พวกที่มเีมลด็ขนาดเลก็เป็นผงฝุน่ที่ไม่สามารถใช้ระยะทั้ง 3 
ข้างต้นได้ เพราะต้นกล้าที่งอกใหม่ ๆ มขีนาดเล็กตามขนาดของเมลด็ จงึต้องรอ
ให้มใีบจรงิเสยีก่อน เรยีกว่า ระยะเบี้ย ซึ่งต้นกล้าจะสร้างรากฝอยออกมาจ�านวนมาก
เพื่อให้ช่วยกนัดดูน�้าให้เรว็ และยงัสร้างก้านใบและล�าต้นที่อวบน�้า ท�าให้ระยะเบี้ย
กย็งัไม่มผีลเสยีใด ๆ ในการย้ายช�ากล้า ได้แก่ กนัเกรา ไทรต่าง ๆ อโุลก ขว้าว 
กระทุ่มบก กระทุ่มโคก เป็นต้น

หากเราสามารถแบ่งการย้ายช�า ตามความเหมาะสมของต้นกล้าแล้ว ต้นกล้า
กจ็ะเสมอืน หยั่งลงดนิตามธรรรมชาต ิซึ่งเป็นหวัใจส�าคญัในการเพาะกล้าคณุภาพ
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การย้ายชํากล้าไม้
1 ระยะเมล็ดพันธุ์ประกอบด้วย 4 ระยะ

ระยะรากงอก
• เมลด็มขีนาดใหญ
 หยบิจบังาย
• ขอเสยี คอื ไมทราบ
 ระยะการงอก
• เมลด็พนัธุ ไดแก
 ยางนา ยางแดง
 (ใสถงุปุยรดนํ้า
 ใหรากงอกแลวยายชาํ

ระยะเมล็ด
• ลกัษณะเมลด็
 ขนาดใหญมากกวา 
 0.5 ซ.ม. ขึ้นไป
• มอีตัราการงอก
 ตองเกนิ 95%
• เมลด็พนัธุ ไดแก
 มะคาโมง มะคาแต
 มะหาดขนนุปา
 ทเุรยีน ฯลฯ 
(ไมตองลงแปลง)  

ระยะถั่วงอก
• เปนระยะที่นยิมที่สดุ
 95% ในการเพาะชาํ
 กลาไม 
• ใชไดเกอืบทกุเมลด็
 ยกเวนพวกเปนผงฝุน
 ไดแก ขวาว ยาสูบ 
• เมลด็พนัธุ ไดแก
 คูณ มะคาโมง
 มะคาแต สะเดา
 พยูงฯลฯ 

ระยะเบี้ย
• มใีบจรงิ เมื่อถอนตนกลา
 จะเกดิการคายนํ้าทาํให
 ตนกลาชอ็คตองรบียาย
 ลงถงุเพาะชาํ  
• เมลด็มขีนาดเลก็เปนฝุน
 หยบิจบัยากมกัจะใช
 วธิกีารโรยหรอืโปรย
 ลงใสตะแกรงเพาะ 
• เมลด็พนัธุ ไดแก กนัเกรา
 ไทร อโุลก ขวาว กระทุมบก
 กระทุมโคก 

1 2 3 4

ต้องเตรียมถุงเพาะชํา
ประกอบดวย
• ดนิปา 1 สวน
 (จะมธีาตอุาหารดนิไมโครไรซา) 
• ดนิเพาะ 6 สวน 

1

การเลือกถุงเพาะชําสําหรับการผลิตกล้าไม้2

2 ขนาดของถุงที่ใช้ในการเพาะ
โดยแบงออกเปน 2 ขนาด ดงันี้ 
• ขนาด 2X6 นิ้วใชสาํหรบั ชนดิไมที่เวลาในการเพาะ
 4-6 เดอืน สวนมากจะเปนชนดิที่โตเรว็ ไดแก ยางนา
 กระบาก สมอภเิภก สาํโรง งิ้วปา สะตอื หลมุพอ
 เหรยีง เปนตน 
• ขนาด 4X9 นิ้ว ใชไดกบัไมทกุชนดิและนาํไปปลูก
 ในฤดูกาลตอไป 

2X6 4X9

3 การย้ายชํากล้าไม้ 

นาํรากออกมาเพื่อยาย
ใสถงุเพาะ ใชไมนาํรอง
ตามความลกึของราก
ลงในถงุชาํที่เตรยีมไว

2
นาํกลาหยอนลง
ในชองที่เจาะนาํรอง

3
ใชไมกดดนิ
ดานขางตนกลา
ใหแนน 

4
เตรยีมถงุเพาะชาํ
สาํหรบัการผลติกลา

1

ภาพที่ 32 การย้ายช�ากล้าไม้
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)
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5. การจัดเรียงกล้าไม้

ช่วงเวลาที่กล้าไม้ได้รับการดูแลในเรือนเพาะช�าตั้งแต่การย้ายลงภาชนะปลูก 
จนกระทั่งน�าไปปลกูในพื้นที่หลงัจากย้ายกล้าลงในภาชนะปลกูแล้วต้องวางกล้าไม้
ไว้ในที่ร่ม และหมั่นเพิ่มธาตอุาหารให้แก่ต้นกล้า

ถ้าใช้ถุงพลาสติกเป็นภาชนะปลูกจะต้องคอยดูปากถุงให้ตั้งตรง เพื่อรองรับน�้า
จากการรดน�้า รกัษาปรมิาณดนิในถงุปลูกให้อยู่ในระดบัประมาณ 1 เซนตเิมตร
จากปากถุง จัดวางเรียงกล้าไม้จากสูงไปต�่า เพื่อลดการแก่งแย่งแสงของกล้าไม้
ที่มคีวามสูงมากกว่า

ภาพที่ 33 ไม้ในเรอืนเพาะช�าที่ถูกจดัวางตามล�าดบั มรีะดบัของดนิในถงุห่างจาก 
   ปากถงุประมาณ 1 เซนตเิมตร
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)
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6.3. การดูแลกล้าไม้

องค์ประกอบส�าคญัของการดแูลกล้าไม้ในเรอืนเพาะช�านั้น ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
ดงันี้

1. การให้แสง

หลงัจากการย้ายกล้าให้น�ากล้าไม้วางไว้ในที่ร่มที่มแีสงประมาณร้อยละ 50 เพื่อป้องกนั
ใบไหม้และเฉา เตรยีมพื้นที่โดยใช้ตาข่ายกนัแสงตดิกบักรอบขนาด 0.5 - 2.5 เมตร 
แขวนไว้เหนอืต้นกล้า

ภาพที่ 34 ลกัษณะเรอืนเพาะช�ากึ่งถาวร ที่มแีสงประมาณร้อยละ 50
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)
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2. การรดน�้า

การรดน�้าเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากในการดูแลกล้าไม้ในเรือนเพาะช�าและเป็นงาน
ที่ต้องการทกัษะ ที่ได้รบัการฝึก ภาชนะปลกูแต่ละใบสามารถเกบ็น�้าได้ในปรมิาณ
ไม่มากนัก ถ้าหากไม่ได้รดน�้ากล้าไม้นานกว่า 1 วัน ในช่วงฤดูแล้ง กล้าไม้
อาจแห้งตายได้ แต่ในทางตรงกนัข้าม ถ้าน�้ามากเกนิไปอาจเกดิน�้าขงั ก่อให้เกดิ
ความเสยีหายได้เช่นเดยีวกนั ถ้าหากว่าวสัดปุลกูยงัชื้นอยูอ่าจไม่จ�าเป็นต้องรดน�้าซ�้า 
แต่ถ้าผวิหน้าของวสัดปุลูกเริ่มแห้งแสดงว่าต้องให้น�้าแก่กล้าไม้แล้ว

3. การให้ปุ๋ย

ธาตอุาหารเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชืเพื่อให้โตเรว็ กล้าไม้ต้องการ
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรสั (P) และโปรแตสเซยีม (K) ปรมิาณมาก แมกนเีซยีม 
แคลเซยีมและซลัเฟอร์ ในปรมิาณปานกลาง และยงัต้องได้รบัธาตอุื่น เช่น เหลก็ 
ทองแดง และโบรอน อีกเล็กน้อย ธาตุอาหารเหล่านี้อาจมีอยู่แล้วในวัสดุปลูก 
แต่ถ้าไม่พอจะต้องเสรมิให้ด้วยการใส่ปุ๋ย ทั้งนี้ อาจส่งตวัอย่างดนิเพื่อวเิคราะห์
ปรมิาณธาตอุาหาร และขอค�าแนะน�าในการใช้ปุ๋ยจากหน่วยส่งเสรมิการเกษตร 
หรือวิทยาลัยเกษตรกรรมในท้องถิ่น การให้ปุ๋ยมากเกินไปอาจก่อให้เกิดผลเสีย
กบัระบบรากและถ้าหากปุย๋สมัผสักบัเนื้อเยื่อพชืโดยตรงอาจท�าให้เกดิอาการไหม้ได้ 
นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการบ�ารุงกล้าไม้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ส�าคัญและ
ช่วยลดต้นทนุได้เป็นอย่างดี

4. ไมคอร์ไรซา

ต้นไม้ส่วนใหญ่ในเขตร้อนมคีวามสมัพนัธ์แบบพึ่งพากนักบัเชื้อราที่อาศยัอยูก่บัราก
ของต้นไม้ที่เรียกว่า ไมคอร์ไรซา ความสัมพันธ์ดังกล่าวช่วยให้ต้นไม้ที่อายุน้อย
สามารถสูก้บัหญ้าได้ เชื้อราจะสร้างเส้นใยที่แขง็แรงในดนิซึ่งจะส่งสารอาหารและน�้า
ให้แก่กล้าไม้ซึ่งท�าให้ต้นไม้เจรญิเตบิโตได้ดขีึ้น แบ่งได้เป็น 2 ชนดิ คอื

1. เอนโดไมคอร์ไรซา เชื้อราช่วยให้เมลด็กล้วยไม้งอกได้ดขีึ้นพบอยูใ่นรากของต้นไม้
ในเขตร้อนจ�านวนประมาณ 95 %
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2. เอกโตไมคอไร เชื้อราจะได้ประโยชน์ในด้านได้สารอาหารจากพชื หลกีเลี่ยง
การแย่งสารอาหารจากจลุนิทรยี์อื่นในดนิ ส่วนพชืจะมอีตัราการดูดซมึสารอาหาร
จากดนิเพิ่มขึ้นเพราะเชื้อราช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดดูซมึ เพิ่มความทนทานต่อเชื้อก่อโรค
และสภาพแวดล้อม เอนไซม์จากเชื้อราช่วยย่อยสารอาหารให้ดูดซมึง่ายขึ้น

5. การควบคุมวัชพืช

วัชพืชที่ขึ้นอยู ่รอบเรือนเพาะช�าเป็นแหล่งของแมลงศัตรูพืชและอาจมีเมล็ด
ปลวิเข้ามาขึ้นในภาชนะปลูกได้ จงึต้องมกีารก�าจดัก่อนที่วชัพชืจะออกดอกวชัพชื
ในภาชนะปลูกจะแย่งทั้งน�้า อาหาร และแสงจากต้นกล้า การก�าจดัวชัพชืที่โต
แล้วจากภาชนะปลูกมักก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบรากของกล้าไม้ ดังนั้น 
จงึควรตรวจดภูาชนะปลกูอย่างสม�่าเสมอ เพื่อก�าจดัวชัพชืที่พบตั้งแต่ยงัมขีนาดเลก็ 
มอสและสาหร่ายถอืว่าเป็นวชัพชืในภาชนะปลกูและต้องก�าจดัออกเช่นกนั อย่าใช้
ยาฆ่าหญ้าส�าหรบัก�าจดัวชัพชืในเรอืนเพาะช�า เพราะอาจท�าให้กล้าไม้เสยีหายได้

6. การเฝ้าระวังและควบคุมโรค

โรคและแมลงจะส่งผลต่อคณุภาพของกล้าไม้ ซึ่งโรคที่พบและสามารถเกดิขึ้นได้ 
เช่น โรคคอรากเน่า ถูกเพลี้ยรบกวน หนอนกนิยอด เป็นต้น ฉะนั้นการเฝ้าระวงั
และควบคุมโรคจึงควรปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ได้แก่ หมั่นตรวจสอบกล้าไม้ 
ให้ปรมิาณน�้าที่เหมาะสมป้องกนัการเกดิของเชื้อรา วางกล้าในที่ที่มอีากาศถ่ายเท 
ใช้สารชวีภาพและหาได้ง่ายในการควบคมุโรคและแมลง เช่น สารสกดัจากสะเดา 
เป็นต้น

7. การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้

กล้าไม้ในแปลงปลูกจะเผชิญกับปัจจัยจ�ากัดมากกว่ากล้าไม้ในเรือนเพาะช�า 
ฉะนั้นการเตรยีมกล้าไม้จากเรอืนเพาะช�าที่มสีขุภาพและคณุภาพที่ด ีจะช่วยเพิ่ม
ความส�าเร็จของกล้าปลูกต้นไม้ ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
ของกล้าไม้ที่ช่วยให้กล้าไม้มคีณุภาพที่ดทีี่สดุก่อนการปลูกในพื้นที่จรงิ
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การปรบัปรงุคณุภาพของกล้าไม้ เช่น วางเรยีงต้นกล้าตามระดบัความสูง เพื่อให้
กล้าไม้ต้นที่เลก็กว่าได้รบัน�้าและแสงแดดดขีึ้น การตดัแต่งรากที่งอกทะลถุงุปลูก
เพื่อป้องกนัรากตดิพื้นเรอืนเพาะช�าเพราะกล้าไม้อาจเสยีหายจากการขนย้าย

6.4 การท�าให้ต้นกล้าแกร่ง (hardening)

ขั้นตอนนี้มีความส�าคัญเป็นอย่างมากเพราะหากต้นกล้าที่เตรียมไว้ปลูก
มคีวามแขง็แกร่ง พร้อมที่จะอยูใ่นสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลกู ซึ่งจะมสีภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมอืนในเรอืนเพาะช�า ทั้งความเข้มของแสงแดด ความร้อน ความแห้งแล้ง 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งจะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้
เหมอืนเรอืนเพาะช�า ซึ่งหากต้นกล้ามคีวามแขง็แรง แขง็แกร่งทนสภาพแวดล้อมนั้นได้
กจ็ะมผีลต่อความส�าเรจ็ในการปลกูต้นไม้ ปลกูป่า มผีลท�าให้มอีตัราการรอดตายสงู 
ทั้งนี้อาจารย์นพพร นนทภาพ. 2563. หวัหน้ากลุม่ขนุดง. 9 เมษายน 2563. ได้แนะน�าว่า
ขนาดกล้าที่พร้อมที่จะปลกูต้องเป็นต้นกล้าที่มลี�าต้นสนี�้าตาลวดัจากโคนไปที่ยอด
มากกว่า 10 เซนตเิมตร ซึ่งล�าต้นของต้นกล้าจะมทีั้งส่วนที่เป็นสนี�้าตาลและสเีขยีว 
หากส่วนล�าต้นที่เป็นสนี�้าตาลมคีวามสูง 10 เซนตเิมตรขึ้นไป เป็นต้นกล้าที่พร้อม
จะน�าไปปลกู แต่ก่อนที่จะน�าต้นกล้าไปปลกูต้องท�าการท�าให้กล้าแกร่งก่อน โดยการฝึก
ให้ต้นกล้าอดน�้า อดอาหาร ตากแดด ตากลม โดยมหีลกัการคอื การลด การให้น�้า 
ไม่ใส่ปุย๋ และตากแดด เพื่อให้แขง็แรงพร้อมที่จะเผชญิสภาวะแวดล้อมจรงิแปลงปลกู 
วธิกีารท�ากล้าให้แกร่งม ี2 แนวทาง

แนวทางที่ 1 การน�าต้นกล้าออกจากเรอืนเพาะช�าออกไปตากแดด ให้เอากล้าไม้
ออกไปตากแดดในวนัที่มอีากาศครึ้มหลงัฝนตก เพราะต้นไม้จะค่อย ๆ ปรบัตวั
กบัความเข้มของแสงแดดจากความเข้มน้อยไปหาความเข้มมาก ลดความถี่และ
ปรมิาณการให้น�้าลงจากวนัเว้นวนั เป็น 2 วนัครั้ง และเหลอืสปัดาห์ละ 2 ครั้ง 
หากมฝีนตกกไ็ม่ต้องรด ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมั่นตรวจสอบความชื้นในถงุเพาะช�า

แนวทางที่ 2 การท�าให้ต้นกล้าแกร่งในเรอืนเพาะช�า หากไม่ต้องการน�ากล้าไม้
ออกจากเรอืนเพาะช�ากใ็ช้วธิกีารเปิดหลงัคาเรอืนเพาะช�าให้แสงแดดส่องถงึต้นกล้า
โดยให้เปิดแสงในวนัที่มดืครึ้ม หรอืวนัที่มฝีนตก ซึ่งจะท�าให้ต้นกล้าค่อย ๆ  ได้รบัแสงแดด
ที่เข้มขึ้น และค่อย ๆ ปรบัตวัได้ ทั้งนี้กม็กีารลดการให้น�้าเช่นเดยีวกนักบัแนวทางที่ 1 
จนได้ต้นกล้าที่แขง็แกร่ง พร้อมจะน�าไปลูก
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บทที่ 7
การเตรียมพ้ืนที่การปลูกและ
ดูแลต้นไม้
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เมื่อมกีล้าไม้ที่คณุภาพและแขง็แรงพร้อมที่จะปลูกในพื้นที่แล้ว ขั้นตอนต่อไป คอื 
การเตรียมพื้นที่ส�าหรับปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ในช่วงกลางฤดูฝน 
เพื่อให้กล้าไม้ที่ปลูกเจรญิเตบิโตได้ด ี และมหีลายวธิ ี การปลูกตามวตัถปุระสงค์
หรือเป้าหมายในบทที่ 1 และการเตรียมพื้นที่จ�าเป็นต้องประเมินว่ามีกล้าไม้เดิม
มากน้อยเพียงใด หรือปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ใดก่อนปลูกทุกครั้ง โดยรูปแบบ
ของการปลูกนั้นมหีลากหลายรูปแบบ โดยเบื้องต้นนั้นจะมรีูปแบบ ดงันี้

7.1 การปลูกเพ่ือฟื้ นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง 
(Framework Species Method)

สตเีฟน เอลเลตีร, เดวดิ บาเครสลย์ี, เจ. เอฟ. แมก็เวลล์, ซซูาน ดาวส์ และสทุธาธร 
สุวรรณ์รัตน์ (2549) ได้อธิบายการปลูกที่สนับสนุนให้เกิดกลไกการฟื้นตัวหรือ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่โดยธรรมชาต ิ ซึ่งเหมาะกบัวตัถปุระสงค์ของการปลูกเพื่อ
การอนุรักษ์ การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบรกิารทางนเิวศ เหมาะกบัพื้นที่มคีวามเสื่อมโทรมระดบั 2 - 4 มกีล้าไม้
น้อยกว่า 500 กล้าต่อไร่ โดยเลอืกพรรณไม้โครงสร้างที่เป็นไม้ท้องถิ่น 20 - 30 ชนดิ 
หรอืประมาณร้อยละ 10 ของชนดิไม้เทยีบกบัป่าดั้งเดมิ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ควรเป็นไม้เบกิน�า

เมื่อมีการประเมินพื้นที่ก่อนปลูกเรียบร้อยแล้วต้องท�าการวางแผนในการปลูก 
โดยน�าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาพิจารณาจ�านวนต้นไม้ที่ต้องปลูกในพื้นที่
เพื่อให้ได้ครบ 500 ต้นต่อไร่ เช่น ในพื้นที่เดมิมกีล้าไม้อยู่แล้ว 200 ต้น กป็ลูกเพิ่ม
อีก 300 ต้น ก็ต้องเตรียมกล้าไม้จ�านวนดังกล่าวโดยให้คละกัน 20 - 30 ชนิด
ในปรมิาณเท่า ๆ กนั โดยต้องมกีารเตรยีมพื้นที่ก่อนน�ากล้าไม้ไปปลูก โดยการก�าจดั
วัชพืชในพื้นที่อย่างระมัดระวัง และใช้เสาไม้ไผ่ ปักท�าเครื่องหมายกล้าไม้เดิม 
เพื่อเลี่ยงการท�าลายกล้าไม้เดมิที่มอียูใ่นพื้นที่แล้ว โดยการตดัหญ้าก�าจดัวชัพชืต้อง
ท�าให้แล้วเสรจ็ก่อนการปลกูประมาณ 1 - 2 สปัดาห์ จากนั้นมขีั้นตอนในการปลูก ดงันี้

1. ปักเสาไม้ไผ่ ความยาวประมาณ 1 เมตร กระจายให้ทั่วในพื้นที่ปลูก 
เพื่อก�าหนดเป็นหลกัในการปลูกกล้าไม้ โดยแต่ละจดุ ห่างกนัประมาณ 1.8 เมตร 
และปักกระจายไม่ต้องเรยีงเป็นแถว
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2. ขดุหลมุที่ปักหลกัไม้ไผ่
3. วางกล้าไม้ที่เตรยีมไว้ตามหลมุที่ขดุไว้โดยกระจายต้นไม้ชนดิต่าง ๆ  ให้ทั่วถงึพื้นที่ที่ปลูก
4. ปลกูต้นไม้ที่วางไว้ตามหลมุ โดยมอีปุกรณ์ในการปลกูทั้ง จอบ เสยีม มดีขนาดเลก็
หรือคัตเตอร์ส�าหรับกรีดถุงกล้าไม้ กรีดถุงกล้าไม้และน�ากล้าลงปลูก กลบดิน
ให้แน่นพอประมาณ ในกรณทีี่ต้องการใส่ปุย่รองก้นหลมุให้เตรยีมถงัปุย๋ แก้วตวงปุย๋ 
ถงุมอื และควรเป็นปุ๋ยอนิทรยี์
5. ผูกเชือกยึดต้นไม้ไว้กับหลักไม้ไผ่เพื่อช่วยให้ต้นกล้าตั้งตัวได้เร็วและลด
ผลกระทบกระเทอืนจากลม

ในกรณทีี่มคีนมาร่วมปลกูเป็นจ�านวนมาก เช่น การจดังานปลูกป่าต้องท�าการสาธติ
การปลูกให้ทกุคนเข้าใจวธิกีารปลูกที่ถูกต้องก่อนแยกย้ายไปปลูก

ภายหลงัการปลกูจะดแูลแปลงหลงัปลกูโดยการตดัหญ้าและเพิ่มธาตอุาหารในดนิ
เป็นเวลา 2 ฤดูฝน ฤดูฝนละอย่างน้อย 3 ครั้ง หากพื้นที่ที่มีความเข้มข้น
ของแสงแดดสูง ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มการระเหยของน�้าในดนิ สามารถน�าวสัดุ
คลมุโคน เช่น กระดาษลงั ฟางข้าว เป็นต้น คลมุรอบโคนต้น เพื่อลดการระเหย
ของน�้าในดนิ และลดการเจรญิเตบิโของวชัพชืรอบโคน

นอกจากนี้ในฤดแูล้ง ยงัควรท�าแนวกนัไฟความกว้าง 10 - 15 เมตร รอบแปลงปลกู 
เพื่อลดการรบกวนของไฟป่าต่อกล้าไม้อายนุ้อย อย่างไรกต็าม ในพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยง
ของการเกิดไฟสูง การเพิ่มชนิดของไม้ที่ทนไฟหรือสามารถงอกกลับมาใหม่
หลังถูกไฟรบกวน ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัว
ของระบบนเิวศ



86 |

ภาพที่ 35 การปลูกป่าด้วยวธิพีรรณไม้โครงสร้าง ต้นไม้สนี�้าเงนิ คอื พรรณไม้ 
   โครงสร้างประเภทเบกิน�าที่เจรญิเตบิโตเรว็ ให้ดอกออกผลตั้งแต่อายยุงัน้อย  
   ทนต่อแสงและสภาพแวดล้อมได้มกีว่า ต้นไม้สแีดง คอื ต้นไม้ในสงัคม 
   เสถยีรที่เตบิโตช้า มกัจะชอบร่มเงา และเป็นต้นไม้ในสงัคม เป้าหมาย 
   ของการฟื ้นฟูป่า กล้าไม้สีเขียว คือ กล้าไม้ธรรมชาติที่ไม่ได้ปลูก  
   แต่ถูกน�าเข้ามาในพื้นที่โดยสตัว์กระจายพนัธุ์
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ภาพที่ 36 ตัวอย่างการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้างในพื้นที่บ้านแม่สาใหม่  
   อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ ทกุภาพเป็นแปลงปลกูเดยีวกนัสงัเกตจุากตอไม้สดี�า 
   ขนาดใหญ่ในมุมล่างขวาของทุกภาพ (ภาพบนซ้าย) พื้นที่ก่อนปลูก 
   ในปี 2543 ที่โดยไฟรบกวนในพื้นที่ (ภาพบนขวา) แปลงปลูกอาย ุ1 ปี  
   จะพบพรรณไม้โครงสร้างบางชนดิที่ให้ทรงพุม่กว้างและเจรญิเตบิโตได้ด ี 
   (ภาพล่างซ้าย) แปลงปลกูอาย ุ9 ปี (ภาพล่างขวา) แปลงปลกูอาย ุ12 ปี  
   ที่มีองค์ประกอบของป่าซับซ้อนมากขึ้นและถูกเร่งให้เป็นนิเวศที่ม ี
   ความคล้ายคลงึกบัป่าดั้งเดมิในระยะเวลาอนัสั้น
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7.2 การปลูกแบบวนเกษตร

รูปแบบของวนเกษตรนั้นมหีลากหลายรปูแบบ แต่ทั้งนี้ ก่อนการปลกูเจ้าของที่ดนิ
ต้องก�าหนดเป้าหมายให้ชดัเจนว่าต้องการให้ได้ผลผลติอะไรบ้าง เช่น พชือาหาร 
สมนุไพร ไม้ฟืน ไม้ใช้สอย เนื้อไม้ส�าหรบัแปรรูปก่อสร้าง ถ้าต้องการผลผลติ หรอื
ผลติภณัฑ์ที่หลากหลายในแต่ละช่วงเวลาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
กต้็องมกีารออกแบบแปลงวนเกษตรของตนเองก่อนลงมอืปลูก โดยการน�าเป้าหมาย
ของตนเอง ข้อมลูการประเมนิสภาพพื้นที่ดงักล่าวข้างต้นมาประกอบในการออกแบบ
หรอืสร้างผงัแปลงวนเกษตรของตนเอง โดยให้ลงรายละเอยีด ทั้งขอบเขตแปลง 
โครงสร้างพื้นฐานและปัจจยัการผลติที่เกี่ยวข้องกบัการปลกูต้นไม้ ทั้ง ถนน เส้นทาง 
แหล่งน�้า คอกปศสุตัว์ ฯลฯ วางต�าแหน่งออกแบบว่าจะปลูกต้นไม้ชนดิไหนตรงไหน 
ทั้งนี้วนเกษตรเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อให้ได้ผลผลติทั้งทางด้านเกษตรผสมผสาน
กบัผลผลติทางด้านป่าไม้ โดยมกีารปลกูพชืเกษตรกบัพชืป่าผสมผสานกนั ซึ่งสามารถ
พฒันาจากพื้นที่เกษตรแล้วปลูกไม้ป่า พรรณไม้ป่าอื่น ๆ แทรกปะปนผสมผสาน 
หรือจากพื้นที่ที่เป็นสวนป่า หรือป่าธรรมชาติที่รักษาเดิมไว้ เช่น ป่าครอบครัว 
แล้วปลกูพชืเกษตรเสรมิเพื่อให้มผีลผลติ หรอืผลติภณัฑ์ที่ต้องการ แต่ทั้งสองแนวทาง
จะมุง่สูก่ารมสีภาพใกล้เคยีงธรรมชาต ิ ทั้งมชีนดิที่หลากหลาย มจี�านวนชั้นเรอืนยอด
หลายชั้น ทั้งนี้รปูแบบวนเกษตรขึ้นอยูก่บับรบิทพื้นที่และความต้องการของเจ้าของ
แปลงเป็นตวัก�าหนดรูปแบบ ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่พบว่าการพฒันาระบบวนเกษตร
จะเป็นรูปแบบจากพื้นที่โล่ง หรอืพื้นที่เกษตรสู่วนเกษตร ซึ่งมกีระบวนการพฒันา
และเทคนคิการปลกูที่แตกต่างกนัไป ซึ่งในที่นี้ขอยกกรณตีวัอย่างวนเกษตรแบบของ 
ดร.เกรกิ มุ่งมกีจิ

เกริก มีมุ ่งกิจ (2559) ได้ให้ความหมาย “วนเกษตร” คือ “การปลูกต้นไม้
หลากหลายชนดิผสมผสานกนัให้มคีวามเกื้อกลูกนัโดยมต้ีนไม้เป็นหลกั ข้าวกป็ลกู
เพื่อกิน ผักก็ปลูกเพื่อกิน ไก่ก็เลี้ยงเพื่อกิน ปลูกอ้อยเอาไว้ท�าน�้าตาล ปลูกมัน
กเ็อาไว้ท�าอาหารสตัว์ เพื่อให้ตวัเองมกีนิและสามารถพึ่งตวัเองได้ ถ้าเราพึ่งตวัเองได้
เรากเ็ป็นที่พึ่งของครอบครวั และชมุชน”

เกรกิ มมีุง่กจิ (2559) ได้เริ่มท�าวนเกษตรในปี พ.ศ. 2551 ในพื้นที่ 35 ไร่ เดมิมสีภาพ
เป็นไร่อ้อย ทั้งนี้ได้ก�าหนดเป้าหมายเชิงผลผลิตไว้หลากหลายทางทั้งพชือาหาร 
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ไม้ฟืน ถ่าน น�้าส้มควนัไม้ ปุย๋อนิทรย์ี ไม้แปรรปูท�าเฟอร์นเิจอร์ สร้างบ้านน๊อคดาว์น 
และไม้สวสัดกิารเงนิออมให้ลูกหลาน (ไม้โตช้ามคี่าสูง) ซึ่งได้ท�าการออกแบบผงั
พื้นที่แปลงตนเอง รวมทั้งการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
เพื่อให้ได้ผลผลติดงักล่าว โดยมแีผนพฒันาวนเกษตรดงันี้

ภาพที่ 37 ดร.เกรกิ มมีุ่งกจิ ให้ความหมาย “วนเกษตร” และหลกัวธิกีารปลูก 
   แบบวนเกษตร 
ที่มา โพสต์ทเูดย์. 2558. (Online). https://www.posttoday.com.,1 สงิหาคม 2560.

ระยะสัน้ 1 - 3 ปี เพาะกล้าและเริ่มปลกูต้นไม้ในพื้นที่ประกอบไปต้นไม้ 3 ประเภท 
คือ ไม้โตเร็ว ไม้โตปานกลาง และไม้โตช้า โดยปลูกต้นไม้โตปานกลาง โตช้า
ระยะ 4 X 2 เมตร แล้วแทรกไม้ โตเร็วให้ระหว่างกลางให้เป็นระย 2 X 2 เมตร 
จ�านวน 470 ชนดิ โดยปลกูสลบัผสมผสานทั้งชนดิและประเภทโตเรว็ โตปานกลาง 
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โตช้า และประเภทผลัดใบ ไม่ผลัดใบสลับกันไป โดยไม่ให้ชนิดเดียวกันติดกัน 
โดยใน 3 ปีแรก มกีารปลกูข้าวระหว่างร่องต้นไม้ในพื้นที่ 2 ไร่ ปลกูผกัต่าง 16 ชนดิ
ในเนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อบรโิภค และสร้างรายได้ นอกจากนี้หลงัจากปลกูต้นไม้ไปได้ 1 ปี 
ก็สามารถขายไม้ล้อมได้ ต้นละ 200 บาท โดยมีการปลูกทดแทนไม้ที่ล้อมไป 
ในช่วงนี้ผลผลติที่ใช้เองและสร้างรายได้จากวนเกษตร คอื พชืผกั กล้าไม้

ระยะกลำง 4 - 10 ปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไปเรอืนยอดของต้นไม้เริ่มชดิกนั กจ็ะตดัสาง
เอาไม้โตเรว็ เช่น กระถนิเทพา มาแปรรูปเป็นไม้แปรรูปขนาดหน้า 4 นิ้วได้ ตดัมา
ใช้งานก่อสร้างภายในได้ เช่น ท�าห้องประชมุ พร้อมกบัพื้นที่กป็ลูกพนัธุ์พชืที่อยู่
ใต้ร่มได้ เช่น กาแฟ โกโก้ ขงิ ข่า กระชาย ไม้กนิใบ เช่น เหรยีง ชะอม ไม้ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น ทั้งพชืเกษตร พชืป่า ทั้งเป็นต้นไม้และไม่ใช่ไม้ยนืต้น 
พร้อมกบัดแูลต้นไม้ที่ปลูกไปแล้ว ตดัแต่งกิ่งไม้และกิ่งไม้จากการตดัสางมาเผาถ่าน 
ดกัน�้าส้มควนัไม้ น�าใบไม้มาท�าปุ๋ยอนิทรยี์ ท�าดนิพร้อมปลูกขาย ยงัมกีจิกรรม
เพาะกล้าไม้ขาย เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ 1 - 2 ไร่ เพราะมรี่มเงาโดยท�าคอกมตีาข่าย 
ปลูกพชืผลติอาหารสตัว์ และในปีที่ 6 - 8 เริ่มใช้ประโยชน์จากไม้โตเรว็ได้มากขึ้น
และมคีวามกว้างของหน้าไม้มากขึ้น 4 - 6 นิ้วโดยเฉพาะกระถินเทพา มาแปรรูป
เป็นเฟอร์นเิจอร์ บ้านนอ็คดาวน์ สร้างเป็นรายได้ โดยรวมกลุ่มจดัตั้งกลุ่มวสิาหกจิ
แปรรปูไม้ ตั้งโรงเลื่อยขนาดเลก็ ซึ่งระยะนี้จะมกีารตดัสางขยายระยะให้ต้นไม้ห่างกนั
เพื่อเร่งความโตด้านข้างของไม้ที่โตช้าแต่มมีลูค่าสงู และยงัใช้ประโยชน์พื้นที่ระหว่าง
ต้นไม้ได้โดยการหมุนเวียนปลูกพืชต่าง ๆ ที่ทนร่มได้ ปัจจุบันแปลงวนเกษตร 
เข้าปีที่ 11 มกีารขยายท�าวนเกษตรออกไปยงัที่นาอกี 44 ไร่ โดยมกีารท�าคนันา
กว้าง 12 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้และจัดการต้นไม้กับนาข้าวให้สามารถเกื้อกูล
ได้ผลผลติทั้งสองอย่างร่วมกนั

ระยะยำว 15 ปีข้ึนไป ระยะนี้ต้นไม้จะน�าไม้ที่ปลกูมาแปรรปู ท�าเป็นเฟอร์นเิจอร์ ไม้
สร้างบ้าน และผลติภณัฑ์ไม้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและปลกูทดแทน เกบ็หาผลผลติต่าง ๆ 
ที่เป็นพชืชั้นรอง ชั้นล่าง ยงัมกีจิกรรมเผาถ่านจากกิ่ง เศษไม้ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา 
เพาะกล้าไม้ ท�านา แต่เก็บต้นไม้ใหญ่ไว้ที่มีราคาแพงเป็นเงินออมสวัสดิการ
ให้ครอบครวัพร้อมกบัปลกูพรกิไทยตดิกบัต้นไม้ใหญ่ที่เกบ็ไว้เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต



 บทที่ 7 การเตรยีมพื้นที่ การปลูกและการดูแลต้นไม้ | 91

คู่มอืพลเมอืงสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลงัของพลเมอืงเพื่อความยั่งยนื”

หลกัการและเทคนคิการปลกูป่าอยา่งปราณตีของกลุ่มขนุดง

การปลกูต้นไม้สร้างป่าอย่างปราณตีของกลุม่ขนุดงนั้นมกีระบวนการตั้งแต่คดัแม่ไม้ 
เพาะกล้า ย้ายช�า ใส่จุลินทรีย์ คัดกล้า และท�ากล้าให้แกร่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้
งบประมาณร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือร้อยละ 80 ของงบประมาณจะน�าไปใช้
ในการดูแล การก�าจดัวชัพชื ใส่ปุ๋ย ตดัหญ้า รดน�้าในหน้าแล้ง การท�าแนวกนัไฟ
ซึ่งมคีวามส�าคญัมาก ๆ  หลงัการปลกู ทั้งนี้การปลกูต้นไม้เพื่อสร้างป่าอย่างปราณตี
ของกลุ ่มขุนดงมีหลักการส�าคัญ ดังนี้ ประการที่ 1 ใช้ต้นกล้าที่แข็งแกร่ง
ขนาดความสูง 10 เซนตเิมตร รากยงัไม่ขด ใส่จลุนิทรยี์ ประการที่ 2 ปลูกชงิฝน 
โดยจะปลูกหลงัจากที่ฝนตกแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง ในช่วงปลายพฤษภาคมถงึ
เดอืนมถินุายน ซึ่งจะท�าให้ต้นไม้มเีวลา 4 เดอืนในการเจรญิเตบิโตและหยั่งราก 
ประการที่ 3 ปลกูให้ได้ 4 ชั้นเรอืนยอดโดยทยอยปลกู ปีแรก ปลกูไม้เรอืนยอดเด่น 
เรอืนยอดรอง ปีที่ 2 และปีที่ 3 ปลูกเสรมิไม้พุ่ม และไม้ชั้นล่างตามล�าดบั

ในส่วนเทคนิคการปลูกและดูแลต้นไม้ของกลุ่มขุนดง ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้
ทั้งเพื่อการปลกูเพื่อฟ้ืนฟปู่า การปลกูในระบบวนเกษตร และปลกูสวนป่าของเกษตรกร
รายย่อย ซึ่งการปลูกต้นไม้แบบปราณีตมีหลักการส�าคัญที่ต้องพิจารณาหลัก ๆ 
นอกจากได้กล้าไม้ท้องถิ่นคณุภาพดจีากการคดัแม่พนัธุท์ี่ด ี การใช้เชื้อไมคอร์ไรซา
การเตรยีมพื้นที่ปลูกให้พร้อม รวมทั้งการเลอืกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าฤดูฝน 
กเ็ป็นเรื่องที่ส�าคญั และเมื่อพร้อมปลูกกม็เีทคนคิวธิกีารดงันี้

1. การวางผงัปลกูต้นไม้ในแปลงปลกู โดยพจิารณาว่าในอนาคตอยากเหน็โครงสร้างป่า
บรเิวณที่ปลกูนั้นมโีครงสร้างเป็นอย่างไร โดยก�าหนดจดุ หรอืต�าแหน่งที่จะปลกูต้นไม้
โดยแบ่งต้นไม้ออกเป็นไม้เรอืนยอดเด่น เรอืยยอดรอง โดยใช้ไม้หลกัที่ท�าจากไม้ไผ่
ที่ทาสแีตกต่างกนั เช่น ไม้เรอืนยอดเด่นทาหลกัสแีดง เรอืนยอดรองทาสเีหลอืง 
จากนั้นปักหลกัส�าหรบัไม้เรอืนยอดเด่นให้ห่างกนัประมาณ 8 เมตร ซึ่งไม้เรอืนยอดเด่น
นั้นจะมชีนดิแตกต่างกนัไปตามประเภทป่า เช่น ป่าเบญจพรรณจะมไีม้สกั แดง 
ประดู ่มะค่าโมง เป็นต้น โดยไม่ต้องเป็นแถวเป็นแนวและระหว่างไม้เรอืนยอดเด่น
ก็ปักหลักไม้ส�าหรับกล้าไม้เรือนยอดรองซึ่งประมาณระยะห่างให้เท่า ๆ กัน 
ไม่ต้องเป็นแถวเป็นแนวเช่นเดยีวกนั
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2. น�ากล้าไม้ที่เลอืกชนดิแล้วตามความเหมาะสมกบัพื้นที่ โดยพจิารณาจากประเภท
ป่าเดิม ที่ใส่เชื้อจุลินทรีย์ไมคอร์ไรซาแล้วไปวางตามหลักที่ปัก โดยแยกชนิด
ตามไม้เรอืนยอดเด่น เรอืนยอดรองตามสขีองไม้หลกัที่ปักไว้

3. ขุดหลุมขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร หรือ 1 หน้าจอบ 
ลกึ 30 เซนตเิมตร

4. เทโพลเิมอร์ที่แช่น�้าไว้จนอิ่มตวัลงในหลมุปลูก 1 - 2 ถ้วยตามขนาดต้นกล้า 
คลุกเคล้าดินกับโพลิเมอร์ เพื่อช่วยอุ้มน�้าในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง และช่วงฤดูแล้ง 
ท�าให้ต้นไม้มแีหล่งความชื้นส�ารองในการตั้งตวัในระยะปีที่ 1 - 2

5. วางกล้าไม้ลงในหลุม เพื่อวัดระดับความลึกของหลุมกับปากถุง ปรับปรุงให้
ระดบัพอดไีม่ให้ต�่าหรอืสูงเกนิไป ให้ผวิดนิพอดกีบัปากถงุเพาะช�า

6. กรีดถุงเพาะช�าเอาถุงด�าออก โดยพยายามไม่ให้เบ้าดินในถุงเพาะช�าแตก 
เพราะจะท�าให้รากได้รบัการกระทบกระเทอืน

7. วางต้นกล้าลงปลูกในหลมุแล้วกลบดนิให้แน่นพอประมาณ ถ้าปลูกในฤดูฝน 
ให้ท�าเนนิบรเิวณโคนต้นเลก็น้อยเพื่อป้องกนัน�้าขงัไม่ให้รากเน่า หากปลูกนอกฤดูฝน 
ให้ท�าหลมุเลก็น้อยส�าหรบัการรดน�้าให้ซมึลงถงึรากต้นไม้

8. ผูกกล้าไม้กับหลักให้แน่น ป้องกันการโยกจากลม ซึ่งจะกระทบกระเทือน
ต่อระบบรากที่จะหยั่งรากหลงัจากการปลูกลงดนิ

9. รดน�้าให้ชุ่ม

10. คลมุโคนต้นกล้าด้วยฟางข้าว หรอืวสัดคุลมุโคนอื่นๆที่มใีนท้องถิ่น
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ภาพที่ 38 อาจารย์นพพร นนทภาพ หวัหน้ากลุ่มขนุดง
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)



94 |



บทที่ 8
การติดตามหลังการปลูกอย่างง่าย
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การตดิตามหลงัการปลกูเป็นส่วนส�าคญัในการประเมนิและการวางแผนในการปลกู
ในปีต่อไป รวมถงึใช้เป็นข้อมลูในการประเมนิความส�าเรจ็ของโครงการพลเมอืงสร้างป่า
ในอกีทางหนึ่ง

8.1 การติดตามอัตราการรอดและการเจรญิเตบิโตของ
กล้าไม้ที่ปลูก

1. บนัทกึจ�านวนกล้าไม้แต่ละชนดิที่ปลูกลงในพื้นที่
2. นบัอตัราการรอดหลงัจากปลูก 2 – 4 สปัดาห์ ท�าอกีครั้งเมื่อสิ้นฤดูฝนในปีแรก 
และหลงัฤดูฝนในปีที่สอง
3. ชนิดพรรณไม้ที่มีอัตราการรอดสูงและเจริญเติบโตได้ดี สามารถคัดเลือกไว้
เป็นพรรณไม้โครงสร้างในพื้นที่นั้นในการปลูกครั้งต่อไป

8.2 การถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปลูก
ที่เปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล

1. ปักหมดุและจบัพกิดัทางภูมศิาสตร์ในแปลงปลูกป่า
2. ถ่ายภาพ โดยหันหน้ากล้องไปทาง ทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก และ ตะวันตก 
ไว้ตั้งแต่วนัที่เข้าส�ารวจพื้นที่ การเตรยีมพื้นที่ก่อนการปลูกป่า วนัที่ปลูกป่า และ
ทกุปีหลงัจากปลกูป่า โดยถ่ายในช่วงเวลาเดยีวกนัของทกุปี เพื่อตดิตามการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ปลกูป่า ตวัอย่างการถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกที่เปลี่ยนไป
ในแต่ละฤดูกาล

8.3 การวางแปลงส�ารวจเพ่ือตดิตามการเปลีย่นแปลง
ในพ้ืนที่ฟื้ นฟู

ขั้นที่ 1 : วางแปลงขนาด 20X50 เมตร เพื่อเกบ็รวบรวมข้อมูลการเจรญิเตบิโต 
และดูอตัราการรอดตายของพรรณไม้ที่ปลูก ซึ่งจะได้แปลงย่อยทั้งหมด 10 แปลง 
ขนาด 10X10 ดงัรูป
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ภาพที่ 39 แสดงตัวอย่างการวางแปลงขนาด 20X50 เมตร เพื่อเก็บข้อมูล 
   การเจรญิเตบิโตของต้นไม้  และจบัพกิดัดาวเทยีมทั้ง 4 มมุ

ขั้นที่ 2 : จากแปลงใหญ่ขนาด 20X50 เมตร แบ่งออกเป็นแปลงย่อยขนาด 10X10 เมตร 
จ�านวน 10 แปลง และแปลงย่อยขนาด 4X4 และขนาด 1X1 เมตร ดงัรูป 

ภาพที่ 40 แสดงตัวอย่างการวางแปลงส�ารวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง 
   การเจรญิเตบิโตของต้นไม้ ในแปลงขนาด 10X10 เมตร จ�านวน 10 แปลง  
   เพื่อเก็บข้อมูลไม้ใหญ่ และแปลงย่อย 4X4 เมตร และ 1X1 เมตร  
   เพื่อเกบ็ข้อมูลไม่หนุ่มและลูกไม้
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ขั้นที่ 3 : ต้นกล้าแต่ละชนดิ ตดิแถบเครื่องหมาย หรอืตดิหมายเลขบนแผ่นอลมูเีนยีม 
จะมีหลายเลขบัตรประจ�าชนิดของกล้าไม้ ตามด้วยหมายเลขจ�านวนต้น เช่น 
ต้นยางนา ให้ใส่หมายเลขชนิด 1 ต้นที่ 1 และหากปลูกต้นยางนาหลายต้น 
กใ็ห้ใส่เป็น ต้นยางนา ชนดิ 1/01 1/02 และลงในใบบนัทกึการตดิตามเพื่อที่จะได้รูข้้อมลู
ของชนดิได้ และจ�านวนต้นที่เราปลูก
ตวัอย่างแบบฟอร์มการบนัทกึต้นไม้

ขั้นที่ 4 : หากจะวดัการเจรญิเตบิโตโดยละเอยีดของกล้าไม้ ให้วดัเส้นผ่านศนูย์กลาง
ที่คอรากของต้นกล้า ด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เพื่อวัดความสูงของต้นกล้า 
ขนาดทรงพุม่และความสมบรูณ์หรอืสขุภาพของต้นกล้าที่ปลูก โดยเริ่มวดัหลงัจากปลูก
ลงในพื้นที่ฟ้ืนฟ ูภายใน 1 เดอืนแรก ครั้งที่ 2 วดัเมื่อ สิ้นสดุ ฤดฝูนแรก หลงัจากปลกู 
และอีกครั้งเมื่อผ่านหรือสิ้นสุดฤดูฝนในปีต่อมา ซึ่งในขั้นต้น อาจประเมินได้
ในเบื้องต้นว่าชนิดพรรณไม้ใดสามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีอัตราการรอดสูง 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพรรณไม้โครงสร้าง หรือชนิดที่เหมาะสม 
ในการปลูกในพื้นที่เดมิ หรอืพื้นที่ใกล้เคยีงต่อไป

8.4 การสะสมและประเมินการเก็บกักคาร์บอนในพ้ืนที่
ฟื้ นฟูอย่างง่าย

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญที่สุด โดยปกติแล้ว
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยท�าให้โลกอบอุน่ขึ้น แต่จากกจิกรรมของมนษุย์ในปัจจบุนั 
ทั้งการขยายตัวของยุคอุตสาหกรรม การใช้พลังงานฟอสซิลที่เพิ่มมากขึ้น 
ได้ปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมากเกินไป
จนท�าให้เกดิภาวะโลกร้อนตามมา

การวดัการกกัเกบ็คาร์บอนของต้นไม้ ท�าให้เรารูว่้าคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ
มาเกบ็ไว้ปรมิาณเท่าใด โดยที่การสร้างเนื้อไม้ขึ้นมา 1 ตนั จะสามารถดูดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1.81 ตนัและยงัปล่อยก๊าซออกซเิจนประมาณ 1.32 ตนั 
และกล้าไม้ที่ปลกูยงัมขีนาดเลก็มาส�าหรบัการวดัการเกบ็กกัคาร์บอน สามารถค�านวณ
จากการวดัเส้นผ่านศูนย์กลางที่โคนต้นกล้า ยกก�าลงั 2 คณูด้วยความสงูของกล้าไม้ 
แล้วน�ามาคูณด้วย 0.47 (IPCC, 2006) กจ็ะได้ค่าการเกบ็กกัคาร์บอนโดยประมาณ
ในต้นกล้า
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ภาพที่ 41 เกบ็ข้อมลูคาร์บอน กจิกรรมการอบรมการประเมนิคาร์บอนและเกบ็กกั 
   คาร์บอน อ�าเภอสนัตสิขุ จงัหวดัน่าน
ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพื่อคนกบัป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย (2563)
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