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ค�ำน�ำ
คู่มือเครือข่ายพลเมืองสร้างป่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลเมืองสร้างป่า ซึ่งมี
เป้าหมายในการร่วมเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ให้กบั ประเทศไทย ทัง้ เพือ่ ประโยชน์ในทางการอนุรกั ษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนบนความเชือ่ ว่า พลเมืองทุกคนไม่วา่ จะเป็นชุมชน
ที่อยู่กับป่า หรือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองล้วนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างป่า
ให้เพิม่ ขึน้ ได้ อย่างไรก็ดี การปลูกป่า ซึง่ เป็นกิจกรรมทีท่ ำ� ได้งา่ ยและมักเป็นทีน่ กึ ถึง
เป็นอันดับแรก ๆ เมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้ แต่การปลูกป่าให้ได้ป่า
และเป็นป่าที่มีคุณภาพ โดยตอบสนองกับเป้าหมายและตรงกับความคาดหวังของ
ผูป้ ลูก ซึง่ ไม่อาจมองข้ามรายละเอียดและละเลยกระบวนการเตรียมการวางแผนทีด่ ี
และการเพิม่ เติมแนวคิด หลักการ ความรู้ เทคนิค และวิธกี ารได้ ซึง่ คูม่ อื เครือข่าย
พลเมืองสร้างป่านีไ้ ด้รวบรวมความรูแ้ ละค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการปลูกป่าอย่างง่ายขึน้ มา
เพื่ออธิบายหัวใจส�ำคัญของการปลูกป่าไว้อย่างเป็นล�ำดับ เริ่มตั้งแต่การคัดแม่ไม้
การเก็บเมล็ดพันธุ์ การจัดการเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า จนน�ำไปสู่การปลูก
รวมถึงการแนะน�ำให้รจู้ กั เป้าหมายและรูปแบบของป่าชนิดต่าง ๆ เพือ่ ให้การสร้างป่านี้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปลูกได้มากขึ้น
ทั้ ง นี้ ศู น ย์ ว นศาสตร์ ชุ ม ชนเพื่ อ คนกั บ ป่ า (รี ค อฟ) ขอขอบคุ ณ กรมป่ า ไม้
และนักวิชาการ ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญและเต็มเปีย่ มไปด้วยประสบการณ์ในการศึกษา
และลงมือปฏิบตั กิ ารเพือ่ การฟืน้ ฟูปา่ ให้กบั ประเทศไทยมาอย่างยาวนานทัง้ 4 ท่าน
ได้แก่ ดร.ด�ำรง พิพัฒนวัฒนากุล คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dr. Stephen Elliot หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์นพพร
นนทภา หัวหน้ากลุ่มขุนดง และ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ รองผู้อำ� นวยการวิทยาลัย
ภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้ช่วยวางโครงร่าง ให้คำ� แนะน�ำและ
ค�ำปรึกษาในการพัฒนาคู่มือเล่มนี้ขึ้นมา โดยหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมให้เราทุกคน ในนามของพลเมืองของโลกนี้ได้เริ่มต้นสร้างป่า
ที่มีคุณภาพและยั่งยืนร่วมกัน
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บทน�ำ
โครงการพลเมืองสร้างป่า หรือ CITIZENS’FOREST มีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมหยุดยั้งไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มไปถึง 1.5 องศาเซลเซียส
เมือ่ เทียบกับยุคเริม่ ต้นอุตสาหกรรม โลกยังต้องการต้นไม้อกี ไม่นอ้ ยกว่า 5 แสนล้านต้น
เพือ่ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้ บรรยากาศ ซึง่ มีเวลาเหลือน้อยกว่า 10 ปี
นับจากนี้ การเพิม่ จ�ำนวนต้นไม้และการรักษาพืน้ ทีป่ า่ คือ เครือ่ งมือหนึง่ ทีส่ ามารถ
เริ่ ม ต้ น ได้ ทั น ที ส� ำ หรั บ การหยุ ด ยั้ ง วิ ก ฤตการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศนี้
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป ่ า ร้ อ ยละ 31 โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำ� หนดเป้าหมายในยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียว
ทั่วประเทศไทยร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ โดยจะต้องมีพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 การเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่
ในเวลานี้
การตั้งเป้าหมายเพื่อการสร้างป่าให้กับประเทศและโลกของเรานี้ เป็นภารกิจหนึ่ง
ของเครื อ ข่ า ยป่ า ไม้ ภ าคพลเมื อ ง ซึ่ ง เป็ น การรวมตั ว ของชุ ม ชนและองค์ ก ร
ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการจัดการป่าไม้ร่วมกันของภาคประชาชน ที่มีเครือข่าย
อยู่ใน 38 จังหวัด โดยแนวคิดของ “พลเมืองสร้างป่า” คือ การสร้างป่าจากการ
ใช้ เ มล็ ด พั น ธุ ์ ท ้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ภาพ ที่ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐานความต้ อ งการของชุ ม ชน
ซึง่ เป็นกระบวนการท�ำงานเพือ่ การฟื้นฟูป่าตามหลักภูมนิ เิ วศและการใช้ประโยชน์
จากป่าทีม่ คี วามหลากหลายรูปแบบ โดยวางอยูบ่ นฐานของการเรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามการประเมินผลอย่างง่าย เพื่อให้ได้กล้าไม้
จากเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นที่ดีและน�ำไปปลูกในพื้นที่ที่ชุมชนดูแลและจัดการและ
ใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเร่งส�ำรวจ
และมีแนวทางในการอนุรักษ์แม่ไม้ของชุมชนให้เป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ที่มีคุณภาพ และรวมถึงในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

บทที่ 1
เป้าหมายการสร้างป่า

8|

ค�ำว่า “ป่า” นั้น มีการให้ความหมายไว้ค่อนข้างหลากหลาย โดยอาจจะมี
ความแตกต่างกันไปตามแต่บริบททางนิเวศ หรือจารีตของชุมชนของแต่ละท้องถิน่
ทั้งนี้หากใช้นิยามตามกรอบวิชาการด้านป่าไม้ขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations; FAO)
“ป่า” หมายถึง พืน้ ทีด่ นิ มากกว่า 0.5 เฮกตาร์ หรือ 3.12 ไร่ ทีม่ ตี น้ ไม้สงู กว่า 5 เมตร
และพื้นที่ดินนั้นมีการปกคลุมของต้นไม้มากกว่าร้อยละ 10 หรือที่ดินที่มีต้นไม้
ที่ ส ามาถเจริ ญ เติ บ โตได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดเมื่ อ นั บ จากจุ ด เริ่ ม ต้ น
โดยความหมายของป่าในทีน่ จี้ ะไม่รวมทีด่ นิ ทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ การเกษตรหรืออยูใ่ นเมือง
การมีป่าและประโยชน์ของป่า มีความหลากหลายมากกว่าเพื่อการเก็บรักษา
หรือการอนุรักษ์ แต่รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากป่าที่หลากหลาย
จากบริการทางนิเวศจากป่า เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเป็นอาหาร การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวัง รูปแบบการปลูกและ
การจั ด การป่ า ต้ อ งสอดคล้ อ งและเอื้ อ ให้ ไ ด้ ผ ลตามวั ตุ ป ระสงค์ ที่ ค าดหวั ง
ดังนั้น การมีเป้าหมายของการปลูกป่าที่ชัดเจน จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง
เป็นอันดับแรก โดยการปลูกป่าสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การปลูก ดังนี้
1.1 การปลูกเพื่ อการฟื้นฟู ระบบนิเวศป่าและอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือปลูกให้เป็นป่า
การฟืน้ ฟูปา่ เพือ่ ฟืน้ ฟูระบบนิเวศและการบริการ สามารถท�ำได้โดยการปลูกต้นไม้
หรือการช่วยเหลือกลไกการเปลี่ยนแปลงแทนที1่ ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในธรรมชาติ เช่น
ดูแลกล้าไม้ หรือลูกไม้เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วโดยไม่ตอ้ งปลูกเพิม่ เป็นต้น การฟืน้ ฟูดงั กล่าว
มีเป้าหมายเพือ่ เพิม่ มวลชีวภาพของพรรณไม้ทอ้ งถิน่ เพิม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพิ่มความสามารถในการรองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น
ความแห้งแล้ง อากาศที่ร้อนจัด เป็นต้น

1
การเปลีย่ นแปลงแทนที่ คือ การพัฒนาหรือการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศสูส่ งั คมทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ เช่น
การพัฒนาของระบบนิเวศทุง่ หญ้าสูป่ า่ ดิบเขา ล�ำดับสุดท้ายของการเปลีย่ นแปลง คือ สังคมเสถียรหรือสังคมสมบูรณ์
ซึง่ เป็นสังคมทีส่ ามารถให้บริการทางนิเวศได้มากทีส่ ดุ มีความหลากหลายทางชีวภาพมากทีส่ ดุ และมีความสามารถ
ในการเก็บกักมวลชีวภาพทัง้ เหนือดินและใต้ดินสูงที่สุด
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โดยส่วนใหญ่การฟืน้ ฟูในลักษณะนีม้ กั ด�ำเนินการในพืน้ ทีข่ องรัฐ แต่สามารถเกิดขึน้
ในพื้นที่ของชุมชนหรือส่วนบุคคลได้เช่นกัน หากความสนใจหลักของการปลูก
อยู่ที่การฟืน้ ฟูระบบนิเวศและการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม
การฟื ้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศและการบริ ก ารมั ก เป็ น วิ ธีก ารฟื ้ น ฟู ที่ ถู ก เลื อ กในพื้ น ที่
ที่มีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศ มีคุณค่าด้านการเป็นแหล่งอนุรักษ์หรือถิ่นที่อยู่
ชนิดพรรณท้องถิ่นและชนิดพรรณที่หายาก และเป็นพื้นที่ที่ให้บริการทางนิเวศ
เช่น พื้นที่ต้นน�้ำ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ ป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล เป็นต้น
การปลูกเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ มีแนวทางส�ำหรับการฟื้นฟูที่หลากหลาย แตกต่าง
ตามระดับความเสือ่ มโทรมของป่า โดยวิธกี ารหนึง่ ซึง่ เป็นวิธกี ารฟืน้ ฟูปา่ ทีเ่ หมาะสม
กับความเสื่อมโทรมระดับกลางถึงสูง ซึ่งเป็นระดับความเสื่อมโทรมที่สามารถ
พบได้ทั่วไป พื้นที่เสื่อมโทรมระดับนี้ จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่วัชพืชยังสามารถ
เจริญเติบโตได้ สามารถพบกล้าไม้ในพืน้ ที่ ระยะทางจากป่าดัง้ เดิมอาจใกล้หรือไกล
พบสัตว์ที่ช่วยกระจายพันธุ์ขนาดเล็กจ�ำนวนน้อยหรือไม่มีเลยถึงพบสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม พบการรบกวนของไฟต�่ำถึงสูง จะเหมาะกับการฟื้นฟูด้วยวิธีไม้โครงสร้าง
วิธีพรรณไม้โครงสร้าง เป็นการปลูกไม้ท้องถิ่นที่ความสามารถในการรอดชีวิตสูง
โตเร็ว ทรงพุ่มกว้าง ให้ดอกออกผลตั้งแต่อายุน้อย และมีความทนหรือสามารถ
ฟืน้ ตัวได้หลังถูกไฟเผา วิธกี ารนีจ้ ะเลือกพรรณไม้ดงั้ เดิมหรือพรรณไม้ทอ้ งถิน่ จ�ำนวน
20 - 30 ชนิด โดยอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจ�ำนวนกล้าไม้ทงั้ หมดควรเป็นไม้โตเร็ว
กล้าไม้ประเภทโตเร็วจะเติบโตและขยายทรงพุ่มได้เร็ว เป็นการลดการแข่งขัน
หรือการเจริญเติบโตของวัชพืช ซึ่งช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของไม้โตช้า
ที่มักจะเป็นพืชในสังคมเสถียร (Elliott et al., 2013) นอกจากนั้นพืชที่มีคุณสมบัติ
ให้ดอกให้ผลตัง้ แต่อายุนอ้ ย ยังสามารถดึงดูดสัตว์ให้เข้ามาในพืน้ ที่ เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการกระจายพรรณโดยธรรมชาติ และสนับสนุนกลไกการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของระบบ

คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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1.2 การปลูกเพื่ อการอนุรก
ั ษ์ควบคูก
่ บ
ั การสร้างรายได้
การปลู ก ป่ า เพื่อ การอนุรัก ษ์ ค วบคู ่ กับ การสร้ า งรายได้ จ ากผลผลิต ภาคป่ า ไม้
เป็นการค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรภาคป่าไม้
การปลูกป่าในลักษณะนี้มักเป็นการปลูกแบบผสมผสานที่ประกอบด้วยชนิดของ
ไม้ปา่ ไม้ผล พืชเกษตร เป็นองค์ประกอบในแปลงปลูก นอกจากนีพ้ ชื ประเภทต่าง ๆ
วิสัยของพืช (Habit)2 ถูกพิจารณาควบคู่กับการคัดเลือกชนิด โดยวิสัยของพืช
จะถูกพิจารณาตั้งแต่ ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้เลื้อย พืชหัว เป็นต้น เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดโครงสร้างของป่าคล้ายธรรมชาติที่มีโครงสร้างหลายชั้นเรือนยอด
อย่างไรก็ตามการปลูกเพื่ออนุรักษ์ควบคู่กับการสร้างรายได้ ไม่เพียงแค่พิจารณา
ถึงลักษณะวิสัยหรือการอนุรักษ์ชนิดพรรณท้องถิ่นเท่านั้น แต่การสร้างรายได้
ถูกหยิบยกมาเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญประกอบการปลูก ชนิดพรรณทีถ่ กู เลือกมาปลูก
จึงควรตอบโจทย์ด้านการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายและสร้างรายได้หลายระยะ
เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เชื้อเพลิง งานด้านการก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น
ก่อนการปลูก ผู้ปลูกต้องมีเป้าหมายของการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน เช่น ต้องการ
ได้ผลผลิตเห็ดป่า เช่น เห็ดระโงก เห็ดถอบ ก็ต้องเลือกไม้ตระกูลยางที่มีเชื้อ
ไมคอร์ไรซาที่ท�ำให้เกิดเห็ด ต้องการน�้ำมันยางก็เลือกไม้ที่ให้น�้ำมันยาง เช่น
ยางนา กระบาก เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรมี ก ารจั ด องค์ ป ระกอบของชนิ ด ที่ ต ้ อ งการปลู ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเกื้ อ กู ล กั น เพราะต้ น ไม้ แ ต่ ล ะชนิ ด ต้ อ งการปั จ จั ย ในการเจริ ญ เติ บ โต
แตกต่างกันไปโดยเฉพาะเรื่องแสงแดด รูปแบบการปลูกป่าในแนวทางนี้จะเป็น
ทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ ของ “วนเกษตร” ซึง่ มีรปู แบบทีห่ ลากหลาย และอาจจะมีการเรียก
ด้วยชือ่ ทีแ่ ตกต่างออกไป เช่น ป่าครอบครัว ป่าหัวไร่ปลายนา สวนสมรม ป่าเมีย่ ง
ปลูกพืชร่วมยาง หรือการปลูกพืชหลากหลายชนิดแทรกสวนยางพารา สวนหลังบ้าน
หรือเป็นแนวรั้วกันลม และบางทีก็มีกิจกรรมปศุสัตว์ ประมง และการเลี้ยงผึ้ง
ผสมผสานในพื้นที่เดียวกันได้
วิสัยของพืช (Habit) คือ ลักษณะของพืช ซึ่งพิจารณาจากลักษณะของส่วนเหนือดินและมีความสอดคล้อง
กับอายุพืช โดยวิสัยพืชแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก และไม้เถาหรือไม้เลื้อย
2
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ภาพที่ 1 สวนป่าคืนถิ่น ต�ำบลชุมแสง อ�ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา
คนบ้าปลูกต้นไม้ (2562)
1.3 ปลูกเพื่ อเป็นแหล่งอาหาร ของป่า การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และไม้ใช้สอยร่วมกันของชุมชน
การปลูกป่าในลักษณะนี้มีปรากฎพบในกรณีที่ชุมชนมีพื้นที่ส่วนรวมและมีพ้ืนที่
ทีต่ อ้ งการปลูกป่าเพือ่ ใช้ประโยชน์รว่ มกัน โดยมีเป้าหมายทีห่ ลากหลายแตกต่างกันไป
ขึน้ อยูท่ คี่ วามสนใจและการตัดสินใจร่วมกันของชุมชนว่าจะปลูกป่าเพือ่ อะไรเป็นหลัก
เช่น เพือ่ เป็นแหล่งอาหารและไม้ใช้สอยร่วมกันนัน้ ก็สามารถจัดตัง้ ให้เป็นป่าชุมชน
ในพื้นที่ป่าของหมู่บ้านได้ ซึ่งตามกฎหมายป่าชุมชน ปี พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้มี
การจัดท�ำแผนการจัดการป่าชุมชน ทีต่ อ้ งมีการแบ่งพืน้ ทีจ่ ดั การทัง้ เพือ่ การอนุรกั ษ์
และการใช้สอย และหากมีบางพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสือ่ มโทรมก็ตอ้ งวางแผนในการฟืน้ ฟู
ทัง้ นี้ สามารถท�ำการปลูกต้นไม้ทชี่ มุ ชนมีความต้องการในการใช้ประโยชน์รว่ มกัน
ในอนาคตได้ เช่น หากต้องการใช้เพื่อเป็นแหล่งอาหารก็ควรเลือกว่าพืชหรือ
ต้นไม้อะไร ชนิดไหนที่จะให้ผลผลิต ทั้งใบ ดอก ผล ซึ่งสามารถน�ำมาเป็นอาหาร
คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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แก่ชุมชน เช่น ผักหวานป่า แคนากินดอก เพกากินฝัก ไม้ป่าที่ให้ผลต่าง ๆ ฯลฯ
ถ้าต้องการเห็ดป่าอาจจะเลือกไม้ตระกูลยางโดยใส่เชื้อไมคอร์ไรซาที่โคนต้น และ
หากชุมชนมีความต้องการปลูกไม้เพื่อไว้เป็นไม้ใช้สอยทั้งไม้ฟืน ไม้ซ่อมแซม หรือ
ไม้สร้างบ้านก็เลือกชนิดไม้ที่ให้เนื้อไม้เป็นผลผลิตหลักโดยให้พิจารณาประเภท
ป่าดัง้ เดิมทีจ่ ะปลูก เช่น ป่าเต็งรัง ก็สามารถเลือกชนิดไม้ที่มีคณ
ุ ค่าในการใช้สอย
เนือ้ ไม้ เช่น ไม้รัง ไม้เต็ง ยางพลวง ฯลฯ ซึ่งล�ำต้นน�ำไปใช้กอ่ สร้างซ่อมแซม
บ้านได้ ส่วนกิง่ ก็นำ� ไปเป็นไม้ฟนื หรือเผาถ่านได้ ซึง่ หลายชนิดสามารถที่จะแตก
หน่อได้หลังจากการตัดไปใช้ประโยชน์ซงึ่ ไม่จำ� เป็นต้องปลูกใหม่เพียงแต่ดแู ลรักษา
ต้นใหม่ที่เกิดจากการแตกหน่อให้เติบโต ชุมชนบางพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเส้นทางการศึกษาดูงาน ก็อาจจะเลือกชนิดไม้ที่ให้ดอก
สร้ า งความสี สั น สวยงามตามฤดู ก าลหรื อ รู ป ทรงที่ ส วยงามสร้ า งความร่ ม รื่ น
เพื่อเป็นจุดขาย เป็นต้น ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการปลูกของชุมชน
โดยจะต้ อ งตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น ในการคั ด เลื อ กชนิ ด พั น ธุ ์ ไ ม้ ที่ ป ลู ก ให้ ส อดคล้ อ ง
กับเป้าหมาย ทัง้ นี้ ต้องก�ำหนดข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ทปี่ ลูกร่วมกัน
ทัง้ การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ และรายได้ทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น จากการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศ จากการขายของป่า หรือผลิตภัณฑ์จากป่า

ภาพที่ 2 ผูห้ ญิงและเด็กเข้าไปเก็บหาของป่าในป่าชุมชน ต�ำบลเมืองลิง่ จังหวัดสุรนิ ทร์
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2560)
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1.4 ปลูกเพื่ อเศรษฐกิจในรูปแบบสวนป่า
การปลูกสวนป่าเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้น มีผลผลิตหลัก คือ เนื้อไม้
ซึ่งมีสวนป่าที่ปลูกทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นจะเน้นที่ปลูกไม้โตเร็ว
เช่น กระถินเทพา กระถินเทพณรงค์ สนปะดิพทั ธ์ และไม้โตเร็วอืน่ ๆ เนือ้ ไม้จะน�ำ
ไปผลิตขายเป็นทัง้ ไม้ทอ่ นเพือ่ การค�ำ้ ยัน โรงเรือนต่าง ๆ อุตสาหกรรมชิ้นไม้สับ
ไม้อัด และกระดาษ ส่วนสวนป่าเศรษฐกิจระยะยาวโดยมีอายุมากกว่า 20 ปี
จะปลูกไม้เนื้อแข็งที่ใช้ในการก่อสร้าง ท�ำเฟอร์นิเจอร์ เช่น สวนสัก ซึ่งมักจะ
ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเพือ่ สะดวกในการจัดการ ซึง่ ในระยะแรกทีต่ น้ ไม้ยงั โตไม่มาก
สามารถปลูกพืชแซมเพื่อสร้างรายได้เสริม และเมื่ออายุสวนป่าประมาณ 10 ปี
และ 15 ปี เมือ่ ไม้โตจนเรือนยอดชิดกันก็ตดั สางต้นไม้ออก ซึง่ สามารถสร้างรายได้
ให้จากการขายไม้ท่ีตัดออก น�ำไปใช้ในการท�ำไม้ประกอบ เฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็ก
ผลผลิตแกะสลัก ในส่วนต้นไม้ที่เหลือจะปล่อยให้เจริญเติบโตเป็นไม้ขนาดใหญ่
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมูลค่าสูงทีน่ ำ� ไปท�ำเป็นไม้แปรรูปต่อไป ทัง้ นี้ การปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ
สามารถท�ำได้ในพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่จะมีพื้นที่มาก หรือหลายแปลง
นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนทีม่ พี นื้ ทีข่ นาดใหญ่ทสี่ ามารถวางแผนในการจัดการพืน้ ที่
เป็นระบบตัดฟันได้ ทั้งนี้หลักการส�ำคัญที่ควรพิจารณา คือ ผลตอบแทนคุ้มค่า
เพราะเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งต้องมีการใช้กล้าไม้ที่มีคุณภาพดีจากแม่ไม้ที่ดี
มีสายพันธุ์ที่ดีจากกระบวนการคัดเลือกแม่พันธุ์
ตัวอย่างในการหาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักนั้น
ในระยะเวลา 15 ปี จะมีตน้ ทุนการปลูกสวนป่าเมือ่ ครบเวลา 15 ปี เป็นเงินรวมทัง้ สิน้
28,000 บาทต่อไร่ ซึ่งค่าใช้จ่ายส�ำคัญจะประกอบด้วย ค่ากล้าพันธุ์ ค่าแรงงาน
ในการจัดการ ค่าดอกเบี้ยในกรณีที่มีการกู้เงินน�ำมาปลูก เป็นต้น
การประมาณการในส่วนของรายได้ หากค�ำนวณปริมาตรไม้จากการตัดสาง
ขยายระยะเมื่ออายุ 11 ปี จะได้ไม้ที่มีเส้นรอบวงกลางท่อนประมาณ 50 - 60
เซนติเมตร มีปริมาตร 3 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ราคาลูกบาศก์เมตรละ 6,200 บาท
จะมีรายได้จากการขายไม้ประมาณไร่ละ 18,600 บาท (ปัจจุบนั ลูกบาศก์เมตรละ
9,000 – 10,000 บาท) และเมือ่ อายุครบรอบตัดฟัน 15 ปี จะได้ไม้ทมี่ เี ส้นรอบวง กลาง
ท่อนประมาณ 80 - 90 เซนติเมตร ผูป้ ลูกจะมีรายได้จากการขายไม้ประมาณไร่ละ
คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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98,400 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจจากการขายไม้สัก รวมทั้งสิ้น
117,000 บาทต่อไร่ ในระยะเวลา 15 ปี ดังนัน้ โดยเฉลีย่ แล้ว เกษตรกรจะมีรายได้
หรือผลตอบแทนประมาณไร่ละ 5,900 บาทต่อไร่ ทัง้ นี้ ความโตและปริมาตรของต้นไม้
แต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีความแตกต่างกั น ไป ขึ้ น อยู ่ กั บ คุ ณ ภาพของพื้ น ที่ หากมี คุ ณ ภาพ
ที่ เ หมาะสม การใช้ ต ้ น กล้ า ที่ มี คุ ณ ภาพมีพนั ธุกรรมทีด่ ี รวมทัง้ การดูแลจัดการ
สวนป่าที่ถูกต้องจะส่งผลต่อผลผลิตเนื้อไม้สูง สิ่งที่ส�ำคัญการปลูกสร้างสวนป่า
ที่มีเป้าหมายเนื้อไม้นั้นใช้เวลานาน ดังนั้น การใช้ต้นกล้าจากแม่ไม้ที่พันธุกรรมดี
จึงเป็นหัวใจที่ส�ำคัญมาก

ภาพที่ 3 สวนป่าสักจากหน่อรุ่นที่ 2 อายุ 12 ปี ต�ำบลดู่พงษ์ อ�ำเภอสันติสุข
			
จังหวัดน่าน
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2561)
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16 |

หลังจากที่ได้ตั้งเป้าหมายการปลูกป่าแล้ว ข้อมูลส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญ
ทีค่ วรตรวจสอบ คือ พืน้ ทีท่ จี่ ะท�ำการปลูกป่านัน้ เป็นทีด่ นิ ประเภทใด เนือ่ งจากทีด่ นิ
แต่ละประเภทอาจจะมีเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดของการใช้ประโยชน์ของผลผลิต
ทีไ่ ด้จากป่า โดยเฉพาะเนือ้ ไม้แตกต่างกัน ดังนัน้ หากเรามีเป้าหมายของการปลูกป่า
แล้วต้องการใช้ประโยชน์จากของป่าและเนื้อไม้ จึงควรศึกษาท�ำความเข้าใจ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
ประเภทของที่ดินนั้น โดยทั่วไปอาจจะแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ที่ดิน
ของเอกชน และที่ดินของรัฐ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์หรือสิทธิท�ำกิน
ที่ดินของเอกชนนั้น หมายถึง ที่ดินที่บุคคลได้สิทธิการถือครองมาตามประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยมีรปู แบบเอกสารทางกฎหมายหลัก ๆ คือ โฉนด นส 3. เป็นต้น
ซึ่ ง ที่ ดิ น ของเอกชนลั ก ษณะนี้ จ ะมี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การและใช้ ป ระโยชน์ ข อง
ผลผลิตได้อย่างเสรีเกือบทุกประการ
การใช้เนือ้ ไม้ในพืน้ ทีข่ องเอกชนนี้ ในอดีตพระราชบัญญัตกิ ฎหมายป่าไม้ พ.ศ. 2484
มาตรา 7 เคยก� ำ หนดให้ ไ ม้ ห วงห้ า ม ไม่ ว ่ า จะเกิ ด ในที่ ใ ดในราชอาณาจั ก ร
ต้องมีการขออนุญาต แต่ภายใต้การประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับที่ 8
พ.ศ. 2562 ได้ มี ก ารแก้ ไ ขให้ ไ ม้ ทุ ก ชนิ ด ที่ ป ลู ก ในที่ ดิ น ที่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ถู ก ต้ อ ง
ไม่เป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป ประชาชนหรือเจ้าของทีด่ นิ กรรมสิทธิน์ นั้ สามารถน�ำมา
ใช้ประโยชน์ได้
ในกรณีที่ดินของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้บุคคลใช้ประโยชน์ได้นั้น ที่มีการส่งเสริม
ให้มีการปลูกป่าเศรษฐกิจและฟื้นฟูป่าตามนโยบายของรัฐ มีอยู่ 2 ประเภท คือ
ก) ที่ดินที่ให้ประชาชนเข้าท�ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดนิ (ส.ป.ก.) และ ข) ที่ดิน
ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ (คทช.) โดยมีเงือ่ นไขการใช้ประโยชน์
ในที่ดินที่แตกต่างกัน
1. ทีด่ นิ ส.ป.ก. มีหลักการส�ำคัญว่า ทีด่ นิ ในเขตปฏิรปู นัน้ มีเจตนารมณ์เพือ่ การท�ำ
เกษตรกรรมเท่านั้น ส�ำหรับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก. นั้น เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
ทีม่ หี นังสืออนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ทัง้ ส.ป.ก. 4-01
ส.ป.ก. 4-01ก ส.ป.ก. 4-01 ข ส.ป.ก. 4-01 ค และหนังสืออนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่อาศัย ส.ป.ก. 4-01 ช ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ทั้งนี้
ต้องมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมาเป็นทางการ
ก็สามารถปลูกและได้รบั การอนุญาตให้ทำ� ประโยชน์ไม้ทปี่ ลูกขึน้ ได้ และนอกจากนี้
ยังสามารถน�ำไปขึ้นทะเบียนสวนป่า ตามพระราชบัญญัตสวนป่า พ.ศ. 2535
ซึ่งสามารถตัดโค่นได้
2. ที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นนโยบาย
ว่าด้วยเรือ่ งการทีด่ นิ ทุกประเภทในประเทศไทย ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน
ป่าอนุรกั ษ์ ทีด่ นิ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ (ส.ป.ก.) ทีด่ นิ สาธารณะประโยชน์ ทีด่ นิ ราชพัสดุ
และที่ดินสงวนเพื่อกิจการในนิคมสร้างตัวเอง โดยน�ำที่ดินมาจัดสรรให้ประชาชน
ในรูปแบบแปลงรวม ภายใต้การดูแลของ คณะกรรมการ คทช. โดยมีเงื่อนไข
ตาม มติ ค ณะรั ฐ มนตรี 26 พฤศจิ ก ายน 2561 โดยแบ่ ง เงื่ อ นไขการใช้ ที่ ดิ น
เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
		1. ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อน 30 มิถุนายน 2541 ชั้นลุ่มน�ำ้ 3 - 4 - 5
อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ใช้ ป ระโยชน์ อยู ่ อ าศั ย /ท� ำ กิ น แบบแปลงรวม (ให้ สิ ท ธิ ท� ำ กิ น
มิให้เอกสารสิทธิ์)
		2. ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติหลัง 30 มิถุนายน 2541 ชั้นลุ่มน�ำ้ 3 - 4 - 5
อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ใช้ ป ระโยชน์ อยู ่ อ าศั ย /ท� ำ กิ น แบบแปลงรวม (ให้ สิ ท ธิ ท� ำ กิ น
มิให้เอกสารสิทธิ์) ให้ปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ และ
อื่น ๆ ควบคู่ไปกับให้ใช้ประโยชน์อยู่อาศัยและท�ำกิน
		3. ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก่อน 30 มิถนุ ายน 2541 ชั้นลุ่มน�้ำ 1 - 2
สามารถจัดระเบียบการใช้ที่ดินอยู่อาศัย/ท�ำกินเป็นหลักแหล่งอย่างเหมาะสม
เช่น ฟื้นฟูสภาพป่าแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมราษฎร ปลูกป่า 3 อย่าง ร้อยละ 20
ของพื้นที่ ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หลัง 30 มิถุนายน 2541 ชั้นลุ่มน�ำ้ 1 - 2
เป็นพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งท�ำการฟืน้ ฟูสภาพป่า ราษฎรในพืน้ ทีน่ ถี้ อื ว่าบุกรุกใหม่ ต้องท�ำการ
ฟื้นฟูสภาพป่า โดยต้องจัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมป่าไม้โดยประชาชน
มีหน้าทีด่ แู ลบ�ำรุงรักษาป่าและจะขอรับผลผลิตจากไม้ทปี่ ลูกและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ในระหว่างแถวของต้นไม้ได้
คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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		4. ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ก่อน และ หลัง 30 มิถุนายน 2541 ชุมชนที่
จะได้รับการพิจารณา ต้องเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม พิจารณาอนุญาตควบคู่กับ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2562
		5. ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และพื้นที่เกษตรกรรม
ท�ำการส�ำรวจ ตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ จัดท�ำข้อมูลจ�ำแนกตามรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ จัดท�ำแผนการบริหารจัดการและโครงการเพื่อการอนุญาต
ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด�ำเนินการอนุญาตตามกฎหมายใช้พื้นที่
ทั้งนี้การแก้ไข พระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 7 ยังคงไม่ครอบคลุมที่ดินของรัฐ
ดังกล่าวข้างต้น ส�ำหรับไม้หวงห้ามที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์ต้องปลูกขึ้นเอง ดังนั้น
ไม้หวงห้ามที่ไม่ได้ปลูกขึ้นเองในพื้นที่เหล่านี้ จึงยังไม่ควรน�ำมาใช้ประโยชน์
เพราะข้อกฎหมายยังไม่ได้รับการอนุญาต นอกจากนี้ การตัดไม้ยังต้องค�ำนึงถึง
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 โดยต้องมีการขออนุญาตหากเลื่อยยนต์
มีกำ� ลังเกิน 1 แรงม้า และบาร์โซ่ขนาดเกินกว่า 12 นิว้ จ�ำเป็นต้องน�ำมาขึน้ ทะเบียน
หากมีขนาดน้อยกว่าข้อก�ำหนดดังกล่าว ก็ไม่จ�ำเป็นต้องขออนุญาตเมื่อทราบ
ในข้ อ กฎหมายที่ ดิ น และที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งถี่ ถ ้ ว นแล้ ว ก็ ส ามารถเริ่ ม วางแผน
การปลูกป่าได้ทันที
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ภาพที่ 4 เสาหลักแนวเขตสิทธิในที่ดินโครงการที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการ
			
นโยบายทีด่ ินแห่งชาติ (คทช.)
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2562)

คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”

20 |

ที่มา ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย
การใช้ประโยชน์
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64 64
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นทรีย นทรีย
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ตัดแบบเลื
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ก
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ด
-แปรรู
ป
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งระเบียงบกรมอุ
-ขนย้
า
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ชาติใหทเยานแห
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(ปลูก-ตัด-แปรรูป
-ขนย้าย- ค้าขาย)

ป่าชุป่มาชน
ชุมชน
(ป่าสงวนแห่
งชาติ
) )
(ป่าสงวนแห่
งชาติ

• แบ•งออกเป
น 2นโซน
แบงออกเป
2 โซน
พื
น
้
ที
อ
่
นุ
พื้นที่อนุรักษรักษ
และใช
ประโยชน
และใช
ประโยชน
•
เก็
บ
หาของป
า และใช
• เก็บหาของปา และใช
บริบกริารการ
นิ
เ
วศท
อ
งเที
ย
่
วได
ท
2 โซน
นิเวศทองเที่ยวไดทั้ง 2ั้ง โซน

ใชประโยชนนจากไมไดเฉพาะ
ในพื้นที่ใชจสากไม
อย แตไดตเอฉพาะ
งไมใช
ใชประโยชนน
ไม
ห
วงห
า
มและไม
ท
รงคุ
ในพื้นที่ใชสอย แตตองไมใชณคา
เพื่อาการอนุ
รักษทใรงคุ
นพื้นณที่คา
ไมหวงห
มและไม

วปา และพั
นธุพืชง)ชาติ
เพื่อการอนุรักษในพื้นที่
(รางระเบีสัยตบกรมอุ
ทยานแห
•
ปลู
ก
ไม
เ
กษตร
ไมใชสอย และ
สัตวปา และพั
น
ธุ

พ
ช
ื
)
ตัดใชประโยชนได เห็นชอบ
• ปลูกไมเกษตร
ไมยใบกรมอุ
ชสอย ทและ
(รางระเบี
ยานแหงชาติ
ตัดใชประโยชน
ไ
ด
เห็นนชอบ
สัตวปา และพั
ธุพืช )
(รางระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช )
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คณะกรรมการนโยบายที
ินง
แห่
งชาติ
(คทช.)การปฎิ
การปฎิ
เอกสารสิ
ทธิ์
่ ิน่ด
คณะกรรมการนโยบายที
ด
แห่
ชาติ
(คทช.)
รูปที่ดรินูปที่ดินเอกสารสิ
ทธิ์
่
(ป่
า
สงวนแห่
ง
ชาติ
)
เพื
อเกษตรกรรม
(โฉนด
นส.3)
(ป่าสงวนแห่งชาติ)
เพื่ อเกษตรกรรม
(โฉนด นส.3)
(ส.ป.ก.)
(ส.ป.ก.)

อนป45 45ลุมนํลุ้ามนํ3,4,5
้า 3,4,5
อน 45 •
ลุลุมมนํนํ้า้าชัชั้น้น1-21-2กอกนป
กอนก45
ใชใชปประโยชน
ระโยชน
ที่ดินทแปลงรวม
ระโยชนที่ดทินี่ดแปลงรวม
ินแปลงรวมใชปใช
ประโยชน
ี่ดินแปลงรวม
สามารถจั
ยบทํ
ากิานกิน โดยมิ
ใหเอกสารสิ
ทธิ์ ทธิ์
•
สามารถจัดระเบี
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ยบทํ
โดยมิ
ใหเอกสารสิ
โดยปลู
างาง
หามซื
ขาย้อขาย
•
โดยปลูกกปปา า3 3อยอย
หา้อมซื
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อยละลุมนํลุ้ามนํ3,4,5
้า 3,4,5
ป 45-57
2020เปอร
้นที้น่ ที่ ใชปใช
ระโยชน
ที่ดินทแปลงรวม
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ตองมีใบรับรองไม

• การขนยาย เพื่อการคา

คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อตความยั
ยืนบ
” รองไม
องมีใ่งบรั
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ตารางที่ 1 เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และการจัดการต้นไม้ตามห่วงโซ่อป
ุ ทาน (supply
chain) ในภูมิทัศน์ป่าไม้ไทย
ประเภททีด่ นิ

เงื่ อ นไขการใช้ ที่ ดิ น และ
จัดการทรัพยากรป่าไม้

การจัดการต้นไม้ตามห่วงโซ่
อุปทาน (ปลูก-ตัด-แปรรูปขนย้าย-ค้าขาย)

1. เอกสารสิทธิ์
(โฉนด นส.3)

• ค่่อนข้้างอิิสระและยืืดหยุ่่�น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพือ่ ท�ำการเกษตร ปศุสตั ว์
อาคารพานิชย์ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
แต่ตอ้ งดูผงั เมืองประกอบ
• ซื้้�อขายเปลี่่�ยนมืือได้้
• ปลููกไม้้ผล ไม้้ป่า่ ได้้ ทุุกชนิิด
มีการปลดล๊อกไม้หวงห้าม
ที่ปลูกขึ้น ตามมาตรา 7
พระราชบัญญัติป่าไม้
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562
• ปลููกสร้้างสวนป่่าเศรษฐกิิจ
วนเกษตร สามารถทีจ่ ะขึน้
ทะเบียนสวนป่าได้

• ปลููกต้้นไม้้ได้้ทุกุ ชนิิดแต่่ต้อ้ ง
มีการแจ้งขึ้นทะเบียน E-Tree
หรือ ส�ำนักงานป่าไม้จงั หวัด
(พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ 2562)
หรือสามารถขึน้ ทะเบียนสวนป่า
(พระราชบัญญัตสิ วนป่า 2535)
• ตััดใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�ได้้
แต่ตอ้ งพิจารณาเลือ่ ยโซ่ยนต์
หากมีกำ� ลังมากกว่า 1 แรงม้า
หรือบาร์โซ่มากกว่า 12 นิว้ ต้อง
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
เลือ่ ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
• การตั้้�งโรงเลื่่�อยแปรรูู ปไม้้
ต้องพิจารณา พระราชบัญญัติ
โรงงานประกอบ
• การขนย้้าย เคลื่่�อนย้้ายเพื่่�อ
การค้าขายต้องมีใบรับรองไม้
ปัจจุบนั มีเพียงการรับรองโดย
เจ้ า หน้ า ที่รัฐ มาตรา 18/1
ส่วน 18/2 และ 18/3 ทีร่ บั รอง
โดยภาคส่วนอื่นเพื่อการค้า
และส่งออกยังอยู่ในระหว่าง
การพัฒนา
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเภททีด่ นิ

เงื่ อ นไขการใช้ ที่ ดิ น และ
จัดการทรัพยากรป่าไม้

การจัดการต้นไม้ตามห่วงโซ่
อุปทาน (ปลูก-ตัด-แปรรูปขนย้าย-ค้าขาย)

2. ส.ป.ก. 4-01

• เพื่่�อการเกษตร ปศุุสััตว์์
เป็นหลัก ตกทอดสูท่ ายาท
• ครม. รัับหลัักการในร่่าง
ประกาศกระทรวงฯ เพื่อ
ปลดล๊อกไม้หวงห้ามทีเ่ ป็น
ไม้ปลูกในพืน้ ที่ ส.ป.ก. แต่
ยังอยูร่ ะหว่างการประกาศ
อย่างเป็นทางการ
• แต่่สามารถขึ้้�นทะเบีียน
สวนป่าได้

• ปลููกต้้นไม้้ได้้ทุกุ ชนิิด ระหว่่าง
รอการประกาศจากกระทรวงฯ
ปลดล๊อกไม้หวงห้าม
• แล้้วแจ้้งขึ้้�นทะเบีียนต้้นไม้้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
2563 ได้ ตอนนี้ ยั ง ตั ด ไม้
ไม่วา่ จะใช้ประโยชน์ในแปลง
หรือเพื่อขนย้าย เคลื่อนย้าย
ค้าขายไม้ได้
• แต่่สามารถใช้้กระบวนการ
ภายใต้พระราชบัญญัตสิ วนป่า
2535 ได้ ในการขอขึน้ ทะเบียน
และตัดใช้ประโยชน์ แต่ต้อง
พิจารณาเงือ่ นไขพระราชบัญญัติ
เลือ่ ยโซ่ยนต์ และพระราชบัญญัติ
โรงงาน เช่นเดียวกันกับทีด่ นิ
เอกสารสิทธิ์

คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเภททีด่ นิ

เงื่ อ นไขการใช้ ที่ ดิ น และ
จัดการทรัพยากรป่าไม้

การจัดการต้นไม้ตามห่วงโซ่
อุปทาน (ปลูก-ตัด-แปรรูปขนย้าย-ค้าขาย)

3. ป่าชุมชน

• แบ่่งโซนพื้้�นที่่�ออกเป็็น 2 โซน
อนุรักษ์และใช้สอย
• เก็็บหาของป่่า และใช้้บริิการ
ทางนิเวศท่องเทีย่ วได้ทงั้ 2 โซน
• ใช้้ประโยชน์์ไม้้เฉพาะในพื้้�นที่่�
ป่าใช้ส อยเพื่อ การใช้ส อย
ในครัวเรือน และสาธารณะ
ประโยชน์ แต่ต้องไม่ใช่ไม้
หวงห้าม และไม้ทรงคุณค่า
เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่

• กรณีี ป ลูู ก ขึ้้�นใหม่่ ในพื้้�นที่่�
โล่ ง เตียน หรือเสื่อมโทรม
ในเขตป่าใช้สอยเพือ่ เศรษฐกิจ
ชุมชน จะสามารถปลูกและ
ใช้ไม้หวงห้ามได้หรือไม่ยังต้อง
การความชัดเจนของกฎหมาย
ล�ำดับรอง

4. คทช. (เขตป่าสงวนแห่งชาติ)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเภททีด่ นิ

เงื่ อ นไขการใช้ ที่ ดิ น และ
จัดการทรัพยากรป่าไม้

การจัดการต้นไม้ตามห่วงโซ่
อุปทาน (ปลูก-ตัด-แปรรูปขนย้าย-ค้าขาย)

ชั้นคุณภาพ
ลุ ่ ม น�้ ำ 1,2
(เน้นระบบ
การผลิตเพื่อ
การฟื้นฟู)

ก่อนปี 2545 ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
แบบแปลงรวม โดยมิใช่เอกสาร
สิทธิ์ ห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือ
โดยต้องจัดระเบียบทีด่ นิ ท�ำกิน
อย่างเหมาะสม ปลูกป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง ร้อยละ 20
ของพื้นที่

ปลูกได้ แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัดในการ
ตัดเพราะเน้นการฟืน้ ฟูระบบ
นิเวศต้นน�้ำ ในชั้นคุณภาพ
ลุ่มน�้ำ 1,2 ท�ำได้เพียงเก็บ
หาผลผลิตอื่น ๆ หรือบริการ
ทางนิเวศในพื้นที่

ปี 2545 - 2557 เน้นการฟืน้ ฟู
พืน้ ที่ โดยจัดท�ำข้อตกลงในการ
ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ กับกรมป่าไม้
โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
ปลูกพืชเกษตรระหว่างต้นไม้
และสามารถเก็ บ ผลผลิ ต ได้
(กาแฟ อื่น ๆ)
ชั้ น คุ ณ ภ า พ
ลุ ่ ม น�้ ำ 3,4,5
(เน้นการส่งเสริม
ป่าเศรษฐกิจ)

ก่อนปี 45 ใช้ประโยชน์ที่ดิน
แปลงรวม โดยมิใช่เอกสารสิทธิ์
ห้ามซื้อขาย มีความยืดหยุ่น
ในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในการ
ปลูกพืชต่าง ๆ เช่น วนเกษตร
เกษตรผสมผสาน
ปี 45 - 57 ใช้ประโยชน์ที่ดิน
แปลงรวม โดยให้ปลูกป่าเศรษฐกิจ
ร้อยละ 50 ของพื้นที่

• ปลููกต้้นไม้้ได้้ แต่่ว่่าการ
ปลดล๊อกไม้หวงห้ามยังต้อง
รอการประกาศกระทรวงฯ
หรือความชัดเจนทางนโยบาย
• ตััดใช้้ประโยชน์์ได้้ แต่่การ
ตัดใช้ประโยชน์ ยังต้องรอ
การออกประกาศกระทรวงฯ
ว่าด้วยการอนุญาตใช้ประโยชน์
ในทีด่ นิ ของรัฐ เช่นเดียวกัน
กับ ส.ป.ก.

คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเภททีด่ นิ

เงื่ อ นไขการใช้ ที่ ดิ น และ
จัดการทรัพยากรป่าไม้

การจัดการต้นไม้ตามห่วงโซ่
อุปทาน (ปลูก-ตัด-แปรรูปขนย้าย-ค้าขาย)

5. เขตทีอ่ ยูอ่ าศัย
และท� ำ กิ น
ตามมาตรา 64
ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยาน
แห่งชาติ

• สามารถทำำ�กิินได้้อย่่างปกติิ
ธุระ ส่งเสริมระบบวนเกษตร
เกษตรผสผมสาน เกษตร
อินทรีย์
• ปลูู กไม้้เกษตร ไม้้ใช้้สอย
หรือพืชท้องถิน่ (ร่างระเบียบ
กรมอุทยานฯ มาตรา 64)

• ตััดไม้้เกษตร ไม้้ใช้้สอยพืืช
ท้องถิน่ ทีป่ ลูกใช้ประโยชน์ได้
โดยให้ ตั ด แบบเลื อ กตั ด
โดยที่จะต้องแจ้งต่อหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติให้เห็นชอบ
(ร่างระเบียบกรมอุทยานฯ)
• ปััจจุุบันั ยัังไม่่มีนี โยบายในการ
ตัดเพื่อการค้าขายได้

บทที่ 3
การประเมินพื้ นที่ก่อนการปลูกป่า
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ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งของการปลูกต้นไม้ คือ ต้องทราบป่าเดิมของพื้นที่
ที่ต้องการปลูก เพราะต้นไม้ในป่าแต่ละประเภทจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
เชิงกายภาพ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น ความสูงจากระดับน�ำ้ ทะเล ความชื้น
ประเภทของดิน ทิศทางของพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะก�ำหนดชนิด
ของพรรณไม้ที่สามารถตั้งตัวและอยู่รอดได้ในระบบนิเวศนั้น ๆ
นอกจากระบบนิเวศป่าไม้เดิมของพืน้ ทีท่ คี่ วรค�ำนึงถึง สภาพของพืน้ ทีก่ อ่ นการปลูก
อีกหนึง่ ปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยประกอบการวางแผนการปลูก เช่น สภาพอากาศในพืน้ ที่
ภูมปิ ระเทศ แหล่งน�ำ้ การคมนาคม จ�ำนวนและชนิดของกล้าไม้ทเี่ จริญเติบโตในพืน้ ที่
ความเสีย่ งของการเกิดภัยพิบตั ิ ระยะทางจากป่าดัง้ เดิม การเลีย้ งปศุสตั ว์ในพื้นที่
หรือในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น โดยวิธีการประเมินพื้นที่ก่อนปลูกจะขึ้นอยู่กับเป้า
หมายของการปลูกป่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวางแผนการปลูกที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้สนใจ
3.1 หลักการการประเมินพื้ นทีเ่ พื่ อการฟื้นฟู ปา่
ในที่ดินประเภทต่าง ๆ นั้น ควรพิจารณาระดับความเสื่อมโทรมของพื้นที่เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญ เพือ่ พิจารณาการวางแผนการปลูกหรือฟืน้ ฟู ความเสือ่ มโทรม
ของพืน้ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ทงั้ โดยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ดินถล่ม เป็นต้น และโดยมนุษย์
เช่น การท�ำเกษตรเชิงเดีย่ วติดต่อกันเป็นเวลานาน การตัดไม้ทงั้ แปลงแบบไม่เลือกตัด
เป็นต้น ซึ่งความรุนแรงของความเสื่อมโทรมนี้ มีผลต่อการกลับมาของชนิดไม้
และการกลับมาของระบบนิเวศเดิม
Elliot et al. (2013) ได้จัดระดับความเสื่อมโทรม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
โดยพิจารณาทั้งจากปัจจัยระดับแปลง และปัจจัยระดับภูมิทัศน์
1. ปัจจัยระดับแปลง
• ความหนาแน่่นของต้้นไม้้ที่่�สามารถลดการแข่่งขัันของวััชพืืชต่่อกล้้าไม้้
• แหล่่งของพรรณไม้้รุ่่�นใหม่่เพื่่�อการพััฒนาเป็็นองค์์ประกอบของป่่าในอนาคต
เช่น ธนาคารเมล็ดในดิน กล้าไม้ในพืน้ ที่ ตอไม้ทเี่ จริญขึน้ มาใหม่ เมล็ดไม้ เป็นต้น
• ความสมบููรณ์์ของดิินในพื้้�นที่่�
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2. ปัจจัยระดับภูมิทัศน์
• ระยะทางระหว่่างพื้้�นที่่�ปลููกกัับป่่าดั้้�งเดิิม ซึ่่�งสามารถเป็็นแหล่่งของพรรณไม้้
ชนิดใหม่
• ประชากรของสััตว์์ที่่�ช่่วยกระจายพัันธุ์์�
• ความเสี่่�ยงของการเกิิดไฟในพื้้�นที่่� เพราะกล้้าไม้้จะมีีความทนทาน และ
มี ค วามสามารถในการฟื ้ น ตั ว ได้ ต�่ ำ กว่ า ไม้ ข นาดใหญ่ เ มื่ อ ถู ก ไฟรบกวน
นอกจากนั้ น การเข้ า มาของไฟอาจเป็ น การกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การปกคลุ ม
ของวัชพืชบางชนิดทีม่ กั จะแก่งแย่งทรัพยากรในการเจริญเติบโตกับกล้าไม้ปลูก
หรือกล้าไม้ขนาดเล็ก
จากปัจจัยพิจารณาทั้ง 2 ระดับ สามารถแบ่งระดับความเสื่อมโทรมของพื้นที่
ออกเป็ น 5 ระดั บ จากระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 1 ถึ ง มากที่ สุ ด คื อ ระดั บ 5 และ
มีข้อแนะน�ำในการฟื้นฟูในแต่ละระดับ ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความเสื่อมโทรมของพื้นที่ ลักษณะของพื้นที่ และ
ข้อแนะน�ำเพื่อการฟื้นฟู
ระดับความ
เสื่อมโทรม

ลักษณะของพื้นที่

ข้อแนะน�ำ

1

ระดับพื้นที่
• ไม้้ยืนื ต้้นเป็็นชนิิดพรรณหลััก
• มีีแหล่่งของพรรณไม้้รุ่่�นใหม่่
มากมาย
• มีีอิินทรีียวััตถุุในดิินมาก
ระดับภูมิทัศน์
• เป็็นพื้้�นที่่�ยัังคงเป็็นป่่า
ขนาดใหญ่
• พบสััตว์์ช่่วยกระจายพัันธุ์์�
อยูท่ วั่ ไปทัง้ สัตว์ขนาดเล็ก
และใหญ่
• พบการรบกวนของไฟ
น้อยถึงปานกลาง

ข้อแนะน�ำเพื่อการฟื้นฟู
• ป้้ อ งกัั น พื้้�นที่่�จากปัั จ จัั ย
รบกวนการฟื ้ น ฟู ได้ แ ก่
ไฟ ปศุ สั ต ว์ ที่ กิ น ต้ น กล้ า
การล่าสัตว์ เป็นต้น
• ปลููกทดแทนพืืชบางชนิิดที่่�
สูญหายไปจากพื้นที่
ทางเลือกเพือ่ การเพิม่ ประโยชน์
เชิงเศรษฐศาสตร์
• การท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ
• การใช้้ ป ระโยชน์์ ผ ลผลิิ ต
ของป่าอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ระดับความ
เสื่อมโทรม

ลักษณะของพื้นที่

ข้อแนะน�ำ

2

ระดับพื้นที่
• พบทั้้�งไม้้ยืืนต้้นและพืืช
ล้มลุก
• พบแหล่่งเมล็็ดหรืือเมล็็ด
ใต้ดินน้อย แต่พบตอที่
แตกใหม่อยู่ทั่วไป
• ดิินมีีธาตุุอาหารและพบ
การกัดเซาะของดิน
ระดับภูมิทัศน์
• พบต้้นไม้้พื้้�นถิ่่�นที่่�เป็็น
แหล่งพันธุ์ของเมล็ดไม้
• พบสััตว์์ขนาดใหญ่่อยู่่�น้อ้ ย
แต่พบสัตว์ขนาดเล็กโดย
ทั่วไป
• พบการรบกวนของไฟ
ในระดับกลางถึงสูง

ข้อแนะน�ำเพื่อการฟื้นฟู
• ป้้ อ งกัั น พื้้�นที่่�จากปัั จ จัั ย
รบกวน
• สนัับสนุุนการเจริิญเติิบโต
ของกล้ า ไม้ หรือตอไม้ เ ดิม
เช่น ถางหญ้ารอบโคน ใส่ปยุ๋
เป็นต้น
• ปลููกทดแทนพืืชบางชนิิดที่่�
สูญหายไปจากพื้นที่
ทางเลือกเพือ่ การเพิม่ ประโยชน์
เชิงเศรษฐศาสตร์
• เพิ่่�มการปลูู กพืืชชนิิดที่่�ให้้
ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
ซึ่ ง อาจหายไปจากพื้ น ที่
จากการใช้ประโยชน์อย่าง
ไม่ยั่งยืน
• การท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ
• การใช้้ ป ระโยชน์์ ผ ลผลิิ ต
จากป่าอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ระดับความ
เสื่อมโทรม

ลักษณะของพื้นที่

ข้อแนะน�ำ

3

ระดับพื้นที่
• วัั ช พืื ช ปกคลุุ ม เป็็ น พื้้�นที่่�
เป็นหลัก
• แหล่่งพัันธุ์์�มาจากเมล็็ดไม้้
พบกล้าไม้และตอไม้น้อย
• ดิินมีีธาตุุอาหารและพบ
การกัดเซาะของดิน
ระดับภูมิทัศน์
• พบต้้นไม้้พื้้�นถิ่่�นที่่�เป็็นแหล่่ง
พันธุ์ของเมล็ดไม้
• พบสััตว์์ขนาดเล็็กโดยทั่่�วไป
• พบการรบกวนของไฟสููง

ข้อแนะน�ำเพื่อการฟื้นฟู
• ป้้ อ งกัั น พื้้�นที่่�จากปัั จ จัั ย
รบกวน
• สนัับสนุุนการเจริิญเติิบโต
ของกล้ า ไม้ หรือตอไม้ เ ดิม
เช่น ถางหญ้ารอบโคน ใส่ปยุ๋
เป็นต้น
• การปลููกพืืชด้้วยการพรรณ
ไม้โครงสร้าง
ทางเลือกเพือ่ การเพิม่ ประโยชน์
เชิงเศรษฐศาสตร์
• ปลูู ก ชนิิ ด ของพรรณไม้้
โครงสร้างที่ให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐศาสตร์
• พััฒนากลไกการสนัับสนุุน
หรือให้ทนุ แก่ผปู้ ลูกและดูแล
แปลงปลูก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ระดับความ
เสื่อมโทรม

ลักษณะของพื้นที่

ข้อแนะน�ำ

4

ระดับพื้นที่
• วัั ช พืื ช ปกคลุุ ม เป็็ น พื้้�นที่่�
เป็นหลัก
• แหล่่งพัันธุ์์�ของไม้้น้้อย
• การกััดเซาะของดิินมีีแนวโน้้ม
เพิ่มมากขึ้น
ระดับภูมิทัศน์
• พบป่่าที่่�หลงเหลืืออยู่่�น้้อย
หรือ ไกล จนยากแก่ก าร
กระจายพันธุ์โดยสัตว์
• แทบไม่่พบสััตว์์กระจาย
เมล็ด
• พบการรบกวนของไฟป่่าสููง

ข้อแนะน�ำเพื่อการฟื้นฟู
• ป้้ อ งกัั น พื้้�นที่่�จากปัั จ จัั ย
รบกวน
• สนัับสนุุนการเจริิญเติิบโต
ของกล้าไม้หรือตอไม้เดิม
เช่น ถางหญ้ารอบโคน ใส่ปยุ๋
เป็นต้น
• การปลููกพืืชด้้วยการพรรณ
ไม้โครงสร้าง
• เพิ่่�มการปลููกพืืชชนิิดที่่�อยู่่�
ในสังคมเสถียร
• ปลูู ก พืื ช ตามวิิ ธีี มิิ ย าวากิิ
หรือการปลูกแบบลอกเลียน
แบบธรรมชาติ 100%
ทางเลือกเพือ่ การเพิม่ ประโยชน์
เชิงเศรษฐศาสตร์
• ปลููกพืืชที่่�ให้้ประโยชน์์เชิิง
เศรษฐศาสตร์
• เก็็บเกี่่�ยวผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่
เนื้อไม้
• สนัับสนุุนกลไกการว่่าจ้้าง
แรงงานท้องถิน่ เพือ่ กิจกรรม
การฟื้นฟู
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ระดับความ
เสื่อมโทรม

ลักษณะของพื้นที่

ข้อแนะน�ำ

5

ระดับพื้นที่
• ไม่่พบต้้นไม้้อยู่่�เลย
• ดิิ น มีี คุุ ณ ภาพต่ำำ��มาก
จนยับยั้งการเจริญของ
วัชพืชและต้นไม้
• ไม่่พบแหล่่งพัันธุ์์�
ระดับภูมิทัศน์
• ไม่่พบป่่าอยู่่�ในบริิเวณที่่�
จะฟื้นฟู
• แทบไม่่พบสััตว์์กระจายเมล็็ด
• พบการรบกวนของไฟต่ำำ��
เพราะไม่มเี ชื้อเพลิง

ข้อแนะน�ำเพื่อการฟื้นฟู
• ปรัับปรุุงคุุณภาพของดิิน เช่่น
เพิม่ ธาตุอาหาร เพิม่ อินทรียวัตถุ
เป็นต้น
• ปลููกพืืชพี่่�เลี้้�ยง เพื่่�อช่่วยการ
ปรับปรุง คุณ ภาพดิน เช่ น
ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่ม
ไนโตรเจนในดิน
• หลัังจากพืืชพี่่�เลี้้�ยงโตแล้้ว
ให้ตดั สางบางส่วน และปลูก
พืชท้องถิ่นเพิ่ม
ทางเลือกเพือ่ การเพิม่ ประโยชน์
เชิงเศรษฐศาสตร์
• การปลููกไม้้มีีค่่าที่่�สามารถ
ให้ประโยชน์ในแง่ของการเป็น
พืชพี่เลี้ยง
• เมื่่�อดิินมีีคุณ
ุ ภาพที่่�ดีีพอสำำ�หรัับ
การปลูกพืชที่หลากหลาย
กระบวนการสร้างประโยชน์
เชิงเศรษฐศาสตร์จะคล้าย
กับระดับความเสื่อมโทรม
ก่อนหน้า ทีถ่ กู พูดถึงไปแล้ว
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ภาพที่ 5
			
			
ที่มา

ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ระดับ 5 มีการพังทลายของดินสูง ป่าอยู่ห่าง
ออกไป ไม่มสี ตั ว์ปา่ ช่วยกระจายเมล็ด วัชพืชขึน้ ได้เล็กน้อยจากข้อจ�ำกัด
ของดิน
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)

3.2 ปัจจัยในการประเมินพื้ นที่แบบอื่น ๆ
การประเมินพื้ นที่เบื้องต้นในพื้ นที่เพื่ อการปลูกแบบวนเกษตร

การปลูกแบบวนเกษตรซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการและวัตถุประสงค์ของเจ้าของพื้นที่ สิ่งที่เจ้าของที่ดินต้องพิจารณา
ประกอบในการประเมินพื้นที่เพื่อการวางแผนปลูกและจัดการ มีทั้งกฎหมายที่ดิน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ความคุม้ ค่าซึง่ ผสมผสานไม้ใช้ประโยชน์ ไม้ผล พืชสมุนไพร หรือสามารถ
สร้างรายได้หรือตัดขายได้ หรือแม้แต่การปลูกเพือ่ การอนุรกั ษ์กต็ าม การศึกษาหรือ
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หาข้อมูลปัจจัยทางกายภาพ สภาพพื้นที่ ลักษณะดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
แหล่งน�้ำ ภูมิอากาศของพื้นที่ พรรณไม้ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ทั้งพืชเกษตร หรือไม้ป่า
เพือ่ ประกอบการพิจารณาออกแบบแปลงวางแผนการจัดการพืน้ ที่ รวมทัง้ การเลือก
ชนิดไม้ใช้สอย ไม้ผล หรือสมุนไพร มาปลูกในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
การประเมินพื้ นที่เพื่ อปลูกเป็นป่าชุมชน

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ทัง้ การปลูกเพือ่ การฟืน้ ฟู หรือปลูกเสริมชนิดพันธุท์ ตี่ อ้ งการ
ใช้ประโยชน์ในอนาคต ก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน จะต้องท�ำการ
ประเมินพืน้ ทีเ่ พือ่ น�ำข้อมูลการประเมินมาประกอบการพิจารณาวางแผนในการปลูก
โดยการประเมินพื้นที่อย่างง่าย โดยเริ่มจากการท�ำแผนที่ร่างป่าชุมชน หรือ
based map ลงในกระดาษฟลิปชาร์ทให้เห็นขอบเขตพื้นที่ป่าชุมชนทั้งผืน โดยใช้
google map หรือแผนที่อื่น ๆ มาประกอบในการจัดท�ำแผนที่ ที่ชุมชนมี เมื่อข้อมูล
ขอบเขตเสร็จ แล้วก็จดั ท�ำการแบ่งพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนตามประเภทป่า หากมีประเภทป่า
มากกว่ า 1 ประเภท เช่ น มี ป ่ า เต็ ง รั ง ป่ า เบญจพรรณ ป่ า ดิ บ แล้ ง จากนั้ น
ให้ท�ำการแบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน โดยการท�ำแผนที่ระดับ
ความสมบูรณ์ เช่น สมบูรณ์มาก สมบูรณ์ปานกลาง และสมบูรณ์น้อย หรือ
บริเวณที่เสื่อมโทรม โดยให้ท�ำโซนโดยใช้สี หรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน จากนั้น
ให้ลงส�ำรวจภาคสนามในบริเวณทีเ่ ราต้องการจะฟืน้ ฟู หรือปลูกเสริม เพือ่ ประเมิน
สภาพป่ า ชุ ม ชนอย่ า งง่ า ย ในแต่ ล ะโซนที่ แ บ่ ง ไว้ โดยท� ำ การเดิ น ส� ำ รวจโดย
ไม่ต้องวางแปลง ตามแนวเส้นส�ำรวจแล้วเดินเก็บข้อมูล
การประเมินพื้ นที่เพื่ อการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ

การปลู ก สร้ า งสวนป่ า เศรษฐกิ จ ผลผลิ ต หลั ก คื อ เนื้ อ ไม้ ที่ มี มู ล ค่ า ตอบแทน
ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การท�ำสวนป่าต้องให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและสูงกว่า
การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านอื่น ๆ เพราะใช้เวลาในการลงทุนนาน 15 - 20 ปี ดังนั้น
การประเมินพื้นที่เพื่อปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ต้องพิจารณา 3 ประเด็น
เป็นหลัก ได้แก่ ชนิดพันธุ์ คุณภาพพื้นที่ และผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้
ชนิดไม้ที่เลือกที่จะปลูกนัั้นนอกจากพิจารณาความเหมาะสมกับพื้นที่ ว่าสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ชนิดไม้นั้น
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ต้องมีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจที่คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งนี้ การประเมินพื้นที่เพื่อ
การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ต้องพิจารณาทัง้ สภาพภูมปิ ระเทศ ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ชนิด แร่ธาตุในดิน ระดับความสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง ปริมาณ
น�้ำฝนเฉลี่ย นอกจากนี้ ต้องพิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน�้ำ
รวมทัง้ ปัจจัยทีเ่ ป็นปัจจัยคุกคาม เช่น ความเสีย่ งการเกิดไฟป่า การปศุสตั ว์ตา่ ง ๆ
ที่อยู่รายรอบ ซึ่งมีความส�ำคัญในการวางแผนการจัดการสวนป่าในอนาคต
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การปลูกป่าให้ได้คณ
ุ ภาพทีด่ นี นั้ ต้องใช้เมล็ดพันธุท์ จี่ ะน�ำมาเพาะนัน้ มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง ดังนั้น การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ดี ให้เมล็ดที่มีคุณภาพ
ที่ จ ะน� ำ ไปเพาะปลู ก จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ต ้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ เพราะการปลู ก ต้ น ไม้
ปลูกป่านั้นใช้ทุน แรงงาน และระยะเวลายาวนานกว่าพืชเกษตรอื่น ๆ กว่าจะ
เก็บเกีย่ วผลผลิตได้ การเริม่ ทีด่ ที ถี่ กู ต้องโดยการเลือกใช้เมล็ดเพือ่ การเตรียม กล้าไม้
ที่มีคุณภาพดี มีความเหมาะสมกับพื้นที่จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ถ้าได้ต้นไม้ที่ลักษณะ
พันธุ์ไม่ดีท�ำให้เสียทั้งเวลาและไม่คุ้มกับการลงทุน ดังนั้นการศึกษาและคัดแม่ไม้
จึงเป็นขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญมากของการปลูกป่า
4.1 การคัดเลือกแม่ไม้ที่ดี
แม่ไม้ คือ ต้นไม้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นแหล่งของเมล็ดพันธุ์ มีลักษณะสมบูรณ์
สุขภาพดี ให้เมล็ดที่ไม่ลีบหรือฝ่อ การคัดเลือกแม่ไม้มักเลือกจากต้นที่มีลักษณะ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ปลูก เช่น การปลูกไม้เพื่อกินยอด จะคัดเลือกจาก
ต้นที่มีรสชาติดี หรือการปลูกไม้เพื่อขายเนื้อไม้ จะเลือกต้นที่เปลาตรง สามารถ
ตัดขายเป็นท่อนซุงความยาว 6 เมตร ได้อย่างน้อย 1 ท่อน ไม่มีตา ไม่มีโพรง
เป็นต้น
การคัดเลือกชนิดของแม่ไม้หรือชนิดพรรณเพือ่ การปลูก ต้องค�ำนึงถึงระบบนิเวศเดิม
ของพืน้ ทีท่ จี่ ะปลูก เพือ่ เลือกชนิดไม้ทเี่ หมาะสมและเจริญเติบโตได้ดใี นพืน้ ทีท่ จี่ ะปลูก
ทนทานต่อปัจจัยจ�ำกัดต่าง ๆ และสามารถให้ดอกผลเพือ่ การกระจายพันธุใ์ นอนาคต
เช่น การปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งในพื้นที่ราบที่มีความสูงน้อยกว่า 800 เมตร
จากระดับน�้ำทะเล นางพญาเสือโคร่งจะยังสามารถเจริญเติบโตได้ แต่ไม่ให้ดอก
เป็นต้น
4.2 ก�ำหนดเวลาการเก็บเมล็ด
เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บเมล็ด คือ เวลาที่เมล็ดแก่เต็มที่ ต้นไม้ส่วนมาก
ฝักจะเปลีย่ นเป็นสีนำ�้ ตาล เมือ่ เมล็ดภายในแก่ ฝักจะเริม่ ร่วงสูพ่ นื้ ดินเมือ่ เมล็ดแก่จดั
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ไม้บางชนิดอาจต้องเก็บเมื่อฝักยังติดอยู่กบั กิ่ง เช่น เมล็ดสนอินเดีย ซึ่งผลมีเมล็ด
น�้ำหนักเบามาก เมื่อผลปริออกบนต้น เมล็ดจะปลิวไปตามลม และในบางกรณี
เมล็ดอาจแก่เกินไปหรือถูกแมลงกัดกินและงอกได้ไม่ดี ถ้าผลและฝักตกข้างอยูบ่ นต้น
นานเกินไป เช่น เมล็ดสะเดาและเมล็ดกระถิน เป็นต้น ในกรณีเช่นนีจ้ ะต้องเก็บฝัก
หรือผลในขณะที่ยังอยู่บนต้น
เมล็ดไม้บางชนิด เช่น เมล็ดไม้ในสกุลสะแกและสมอ (Combretum and Terminalia)
จะมี สี น�้ ำ ตาล แม้ ยั ง ไม่ แ ก่ ดั ง นั้ น จะต้ อ งตรวจสอบอย่ า งละเอี ย ดจนแน่ ใ จ
ว่าเมล็ดนัน้ แก่ดแี ล้วก่อนการเก็บเมล็ด เมล็ดทีแ่ ก่มกั มีนำ�้ ตาล ถ้าเปลือกหุม้ เมล็ด
ปริแตกเมือ่ สุกเมล็ดภายในมักมีสนี ำ�้ ตาลอ่อนและมีความชืน้ เล็กน้อย ผลประเภทฝัก
ส่ ว นมากจะปริ แ ตกเมื่ อ เมล็ ด แก่ ท่ า นจะสามารถรู ้ ว ่ า เมล็ ด นั้ น แก่ ดี ห รื อ ยั ง
จากการสังเกต (คู่มอื การเพาะช�ำกล้าไม้ ส�ำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้. 2556.
คู่มือการเพาะช�ำกล้าไม้.)
4.3 วิธีการเก็บเมล็ด
เมือ่ รูต้ ำ� แหน่งของแม่ไม้ทตี่ อ้ งการเก็บเมล็ด การรูช้ ว่ งเวลาของการแตกดอกออกผล
ของต้นไม้กม็ คี วามส�ำคัญ เพือ่ ช่วยให้ผป้ ู ลูกสามารถค�ำนวณเวลาของการเก็บเมล็ดพันธุ์
ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของเมล็ดและระยะพักตัวของเมล็ด เช่น
ควรเก็บผลของเพกาจากบนต้นในระยะฝักแก่และฝักยังไม่แตกเพราะ เพกาเป็นเมล็ด
ทีม่ เี ปลือกหุม้ บางและสามารถปลิวหายได้งา่ ย ควรเก็บเมล็ดพยอมหลังจากทีเ่ มล็ดหล่น
ภายใน 3 วัน เพราะความร้อนและปริมาณน�ำ้ ที่อาจไม่เพียงพอ จะท�ำให้เมล็ด
เสียหายและไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เป็นต้น
การเก็บเมล็ดควรเก็บจากแม่ไม้หลายต้น เพือ่ ให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของเมล็ดไม้ ซึ่งมีวิธีการเก็บเมล็ดที่ถูกต้อง ดังนี้
1. ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของเมล็ดโดยการดูจากสีของเนื้อเมล็ด หากเมล็ด
ยังมีชวี ติ อยู่ จะมีลกั ษณะไม่แห้ง มีสเี ขียวหรือเหลืองอ่อนตามธรรมชาติ ส�ำหรับเมล็ด
ขนาดเล็กมาก ๆ สามารถทดสอบการมีชีวิตโดยการแช่นำ�้ หากจมแปลว่าเมล็ด
ยังมีชีวิตอยู่
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2. เก็บเมล็ดจากตอนกลางของทรงพุ่ม เพราะเป็นเมล็ดที่มีโอกาสได้รับการผสม
กับต้นอื่น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม
3. ไม่เก็บเมล็ดจากต้นไม้ทอี่ ยูก่ นั เป็นกลุม่ เนือ่ งจากต้นเหล่านัน้ เป็นเครือญาติกนั
ควรเลือกเก็บเมล็ดจากต้นที่แข็งแรงเพียงต้นเดียว แล้วไปเลือกจากกลุ่มอื่น
ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 100 เมตร
4. ไม่เก็บเมล็ดจากต้นที่อยู่โดดเดี่ยว แม้จะมีเมล็ดมากก็ตาม เนื่องจากเมล็ด
ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจากการผสมตัวเอง จึงมีลกั ษณะทางพันธุกรรมด้อยลง เปรียบได้กบั
คนที่แต่งงานกันเองในครอบครัว หรือในเครือญาติใกล้ชิด
5. ควรเก็บเมล็ดในช่วงที่ต้นไม้ให้ผลผลิตเมล็ดมากสุด การเก็บเมล็ดในช่วงต้น
หรือปลายฤดูกาล จะได้เมล็ดทีเ่ กิดจากการผสมตัวเอง นอกจากนีใ้ นช่วงปลายฤดู
เมล็ดมักถูกท�ำลายด้วยโรคและแมลง (ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้. 2563. วิธีการเก็บเมล็ดไม้คุณภาพดี.
(Online) https://www.forest.go.th.,30 มิถุนายน 2563.)

ภาพที่ 6 กระบก ลักษณะของเมล็ดไม่แห้ง มีสเี ขียวหรือเหลืองอ่อนตามธรรมชาติ
			
ซึ่งสามารถน�ำไปเพาะได้
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
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คูม่ อื การเพาะช�ำกล้าไม้ กรมป่าไม้,2556 บอกวิธกี ารเก็บเมล็ดภายหลังการคัดเลือก
และแม่ไม้ที่ดีได้แล้ว ได้แนะน�ำการเก็บเมล็ดไม้ออกเป็น
1. การเก็บเมล็ดที่ร่วงหล่นตามธรรมชาติ

วิธนี เี้ ป็นการเก็บเมล็ดทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ไม่ตอ้ งมีความช�ำนาญแต่อย่างใด การเก็บเมล็ด
ที่ร่วงหล่นตามธรรมชาติ เหมาะส�ำหรับต้นไม้ที่มีผลใหญ่ ฝักใหญ่ และเมล็ดใหญ่
เช่น สัก ซ้อ และผลไม้บางชนิด
เครือ่ งมือทีอ่ าจช่วยได้มากในการเก็บเมล็ดโดยวิธนี ี้ ได้แก่ คราด ตะแกรงส�ำหรับร่อน
ภาชนะใส่เมล็ด ผ้าใบ ผ้าหรือผ้าพลาสติกขนาดใหญ่
ขั้นตอนมีดังนี้
1. ท�ำความสะอาดพื้นดินใต้ต้นไม้แม่ไม้ที่จะเก็บเมล็ดด้วยการเอาใบไม้ กิ่งไม้
รวมทัง้ วัชพืชออกให้หมดด้วยกระบวนการนี้ การเก็บเมล็ดง่ายขึน้ หรือปูผา้ พลาสติก
ผ้า หรือผ้าใบใต้ต้นแม่ไม้ เพื่อว่าเมล็ดไม้จะร่วงลงบนผ้าที่ปูไว้
2. ใช้คราดรวบรวมเมล็ดและเก็บทุกวัน หรือรวบผ้าพลาสติกหรือผ้าใบ เพื่อ
เก็บเมล็ดทุกวัน เพื่อป้องกันการท�ำลายของแมลงและโรค ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
หากเมล็ดอยู่บนพื้นนานเกินไป
3. ใช้ตะแกรงร่อนเอาเมล็ดออกจากไม้ กิ่งไม้ ที่ปะปนอยู่
2. การเขย่าต้นไม้

ถ้าการร่วงหล่นของเมล็ดตามธรรมชาติมชี ว่ งเวลายาว การเขย่าต้นไม้เพือ่ ให้เมล็ด
ร่วงลงสูพ่ นื้ ดินในเวลาเดียวกันอาจเป็นประโยชน์มาก วิธนี ที้ ำ� ให้การเก็บเมล็ดง่ายขึน้
อย่างไรก็ดใี นบางกรณีผลหรือฝักติดกับกิง่ เหนียวแน่นมากและไม่รว่ งหล่นลงง่าย ๆ
แม้จะเขย่าต้น อาจต้องท�ำการเก็บด้วยวิธีอื่น
ขั้นตอนดังนี้
1. ท�ำความสะอาดพื้นดิน ปูผ้าพลาสติกหรือผ้าใบ
2. เขย่าล�ำต้นหรือกิ่งระดับต�่ำด้วยมือ (กิ่งที่อยู่สูงอาจใช้ไม้ตี ไม้ยาว เชือกตะขอ)
3. แกะเอาเมล็ดออกจากฝักแห้งบางครัง้ กิง่ ทีม่ เี มล็ดอาจอยูใ่ นระดับต�ำ่ พอทีเ่ ก็บเมล็ด
จะโน้มลงเหนือผ้าที่ปูรองไว้แล้วแกะเมล็ดให้ร่วงบนผ้าปู (ถ้ากิ่งมีหนามมาก
ควรสวมถุงมือ)
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3. การริดกิ่งที่เมล็ด

เมือ่ เมล็ดอยูส่ งู เอือ้ มไม่ถงึ อาจใช้อปุ กรณ์ทมี่ ดี า้ มยาวช่วยในการริดกิง่ โดยมีขนั้ ตอน
ดังนี้
1. เลือกกิ่งที่มลี ักษณะดี มีเมล็ดติดอยู่มาก ๆ
2. ปู ผ ้ า บนพื้ น ดิ น อย่ า งระมั ด ระวั ง ในจุ ด ที่ ค าดว่ า ฝั ก หรื อ เมล็ ด บนกิ่ ง ที่ ถู ก ตั ด
จะร่วงลงบนผ้าปู
3. หากจ�ำเป็นอาจต้องริดกิง่ เป็นช่อง เพือ่ ให้กงิ่ ทีม่ เี มล็ดซึง่ ถูกคัด อาจมีโอกาสร่วง
ลงสู่ผ้าที่ปูรองรับไว้โดยไม่ต้องค้างอยู่บนต้นไม้
4. ท�ำการตัดกิ่งที่เมล็ด
5. ท�ำการเก็บฝัก
6. เอาเมล็ดออก
การเก็บวิธีนี้ อุปกรณ์ที่จำ� เป็น คือ กรรไกรริดกิ่งที่มีด้ามยาว หรือมีดที่มีด้ามยาว
ด้ามไม้ไผ่ หรือพลาสติก น�้ำหนักเบา ยาว 4 - 6 เมตร อาจน�ำมาใช้แทนอุปกรณ์
อื่น ๆ ได้
4. การปีนต้นไม้เพื่ อเก็บเมล็ด

วิธีนี้ต้องมีความช�ำนาญในการปีนต้นไม้และใช้อุปกรณ์พิเศษบางชนิด โดยทั่วไป
วิธนี มี้ กั ใช้ในการเก็บเมล็ดจากต้นไม้ในแถบแห้งแล้ง ซึง่ ส่วนมากมีเรือนยอดสูงโปร่ง
และขนาดค่อนข้างเล็ก การเก็บเมล็ดบนต้นไม้อาจใช้ได้หลายวิธี เช่น หลังคารถยนต์
ทีแ่ ข็งแรงอาจเป็นทีย่ นื เก็บเมล็ดได้หรือปีนขึน้ ไปบนเรือนยอดของต้นไม้แล้วใช้เลือ่ ย
หรือมีขนาดใหญ่ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันตัดกิ่งที่เมล็ดออก
การใช้บันไดที่ออกแบบมาเฉพาะ ขนาดเล็ก และถือสะดวก จะช่วยให้ผู้เก็บเมล็ด
เข้าถึงเรือนยอดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย บันไดทีใ่ ช้อาจท�ำด้วยไม้ โลหะ หรือไม้ไผ่
น�ำ้ หนักเบา ยาว 6 - 15 เมตร ส�ำหรับต้นไม้ขนาดเล็ก บันได้ไม้หรือบันไดอลูมเิ นียม
น�้ำหนักเบา ยาว 6 - 8 เมตร เป็นขนาดที่เหมาะสม
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ภาพที่ 7 การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีลักษณะดีเพื่อให้ได้เมล็ดคุณภาพดี
ทีม่ า
ส�ำนักวิจยั และพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้. 2563. วิธกี ารเก็บเมล็ดไม้คณ
ุ ภาพดี.
			
(Online). https://www.forest.go.th.,30 มิถุนายน 2563.
่ นแปลง
4.3 การศึกษาชีพลักษณ์และติดตามการเปลีย
ของแม่ไม้ท่ส
ี ร้างเมล็ดในแต่ละฤดูกาล
ชีพลักษณ์ คือ วงจรชีวิตของพืชหรือลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปี เช่น
ช่วงการแตกใบอ่อน การออกดอก การออกผล ช่วงเวลาที่ผลแก่ การทิ้งใบ
เป็นต้น ซึ่งการรู้จักชีพลักษณ์ของพืชจะช่วยให้ผู้ปลูก สามารถค�ำนวณช่วงเวลา
ในการเก็บเมล็ด หรือสามารถใช้ประโยชน์จากลักษณะชีพลักษณ์นนั้ ๆ ได้ตรงตามเวลา
ของต้นไม้ เช่น อยากชมเสี้ยวดอกขาวบาน ต้องเลือกเวลาในช่วง มกราคม ถึง
มีนาคม เป็นต้น
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พืชต่างชนิดจะมีชีพลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน แต่พืชชนิดเดียวกันจะมีชีพลักษณ์
ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งความแตกต่างของชีพลักษณ์ในพืชชนิดเดียวกัน
จะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณน�้ำฝนที่มากเกิน
กว่าก�ำหนด ท�ำให้นางพญาเสือโคร่งให้ดอกน้อยและไม่ทิ้งใบทั้งหมด เป็นต้น
การศึกษาชีพลักษณ์จะเป็นการศึกษาทีเ่ ฝ้าดูความเปลีย่ นแปลงต้นไม้ทสี่ นใจทุก ๆ
3 - 4 สัปดาห์ โดยจะพิจารณาจากส่วนประกอบของทรงพุ่มใน 1 ช่วงปีเป็นหลัก
เช่น ตัวอย่างชีพลักษณ์ของต้นพญาเสือโคร่งใน 1 ช่วงปี จะพบระยะ ทิ้งใบ
แตกใบอ่อน ใบแก่ โดยจะมีช่วงเวลาของการ ออกดอก ติดผลอ่อน ผลแก่ และ
กลับมาสู่ระยะทิ้งใบ
ช่วงใบแก่

ช่วงออกผล

ช่วงออกดอก

ช่วงผลิใบ

วงจรชีพลักษณ์ของต้นพญาเสือโคร่ง

ภาพที่ 8 ตัวอย่างชีพลักษณ์ของต้นพญาเสือโคร่งใน 1 ช่วงปี
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
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ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างปฎิทินการติดตามชีพลักษณ์
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มะขามป้อม
มะค่าโมง
สัก

ช่วงการออกดอก

ช่วงออกดอกที่อาจเป็นไปได้เพิ่มเติม

ช่วงการออกผล

ช่วงการออกผลทีอ่ าจเป็นไปได้เพิม่ เติม

ที่มา Gardner S., Sidisunthorn P. and Anusarnsunthorn V. (2007)
4.4 ประเภทเมล็ด และการจัดการเมล็ด
เพือ่ ให้การเพาะเมล็ดง่าย รวดเร็วและมีอตั ราการงอกสูง อาจารย์นพพร นนทภาพ.
2563. หัวหน้ากลุม่ ขุนดง. สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2563.ให้คำ� แนะน�ำว่า ควรจัดกลุม่ เมล็ด
เพื่อง่ายในการจัดการเมล็ดก่อนเพาะ และไม่ควรใช้สารเคมีใด ๆ ปฎิบัติต่อเมล็ด
ทีเ่ กินความจ�ำเป็น การงอกตามธรรมชาติและค่อย ๆ งอก จะกระตุน้ ให้ตน้ กล้าแข็งแรง
เป็นกล้าที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มเมล็ดของกลุ่มขุนดงเพื่อการจัดการเมล็ด
ที่มีความแตกต่างกันไป ดังนี้
การแบ่งกลุ่มเมล็ดจออกเป็น 15 ประเภท ดังนี้

่ นีม้ เี มล็ดแข็งมาก และมีขนาดใหญ่
1. ประเภททีเ่ มล็ดแข็งมาก เมล็ดในกลุม

พอทีจ่ ะหยิบจับได้สะดวก มีขนาดตัง้ แต่ 0.4 เซนติเมตร เป็นต้นไป เมล็ดประเภทนี้
ก่อนเพาะจะต้องท�ำแผล ด้วยเครื่องเจียร ตะไบ กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดเล็บ
คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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แล้วแต่กรณี จากนั้นจึงแช่น้�ำ 1 - 2 วัน ก่อนน�ำไปเพาะ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้
หลุมพอ เหรียง หางนกยูงฝรัง่ คูน กัลปพฤกษ์ จามจุรี กาลพฤกษ์ ฯลฯ ควรเก็บเมล็ดไว้
ในอุณหภูมิห้องหากต้องการเพาะในฤดูกาลนั้น หรือเก็บไว้ในตู้เย็นหากต้องการ
เก็บไว้เพาะในฤดูกาลหรือปีถัดไป

มะค่าโมง

หลุมพอ

ภาพที่ 9 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทเมล็ดแข็งมาก หยิบจับได้สะดวก
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
2. ประเภททีเ่ มล็ดแข็งมาก เมล็ดในกลุม่ นีม้ ขี นาดเล็กกว่าเมล็ดในกลุม่ ที่ 1 มาก

หยิบจับได้ยาก และมีความแข็งมาก ไม่สามารถท�ำแผลทีเ่ ปลือกได้ หรือหากท�ำแผลได้
ก็สนิ้ เปลืองเวลาและมีความเสีย่ งทีก่ ารท�ำแผลจะลึกเกินไป จนท�ำให้เมล็ดเสียหายได้
จึงต้องใช้ความร้อน ในการท�ำให้น�้ำเข้าสู่เมล็ดได้ โดยการต้มน�้ำพอเดือดครั้งแรก
(ประมาณ 80 องศาเซลเซียส) ยกลง แล้วเทเมล็ดลงแช่นำ�้ ต่ออีก 1 คืน จึงน�ำไปเพาะ
ในวัสดุเพาะต่อไป
หมายเหตุ กลุม่ ที่ 1 หากเมล็ดไม่สะดวกท�ำแผล ก็ให้จดั อยูใ่ นกลุม่ ประเภทนี้ เช่น
กันเกรา พะยูง คาง กางขี้มอด คูน กัลปพฤกษ์ อะราง นนทรี ฯลฯ ควรเก็บเมล็ด
ไว้ในอุณหภูมหิ อ้ งหากต้องการเพาะในฤดูกาลนัน้ หรือเก็บไว้ในตูเ้ ย็นหากต้องการ
เก็บไว้เพาะในฤดูกาลหรือปีถดั ไป

บทที่ 4 การคัดแม่ไม้และการจัดการเมล็ดพันธุ์ | 49

กัลปพฤกษ์

อะราง (นนทรีป่า)

ภาพที่ 10 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทที่เป็นเมล็ดแข็งมาก ขนาดเล็ก
			
ในกลุ่มนี้เล็กกว่าเมล็ดในกลุ่มที่ 1 มาก
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
3. ประเภทที่เมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งมาก เมล็ดกลุ่มนี้มีลักษณะ

เป็นกะลา หรือเนื้อไม้ห่อหุ้มเมล็ด พวกนี้เมล็ดจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง ลักษณะ
เป็นกะลา หรือเนื้อไม้หุ้มเมล็ดอีกที ไม่สามารถทุบ หรือเอาเมล็ดออกมายาก
พวกนี้ มั ก จะแก่ ช ่ ว งปลายฝน และในหน้ า หนาว และมั ก จะมี ร ะยะพั ก ตั ว
เราจึงควรเก็บเมล็ดไว้เพาะเมือ่ พ้นหนาวของอีกปี และต้องใช้ความชืน้ สัมพัทธ์สงู มาก
พวกนี้จะงอกในช่วงฝนชุก ที่อากาศอบอ้าว หากเราต้องการให้งอกก่อนช่วงนั้น
เราจะต้องเพาะช่วงพ้นหนาวแล้วใช้พลาสติกคลุมเพื่อให้เกิดความชื้นสัมพัทธ์
หากไม่รบี ร้อนอาจจะจิม้ ลงถุงช�ำเลยก็ได้หากชนิดนัน้ มีอตั ราการงอกสูง โดยก่อนจิม้
ให้เอามีดสับส�ำหรับชนิดทีเ่ ป็นเนือ้ ไม้ แล้วจึงแช่นำ�้ 3 คืน ส่วนทีเ่ ป็นกะลา ก็แช่นำ�้
อย่ า งเดี ย ว 2 - 3 คื น ไม่ แ นะน� ำ ให้ แ กะเอาเมล็ ด ออกมา เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
จากกะลาแข็ง ๆ นี้ ในการป้องกันโรคและเชือ้ ราต่าง ๆ ให้กบั เมล็ด ก่อนกระบวนการงอก
สมบูรณ์ เช่น มะกอกป่า สัก มะกอกเกลือ้ น มะมือ พระเจ้าห้าพระองค์ มะกอกน�ำ้
กระบก ฯลฯ ควรเก็บเมล็ดไว้ในอุณหภูมิห้อง หากต้องการเพาะในฤดูกาลนั้น
หรือเก็บไว้ในตู้เย็นหากต้องการเก็บไว้เพาะในฤดูกาลหรือปีถัดไป

คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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สัก

มะบก

ภาพที่ 11 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทที่เมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งมาก
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
4. ประเภทที่เมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งปานกลาง เมล็ดกลุ่มนี้

มีเปลือกหุ้ม มีลักษณะเป็นกะลา หรือผลเป็นเนื้อไม้ หุ้มเมล็ด บางชนิดอาจมีปีก
พวกนี้เราสามารถทุบ หรือผ่าเปลือกหุ้มเมล็ดได้ บางชนิดเอาเมล็ดออกมาได้
แต่ไม่ควรท�ำ เพราะเปลือกหุม้ เมล็ด มีหน้าทีป่ อ้ งกันโรคและแมลง โดยชนิดทีเ่ ป็นกะลา
ก็ให้แช่นำ�้ 1 คืน ส่วนชนิดที่ผลเป็นเนื้อไม้และมีปีก ก็ให้ตัดปีกและตัดหัวท้ายผล
เพือ่ ลดพืน้ ทีแ่ ละเป็นช่องทางให้ความชืน้ เข้าสูเ่ มล็ด เช่น รกฟ้า สมอไทย สมอภิเพก
สกุณี แหนนา ธนนไชย มะม่วงหัวแมงวัน ฯลฯ ควรเก็บเมล็ดไว้ในอุณหภูมิห้อง
หากต้องการเพาะในฤดูกาลนัน้ หรือเก็บไว้ในตูเ้ ย็นหากต้องการเก็บไว้เพาะในฤดูกาล
หรือปีถัดไป

สมอไทย

สมอพิภก

ภาพที่ 12 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุป์ ระเภททีเ่ มล็ดมีเปลือกหุม้ เมล็ดแข็งปานกลาง
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
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5. ประเภทผลมีเนื้อนุ่ม เมล็ดในกลุ่มนี้มีเปลือกหุ้มเมล็ด เป็นเยื่อบาง

ผลมั ก จะแก่ ใ นช่ ว งที่ มี ฝ นถึ ง กลางฤดู ฝ น เนื้ อ ผลจะนุ ่ ม เมื่ อ สุ ก งอมจะเละ
หากเก็บมาแต่ยงั ไม่เพาะให้เก็บผลไว้ในร่ม เนือ้ ผลนุม่ ๆ นัน้ จะช่วยรักษาสภาพเมล็ด
เมื่อจะเพาะจึงล้างเนื้อนุ่ม ๆ นั้นออก แล้วผึ่งลม ห้ามตากแดด เด็ดขาด กลุ่มนี้
เป็นกลุม่ เดียวทีห่ า้ มน�ำเมล็ดตากแดด และควรเพาะเมล็ดให้หมดภายในฤดูทเี่ ก็บ
เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ ล�ำไย ทุเรียน มะม่วง ขนุน มะหาด ฝรั่ง หว้า เฉียง
พร้านางแอ พิกุล ฯลฯ ควรเก็บเมล็ดโดยห่อกระดาษใส่ตู้เย็นทั้งลูกหรือล้าง
เอาแต่เมล็ดแล้วห่อกระดาษใส่กล่องแช่ในช่องผัก

พิกุล

เฉียงพร้านางแอ

ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทผลมีเนื้อนุ่ม
ที่มา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http://www.qsbg.org.,
			
10 เมษายน 2563.
6. ประเภทที่เมล็ดหรือผลมีปีก กลุ่มนี้ผลมักจะเป็นฝัก หรือผลเป็นปีก

หุม้ เมล็ด ส่วนของเมล็ดมีเปลือกหุม้ บาง ๆ และจะแก่กอ่ นทีพ่ ายุฝนจะมาเล็กน้อย
การเก็บเมล็ดพวกนี้ ควรเก็บก่อนที่ฝักจะแตก หรือเก็บในช่วงที่ฝักเริ่มเปลี่ยนสี
มีความแก่ประมาณ 90 % เนื่องจากพวกนี้ใช้ลมและฝนในการกระจายพันธุ์
หากเมล็ดได้รับความชื้นเพียงเล็กน้อย ก็จะเริ่มการงอกทันที เราจึงต้องเก็บเมล็ด
ก่อนฝนจะมา เช่น เพกา ปีบ แคนา แคหางค่าง แครกฟ้า ตะแบก เสลา อุโลก ฯลฯ
ควรเก็บเมล็ดไว้ในอุณหภูมหิ อ้ งหากต้องการเพาะในฤดูกาลนัน้ หรือเก็บไว้ในตูเ้ ย็น
หากต้องการเก็บไว้เพาะในฤดูกาลหรือปีถัดไป

คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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เพกา

เสลา

ภาพที่ 14 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทที่เมล็ดหรือผลมีปีก
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
7. ประเภทที่ เ มล็ ด มี ปุ ย นุ่ น หุ้ ม หรื อ ติ ด เมล็ ด เมล็ ด ในกลุ ่ ม นี้ ผ ล

มักจะเป็นฝักและแก่กอ่ นทีพ่ ายุฝนจะมาเล็กน้อย การเก็บเมล็ดพวกนี้ ควรเก็บในช่วง
ที่ฝักเปลี่ยนสี หรือ เหี่ยว ความแก่ประมาณ 80 % เพื่อให้ง่ายในการเอาเมล็ด
ออกจากฝั ก และแยกออกจากปุ ย นุ ่ น ได้ ง ่ า ย เนื่ อ งจากพวกนี้ ใ ช้ ล มและฝน
ในการกระจายพันธุ์ หากเมล็ดได้รับความชื้นเพียงเล็กน้อย จะเริ่มการงอก
หากความชื้นหมดก็จะเสีย โดยที่เราอาจจะดูไม่ออก เช่น นุ่น งิ้วป่าดอกแดง งิ้ว
ป่าดอกขาว โมกมัน โมกหลวง สลิด ฯลฯ ควรเก็บเมล็ดไว้ในอุณหภูมิห้อง
หากต้องการเพาะในฤดูกาลนัน้ หรือเก็บไว้ในตูเ้ ย็นหากต้องการเก็บไว้เพาะในฤดูกาล
หรือปีถัดไป

โมกมัน

งิ้วดอกแดง

ภาพที่ 15 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทที่เมล็ดมีปุยนุ่มหุ้มหรือติดเมล็ด
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
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8. ประเภททีเ่ มล็ดขนาดใหญ่ เมล็ดกลุม
่ นีม้ คี วามแข็งปานกลาง สามารถทน

ต่อความเค็มของธาตุอาหาร และอัตราการงอกค่อนข้างสูง เพาะโดยการจิ้ม
ด้านขั้วผลลงกลางถุงลึกลงไป 2/3 ของเมล็ด เช่น แดง ใบไม้สีทอง ทองกวาว
สาธร กระพี้จั่น ชงโค ฯลฯ ควรเก็บเมล็ดไว้ในอุณหภูมิห้องหากต้องการเพาะ
ในฤดูกาลนั้น หรือเก็บไว้ในตู้เย็นหากต้องการเก็บไว้เพาะในฤดูกาลหรือปีถัดไป

กระพี้จั่น

สาธร

ภาพที่ 16 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทที่เมล็ดขนาดใหญ่
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
9. ประเภททีเ่ มล็ดขนาดเล็ก เมล็ดกลุม
่ นีม้ คี วามแข็งปานกลาง มีขนาดเล็ก

หยิบจับได้ไม่สะดวกนัก มีความแข็งปานกลาง เราสามารถตากแดดได้ถงึ แม้เนือ้ ผล
จะเป็นแบบเนือ้ นุม่ ก็ตาม ส่วนมากคนไทยจะคุน้ เคยกับเมล็ดกลุม่ นี้ พวกนีม้ กั จะงอก
ทันทีเมื่อได้รับความชื้น เช่น ข้าว ถั่ว ฟัก แฟง แตงโม ไผ่ หญ้าเพ็ก เก็ดแดง
กระพีเ้ ขาควาย ฯลฯ ควรเก็บเมล็ดไว้ในอุณหภูมหิ อ้ งหากต้องการเพาะในฤดูกาลนัน้
หรือเก็บไว้ในตู้เย็นหากต้องการเก็บไว้เพาะในฤดูกาลหรือปีถัดไป

คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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ไผ่ชางนวล

ไผ่บงป่า

ภาพที่ 17 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทที่เมล็ดขนาดเล็ก
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
10. ประเภทที่เมล็ดเป็นผงฝุ่น เมล็ดกลุ่มนี้มีความแข็งปานกลาง พวกนี้

เล็กมากจนเป็นผงฝุน่ ผลหรือฝัก มักเป็นแคปซูล เมล็ดจะงอกทันทีทไี่ ด้รบั ความชืน้
เราจึงควรเก็บเมล็ดก่อนทีพ่ ายุฝนจะมา การเพาะก็แค่โรยเมล็ดลงในวัสดุแล้วรดน�ำ้
เมล็ดจะแทรกเข้าไปในวัสดุเพาะเอง เช่น ขว้าว กระทุม่ บก กระทุม่ โคก ยาสูบ ฯลฯ
ควรเก็บเมล็ดไว้ในอุณหภูมหิ อ้ งหากต้องการเพาะในฤดูกาลนัน้ หรือเก็บไว้ในตูเ้ ย็น
หากต้องการเก็บไว้เพาะในฤดูกาลหรือปีถัดไป

ขว้าว

ยาสูบ

ภาพที่ 18 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทที่เมล็ดเป็นผงฝุ่น
ที่มา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http://www.qsbg.org.,
			
10 เมษายน 2563.
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11. ประเภทกลีบเลี้ยงพั ฒนาเป็นปีก เมล็ดในกลุ่มนี้ใช้ลมพายุในการ

กระจายพันธุ์ เมล็ดเสียเร็วมาก อาจจะต้องเก็บบนต้นเมือ่ ปีกเริม่ แห้ง หรือเก็บทันที
ที่ร่วง โดยสังเกตจากวันที่ มีพายุลมฝนแรง เช่น ยางนา ตะเคียนทอง เต็ง รัง
พลวง พะยอม กระบาก เหียง ฯลฯ และวงศ์ยางนาอืน่ ๆ เช่น รักใหญ่ หากเก็บเข้าร่ม
ในวันทีร่ ว่ งจากต้นทันทีจะอยูไ่ ด้ประมาณ 7 - 15 วัน แล้วแต่ชนิด จากนัน้ จะเสียชีวติ

ยางนา

ตะเคียนทอง

ภาพที่ 19 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุป์ ระเภทกลีบเลีย้ งพัฒนาเป็นปีก
ทีม่ า
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http://www.qsbg.org.,
			
10 เมษายน 2563.
12. ประเภทสกุลไทร เมล็ดในกลุม
่ นีจ้ ะงอกได้ดี แต่เมือ่ เป็นระยะต้นกล้าแล้ว

จะมีเชือ้ รารบกวนมาก และยังปล่อยสารยับยัง้ กันเอง เราจึงต้องเพาะในวัสดุพเิ ศษ
ที่ได้ผลดีก็คือ ดินลูกรัง และทรายกรวดโดยหว่านเมล็ด หรือละลายผลสด ๆ
ในน�ำ้ แล้วราดลงไปในวัสดุดงั กล่าว เช่น ไทร ไกร กร่าง มะเดือ่ โพธิ์ ฯลฯ ควรเก็บเมล็ด
ไว้ในอุณหภูมหิ อ้ งหากต้องการเพาะในฤดูกาลนัน้ หรือเก็บไว้ในตูเ้ ย็นหากต้องการ
เก็บไว้เพาะในฤดูกาลหรือปีถัดไป

คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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โพธิ์
ไทร
ภาพที่ 20 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทสกุลไทร
ที่มา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http://www.qsbg.org.,
			
10 เมษายน 2563.
13. ประเภทเพาะลืม เมล็ดในกลุม
่ นีจ้ ะงอกในอีกฤดูฝนถัดไป แต่หากไม่เพาะ

ในฤดูกาลนั้น เมล็ดจะเสีย ไม่ว่าลักษณะผลและเมล็ดจะเป็นอย่างไร พวกนี้
มีสายพันธุกรรมร่วมกับไม้ในเขตหนาว จึงต้องมีระยะพักตัว เมื่อพ้นฤดูหนาวแล้ว
จึงทยอยงอก เมล็ดในกลุม่ นีไ้ ม่มอี ะไรให้พจิ ารณา จะต้องมีประสบการณ์ในการเพาะ
เท่านั้นจึงจะรู้ว่า เป็นพวกเพาะลืม พบในวงศ์กระดังงาบางชนิด เช่น พีพวน
หมากคายข้าว วงศ์พิกุล ได้แก่ หมากเดือยไก่ ตานเสี้ยน และยังมีพวก ตะขบป่า
มะเม่าป่า ตะคร้อ ฯลฯ เพาะในวัสดุเพาะหรือกลบดินไว้ หรือ ใส่ตู้เย็นไว้ เมื่อพ้น
ฤดูหนาวค่อยน�ำเมล็ดมาเพาะในเรือนเพาะช�ำ

พีพวน

ตะคร้อ

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

บทที่ 4 การคัดแม่ไม้และการจัดการเมล็ดพันธุ์ | 57

14. ประเภทปาล์มที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งมาก พืชในตระกูลปาล์ม

เหล่านี้ มีเมล็ดแข็งมาก จึงต้องเปิดช่องให้น�้ำเข้าสู่เมล็ดได้ง่ายขึ้น เรียกว่า
การเปิดตา ในต�ำแหน่งขัว้ เมล็ดทีร่ ากจะแทงออกมา เช่น กลุม่ หวาย ลาน ค้อ ฯลฯ
ควรเก็บเมล็ดไว้ในอุณหภูมหิ อ้ งหากต้องการเพาะในฤดูกาลนัน้ หรือเก็บไว้ในตูเ้ ย็น
หากต้องการเก็บไว้เพาะในฤดูกาลหรือปีถัดไป

หวาย

ลาน

ภาพที่ 22 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทปาล์มที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งมาก
ที่มา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http:// www.qsbg.org.,
			
10 เมษายน 2563.
15. ประเภทผลพั ฒนาเป็ น ต้ น อ่ อ น มี ก ารพั ฒ นาเป็ น ต้ น อ่ อ นตั้ ง แต่

อยู่บนต้น ส่วนมากจะพบในป่าชายเลน ป่าพรุ เมื่อร่วงลงมาสามารถเป็นต้นอ่อน
ได้เลย โกงกาง พังกาหัวสุม ถั่วขาว ฯลฯ แช่นำ�้ ไว้ในท่าตั้ง ให้ระดับน�ำ้ สูง 1/3
ของความยาวของฝัก

คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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โกงกาง

พังกาหัวสุ่ม

ภาพที่ 23 ภาพตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ประเภทผลพัฒนาเป็นต้นอ่อน
ที่มา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฐานข้อมูลพรรณไม้ (Online). http://www.qsbg.org.,
			
10 เมษายน 2563.
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เมล็ ด พั น ธุ ์ จ ะมี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด และสามารถงอกได้ ต ้ น กล้ า ที่ แ ข็ ง แรงและ
เปอร์เซ็นต์สูงหลังจากการเก็บเกี่ยวมาใหม่ ถ้าเมล็ดยังไม่ต้องการน�ำไปปลูก
จึงต้องเก็บรักษาไว้เพือ่ ให้ตรงตามฤดูกาลปลูกและความพร้อมของเกษตรกรต่อไป
จึงจ�ำเป็นต้องเก็บไว้ให้คุณภาพคงอยู่หรือลดลงน้อยที่สุด เนื่องจากเมล็ดพันธุ์
เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ กี ารหายใจ เกิดอย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลาของการเก็บรักษา ดังนัน้
การน�ำเมล็ดไว้ในสภาพที่มีอุณหภูมิและความชื้นต�่ำจึงเหมาะสมต่อการคงสภาพ
ของเมล็ดพันธุไ์ ว้ได้นานขึน้ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของการเก็บรักษา ต้องขึน้ อยูก่ บั
ชนิดของพืชด้วยว่าจะมีอายุอยู่ได้นานเพียงใด เช่น พืชบางชนิดมีอายุสั้นมาก
เพียง 2 - 3 วัน หรือ 2 - 3 เดือนก็จะหมดสภาพแล้ว พืชบางชนิดมีอายุได้ 2 - 3 ปี
ถึง 15 ปี ได้แก่ ผัก ไม้ดอก ธัญพืช โดยวิธีเก็บรักษามีหลายวิธี ได้แก่
1. การเก็บรักษาเมล็ดแบบเปิด (Open Storage)
การเก็บเมล็ดแบบเปิด เป็นวิธีการที่ไม่สามารถควบคุมความชื้นได้ ความมีชีวิต
ของเมล็ดจึงผันแปรไปตามสภาพอากาศ ถ้าเมล็ดอยู่ในสภาพที่มีความชื้นสูง
จะท�ำให้ความชื้นในเมล็ดสูงขึ้นด้วย เรียกคุณสมบัตินี้ว่า Hygroscopic
้ ของเมล็ด โดยการเก็บในภาชนะ
2. แบบควบคุมความชืน
ที่ ปิ ด สนิ ท เช่ น ซองพลาสติ ก กระป๋ อ ง ถุ ง กระดาษฉาบอะลู มิ เ นี ย ม
เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นในอากาศเข้าไปในเมล็ดได้
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ภาพที่ 24 ตัวอย่างการเก็บเมล็ดในภาชนะที่ปิดสนิท
ทีม่ า
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 2563.
			
“ปลูกผักสวนครัวเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางอาหารในภาวะวิกฤต การแพร่
			
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Online). http:// www.up.ac.th
			
20 เมษายน 2563
3. แบบปรับสภาพให้เย็นและแห้ง
เหมาะกับการเก็บรักษาเมล็ดพืชหลายชนิด เช่น ผัก ไม้ดอก ธัญพืช สภาพที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรรักษาระดับความชื้นในเมล็ด 3 - 8 เปอร์เซ็นต์ และ
เก็บไว้ในอุณภูมิ 1 - 5 องศาเซสเซียส เพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
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ภาพที่ 25 การเก็บรักษาเมล็ดการปรับสภาพให้เย็นและแห้ง
ทีม่ า
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2547 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช. (Online).
			
http://www.doae.go.th., 20 เมษายน 2563.
4. แบบเย็นและชื้น (cool moist storage)
เหมาะกับการเก็บรักษาเมล็ดพืชที่มีอายุสั้นหลายชนิดที่ไม่ชอบสภาพแห้ง เพราะ
จะเสียความสามารถในการงอก การเก็บรักษาเมล็ดที่มีความชื้นไม่เกิน 5 % และ
ท� ำ การเก็ บ ในตู ้ เ ย็ น อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 4 องศาเซลเซี ย ส และเมล็ ด ที่ เ ก็ บ
ควรบรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดอย่างมิดชิด เช่น ถุงซิปล็อค หรือขวดโหลที่มีฝาปิด
ที่แน่นหนา ป้องกันความชื้นเข้าไปท�ำให้เมล็ดเสียหายได้ เช่น เมล็ดมะค่าโมง
เมล็ดมะค่าแต้ เป็นต้น (ปัญญา ไวยบุญญา และคณะ, 2560)
5.แบบอุ่นและชื้น (warm moist storage)
เหมาะกับการเก็บรักษาเมล็ดพืชเมืองร้อนหลายชนิด เช่น ล�ำไย เงาะ มังคุด
มะม่วง ทุเรียน โกโก้ มักเป็นเมล็ดพืชที่มีอายุสั้นด้วย
จะเห็นได้วา่ การเพาะเมล็ดจะต้องมีการเลือกใช้เมล็ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี เมล็ดมีความพร้อม
ที่จะงอกได้แล้วจะต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการงอกด้วย
เมล็ดจะงอกได้สูงสุดควรจะเพาะเมล็ดหลังจากเก็บเมล็ดมาจากต้นได้ไม่นาน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุเ์ ป็นวิธกี ารช่วยรักษา คุณภาพไว้ให้นานขึน้ ดังนัน้ การเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์จึงไม่เป็นหนทางที่ท�ำให้เมล็ดที่มีอยู่มีคุณภาพดีขึ้นได้ การเก็บรักษาที่
ไม่ถกู วิธแี ละการน�ำเมล็ดทีม่ ปี ญ
ั หาอยูแ่ ล้วมาเก็บรักษา จึงท�ำให้เมล็ดมีความเสีย่ ง
ต่อการสูญเสียคุณภาพในการงอกมากยิ่งขึ้น

บทที่ 6
การผลิตกล้าไม้ในครัวเรือนและพั ฒนา
เรือนเพาะช�ำชุมชน
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เมื่อเรียนรู้ชนิดและลักษณะของเมล็ด การเก็บรักษา รวมถึงการเพาะเมล็ดแล้ว
การที่จะผลิตกล้าไม้ในปริมาณมากจ�ำเป็นต้องออกแบบและสร้างเรือนเพาะช�ำ
กล้าไม้ ซึ่งเรือนเพาะช�ำที่ดีต้องมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้
และสามารถป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นกับต้นกล้าได้ ในขณะเดียวกันจะต้อง
เอื้อต่อการท�ำงานอย่างสะดวกและปลอดภัยของผู้ที่ท�ำงานในเรือนเพาะช�ำด้วย

ภาพที่ 26 เรือนเพาะช�ำแบบกึง่ ถาวร ทีศ่ นู ย์เพาะช�ำกล้าไม้เขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
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6.1. การสร้างเรือนเพาะช�ำ
ที่ตั้งของเรือนเพาะช�ำ

เรือนเพาะช�ำควรตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป
โดยพื้นที่ที่เหมาะสม ควรมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบหรือมีความลาดชันเล็กน้อย
ระบายน�ำ้ ได้ดี หากชันมากต้องท�ำการปรับระดับ อยูใ่ นทีก่ ำ� บัง มีพนื้ ทีร่ ม่ บางส่วน
เช่น ร่มเงาของไม้เดิม ใกล้แหล่งน�้ำสะอาดที่มีน�้ำตลอดปีแต่ไม่มีความเสี่ยงจาก
น�ำ้ ท่วมใหญ่ พอทีจ่ ะผลิตกล้าไม้ตามจ�ำนวนทีต่ อ้ งการและสามารถขยายขนาดได้
ในอนาคตตามความต้องการในการผลิตกล้าไม้ เข้าถึงได้ง่ายด้วยยานพาหนะ
เพือ่ ความสะดวกในการขนย้ายต้นกล้าและวัสดุทจี่ ำ� เป็น ใกล้แหล่งดินทีจ่ ะใช้เพาะกล้าไม้
ประเด็นส�ำคัญในการสร้างเรือนเพาะช�ำ
1. ขนาดของเรือนเพาะช�ำกล้าไม้ ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนกล้าไม้ที่ต้องการผลิต และ
เวลาทีใ่ ช้ในการผลิตกล้าไม้ หากใช้เวลาข้ามปีแล้วจะต้องใช้พนื้ ทีม่ ากกว่าการผลิต
กล้าไม้แบบปีต่อปี นอกจากนี้ ยังขึ้นกับขนาดของภาชนะเพาะช�ำ สิ่งก่อสร้าง
หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ เช่น ถนนภายในเรือนเพาะช�ำ โรงเก็บวัสดุอปุ กรณ์
ขนาดพืน้ ทีค่ วรมีขนาดทีเ่ หมาะสม กะทัดรัด เพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษา
เพราะเป็นสิ่งที่ก�ำหนดว่าในแต่ละปีต้องผลิตกล้าไม้เท่าไหร่ (50 ตารางเมตร
วางกล้าไม้ในถุงเพาะได้ประมาณ 2,000 ต้น)
2. อัตราการรอดและอัตราการเจริญของกล้าไม้ โดยการเจริญเติบโตของกล้าไม้
เป็นตัวก�ำหนดระยะเวลาที่กล้าไม้ต้องอยู่ในเรือนเพาะช�ำ (กล้าไม้ควรมีความสูง
30 – 50 เซนติเมตร ก่อนจะน�ำไปปลูกในป่า)
3. เรือนเพาะช�ำไม่จ�ำเป็นต้องสร้างจากวัสดุที่มีราคาแพงเราสามารถน� ำวัสดุ
ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในท้องถิน่ เช่น ไม้เก่า ไม้ไผ่ ทางมะพร้าว ใบตองตึง มาปรับใช้เพือ่ สร้าง
เรือนเพาะช�ำแบบง่ายที่ราคาไม่สูงนัก
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4. มีพื้นที่ท�ำงานในการเพาะเมล็ด ย้ายกล้า และเรียงต้นกล้า โดยแบ่งตามชนิด
ของกล้าไม้ เพื่อง่ายในการตรวจสอบ
ตารางที่ 4 แสดงขนาดของเรือนเพาะช�ำกล้าไม้ขนึ้ อยูก่ บ
ั ขนาดของพืน้ ทีป
่ ลูก
ในแต่ละปี
พื้นที่ปลูกป่า จ�ำนวนกล้าไม้ พื้นที่เพาะเมล็ด พื้นที่ดูแลกล้า ที่เก็บของ ที่ท�ำงาน พื้นที่เรือนเพาะช�ำ
(ไร่/ปี)

ที่ต้องการ

(ตารางเมตร)

(ตารางเมตร)

ห้องน�ำ้ และอื่นๆ

ทั้งหมด

(ตารางเมตร)

(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

ทีม่ า กรมป่าไม้ (2556 อ้างถึง ศูนย์วจิ ยั การฟืน้ ฟูปา่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549)
คู่มือการเพาะช�ำกล้าไม้ กรมป่าไม้ (2556) ได้อธิบายการออกแบบเรือนเพาะช�ำ
โดยต้องค�ำนึงถึงการใช้ และการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรือนเพาะช�ำ
เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น พืน้ ทีว่ างกล้าไม้ควรอยูใ่ กล้กบั ทางเข้าออก เพือ่ ขนย้ายกล้าไม้
ไปพื้นที่ปลูกได้สะดวก ส่วนที่เก็บดินและวัสดุเพาะควรอยู่ใกล้ที่ย้ายกล้า เป็นต้น
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พื้นที่
เก็บเครื่องมือ
และอุปกรณ

หลังคา
โปรงใส

หลังคาทึบแสง
ที่ความชื้น
สามารถผานได
เชน หลังคาใบไม

หลังคาโปรงแสง
ที่มุงดวยวัสดุ
ที่ชวยลดความเขม
ของแสง

แนวรั้ว

สวนทํางาน
ที่มีรมเงา
และกันฝน

กระบะ
บรรจุวัสดุปลูก

ทอระบายนํ้า

ภาพที่ 27 เรือนเพาะช�ำทีม่ อี งค์ประกอบของพืน้ ทีอ่ นุบาลต้นกล้า พืน้ ทีด่ แู ลกล้าไม้
			
พร้อมปลูก พื้นที่ของวัสดุและอุปกรณ์การปลูก
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
เรือนเพาะช�ำกล้าไม้มีการสร้างตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
การใช้งานและจ�ำนวนการผลิตกล้าไม้ โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
1. เรือนเพาะช�ำถาวร สร้างขึ้นโดยวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แน่นอน ในบริเวณ
ที่แน่นอน และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 6 - 10 ปีขึ้นไป สร้างให้สามารถใช้งานได้
หลายปี แนวคิดเดิมของเรือนเพาะช�ำถาวร หลังคาตีด้วยไม้ระแนงตัวเว้นตัว
ในแนวขวาง เพื่อให้กล้าไม้ได้รับแสงแดดประมาณ 50% แต่ปัจจุบันนี้ไม่จำ� เป็น
เพราะหลั ง คาควรจะเป็ น แบบสามารถเปิ ด ให้ ก ล้ า ไม้ ไ ด้ รั บ แสงเต็ ม ที่ 100%
เป็นครั้งคราวได้
2. เรือนเพาะช�ำแบบกึ่งถาวร สร้างขึ้นโดยวัตถุประสงค์ของการใช้งานเกี่ยวกับ
การเก็บกล้าไม้เป็นจ�ำนวนมาก จึงต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่พอที่จะเก็บกล้าไม้
คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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จ�ำนวนมาก ๆ ได้ มีอายุการใช้งานประมาณ 3 - 5 ปี รูปแบบของเรือนเพาะช�ำกึง่ ถาวร
ควรสร้างแบบง่าย ๆ มีโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม่ต้องแปรรูป โดยใช้เสาและ
ตัวเรือนเพาะช�ำที่แข็งแรงพอสมควร หลังคาควรใช้ไม้ไผ่เรียบสลับอันเว้นอัน
เพื่อให้แสงผ่านได้ 50% ควรใช้เน็ทด�ำพลาสติกกางด้านบน และควรมีฝาหรือ
ไม้ระแนงกั้นด้านข้างโดยรอบสูงประมาณ 70 เซนติเมตร เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง
เข้าไปท�ำอันตรายกล้าไม้
3. เรือนเพาะช�ำแบบชั่วคราว สร้างขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษากล้าไม้
ก่อนน�ำไปปลูกในส่วนป่าแต่ละปี เมือ่ เสร็จการเตรียมกล้าไม้แล้วก็เลิกใช้ แต่หากเห็น
โครงสร้างเรือนเพาะช�ำ ยังใช้การได้ในปีตอ่ ไปอาจน�ำมาซ่อมแซมใช้ได้อกี วัสดุทใี่ ช้
ในการสร้างไม่จ�ำเป็นต้องมีความทนทานมากนัก โครงสร้างใช้ไม้กลมหรือไม้ไผ่
หลังคาใช้ไม้ไผ่ผา่ ซีกวางเรียงโดยไม่ตอ้ งตอกตะปู เว้นระยะให้แสงผ่านได้ประมาณ
50% และต้องวางไม้ให้เรียงตามแนวทิศเหนือ - ใต้เสมอ เพื่อให้กล้าไม้ได้รับแสง
แต่ละวันสม�่ำเสมอทั่วถึงกัน
4. เรือนเพาะช�ำธรรมชาติ การใช้ตน้ ไม้ในเรือนเพาะช�ำ โดยการเตรียมพืน้ ทีใ่ ต้รม่ ไม้
เพือ่ วางกล้าไม้กอ่ นน�ำไปปลูก การเตรียมกล้าไม้ใต้รม่ ไม้แบบนีไ้ ม่สามารถควบคุม
ปริมาณของแสงได้ แสงทีไ่ ด้รบั อาจมากหรือน้อยไป จึงไม่เหมาะสมทีจ่ ะใช้สำ� หรับ
การเตรียมกล้าไม้ในระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะการเตรียมกล้าไม้ในหน้าฝน กล้าไม้
อาจได้รับอันตราย เมื่อฝนตกหนักแต่เรือนเพาะช�ำแบบนี้ได้รับประโยชน์มาก
ส�ำหรับการเตรียมกล้าไม้ให้ได้รับแสงมากขึ้นเพื่อท�ำกล้าไม้ให้แกร่ง (Hardening)
โดยการย้ายกล้าไม้จากเรือนเพาะช�ำออกมาเก็บไว้ใต้ร่มไม้ก่อนน�ำไปปลูก
การออกแบบเรื อ นเพาะช�ำ ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง การใช้ แ ละเคลื่ อ นย้ า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ในเรือนเพาะช�ำเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น พืน้ ที่วางกล้าไม้ควรอยู่ใกล้กับทางเข้าออก
เพื่อขนกล้าไม้ไปพื้นที่ปลูกได้สะดวก ส่วนที่เก็บดินและวัสดุเพาะควรอยู่ใกล้
ทีย่ า้ ยกล้าไม้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการปลูกต้นไม้มกั เป็นอุปกรณ์พนื้ ฐานทีร่ าคาไม่แพง
โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่แสดงไว้ด้านบนมักมีอยู่แล้วในชุมชนที่ท� ำการเกษตร
เป็นอาชีพหลัก ซึง่ เครือ่ งมือเหล่านีส้ ามารถน�ำมาใช้งานในเรือนเพาะช�ำได้เป็นอย่างดี
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1. พลั่ว และถัง ส�ำหรับเก็บ ขนย้ายและผสมวัสดุปลูก
2. พลั่วมือ หรือพลั่วไม้ไผ่ ส�ำหรับบรรจุวัสดุปลูกลงในภาชนะปลูก
3. บัวรดน�้ำ หรือฝักบัวที่มีรูขนาดเล็ก เพื่อลดการกระทบกระเทือนเวลารดน�้ำ
ต้นกล้าขนาดเล็ก
4. ช้อนหรือพายขนาดเล็กส�ำหรับย้ายต้นกล้า
5. ตะแกรงร่อน ส�ำหรับเตรียมวัสดุปลูก ให้มีขนาดเล็กเหมาะกับการเจริญของ
ต้นกล้าหรือการงอกของเมล็ด
6. รถเข็น หรือตะกร้าขนาดใหญ่ ส�ำหรับขนย้ายต้นกล้าไม้และวัสดุอุปกรณ์
ในเรือนเพาะช�ำ
7. จอบ ส�ำหรับก�ำจัดวัชพืชและดูแลพื้นที่
8. กรรไกรตัดกิง่ ส�ำหรับตัดแต่งต้นกล้า และตัดแต่งราก เพือ่ ไม้ให้รากของกล้าไม้
งอกลงพืน้ แปลงเพาะช�ำ เพราะหากรากงอกลงพืน้ อาจมีโอกาสท�ำให้กล้าไม้เสียหาย
ขณะขนย้าย บางกรณีใช้ผ้าพลาสติกรองพื้นแปลงก่อนที่จะวางต้นกล้า
9. บันไดและเครื่องมือช่างพื้นฐานเพื่อใช้ในการติดตั้งตาข่ายบังแสง เป็นต้น

ภาพที่ 28 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในเรือนเพาะช�ำ
ที่มา
http://all-free-download.com
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การเพาะกล้าไม้
1

แกะเมล็ด

2
ผสมดินสําหรับการเพาะ
ขุยมะพราว

ทรายหยาบ
ตากแดด
ฆาเชื้อ

3

1:1

ลางนํ้า 3 รอบ
ผานฝน 3 หา

นําดินที่ผสมสําหรับการเพาะ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ
คือ ปลูกแบบแยกเดี่ยว กับปลูกแบบแปลงเพาะ
3.1 ปลูกแบบแยกเดี่ยว
3.2 ปลูกแบบแปลงเพาะ
ปลูกแบบแยกเดี่ยว เหมาะกับการเพาะเมล็ด
ปลูกแบบแปลงเพาะเหมาะกับเมล็ด
ที่มีขนาดใหญ หยิบจับงาย เชน มะคาโมง
ที่หยิบจับยาก เมล็ดที่เปนผงฝุน เชน
มะคาแต หลุมพอ เปนตน
กระทุมบก ขวาว โมกมัน เปนตน

4

รดนํ้าให้ชุ่ม

5

การย้ายชํากล้าไม้

เมื่อเมล็ดงอกและแตกใบจริง
จึงยายเมล็ดใสถุงเพาะชําและนําไปเลี้ยง
ไวในเรือนเพาะชํา หรือพื้นที่
อนุบาลตนกลา

1

เตรียมถุงเพาะชํา
สําหรับการผลิตกลา

2

3

นํารากออกมาเพื่อยาย
ใสถุงเพาะ ใชไมนํารอง
ตามความลึกของราก
ลงในถุงชําที่เตรียมไว

นํากลาหยอนลง
ในชองที่เจาะนํารอง

4

ใชไมกดดิน
ดานขางตนกลา
ใหแนน

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการเพาะกล้าไม้
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
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6.2. การเพาะกล้าไม้
การงอกของเมล็ดพันธุ์ไม้นั้นจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 ปัจจัย ซึ่งต้องค�ำนึงถึง
ได้แก่
1. ความชืน้ ในการเพาะก็คอื น�ำ้ ทีเ่ ราใช้รดนัน้ เอง ซึง่ ต้องสม�ำ่ เสมอ ตลอดระยะเวลา
ในการงอก
2. อุณหภูมิ ส่วนมากเราไม่ต้องท�ำอะไร เว้นแต่ในชนิดที่เพาะได้ยาก อาจจะต้อง
ใช้วิธีเพาะในระบบปิด เพื่อให้อุณหภูมิคงที่ หรือเรือนกระจกที่ควบคุมปัจจัย
ทางกายภาพได้
3. ออกชิเจน
4. แสงแดด
ซึง่ ทัง้ 4 ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการงอกของเมล็ด ทัง้ นีก้ ารเพาะกล้าไม้
ในเรือนเพาะช�ำจะต้องมีการเตรียมวัสดุเพาะและแปลงเพาะช�ำ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. วัสดุเพาะและแปลงเพาะช�ำ

การเตรีย มเมล็ด ให้ ค วามชื้น พร้ อ มเข้ า สู ่ เ มล็ด และให้ ค วามชื้น ด้ ว ยการรดน�้ำ
สม�ำ่ เสมอ ซึง่ ในขัน้ นีจ้ ะเห็นว่าการงอกของเมล็ดไม่ได้ใช้ธาตุอาหารเลย พืชใช้อาหาร
จากเมล็ดในการงอกเป็นต้นกล้าต่อไป ดังนัน้ ในการเพาะเมล็ด วัสดุเพาะนัน้ จะต้อง
ไม่มีมีธาตุอาหารเป็นส่วนประกอบ เพื่อป้องกันการชักน�ำเชื้อโรค ในทางวิชาการ
ป่าไม้จะใช้ทรายอย่างเดียว แต่ตามค�ำแนะน�ำของโรงเรียนปลูกป่าของกลุม่ ขุนดง3
แนะน�ำให้ใช้ดังนี้

3
กลุ่มขุนดง เป็นกลุ่มที่แลกเปลี่ยนความรู้และแจกเมล็ดเพื่อช่วยขยายพันธุ์ไม้ป่าที่ไม่ทำ� ลายต้นแม่ไม้ ให้ได้กล้าไม้ที่แข็ง
แรงและมีอายุยีนยาวเป็นการตอบโจทย์การสร้างป่า
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วัสดุเพาะเมล็ด

1

ทรายหยาบ

ขุยมะพร้าว

ตากแดดฆาเชื้อ

1:1

เพาะจํานวนมาก

ลางนํ้า 3 รอบ
ผานฝน 3 หา

เพาะจํานวนนอย

แปลงเพาะ
กระถางเพาะ 8 นิ้ว

10ซม.

120 ซม.

2
เวน
1 ซม.

120 ซม.

การเรียงและโรยเมล็ด
เวน
1 ซม.

เมล็ดใหญ่
การเรียงและโรยเมล็ดใหหางกัน 1 เทาในแนวนอนแตไมเกิน 1 เซนติเมตร
ในกรณีเมล็ดใหญหรือยาวกวา 1 เซนติเมตร
เมล็ดขนาดเล็ก
ใหใชวิธีการโรยใหกระจาย และโรยวัสดุทับอีกรอบ
โดยไมควรหนาเกิน 1 เทาในแนวนอน จากนัน้ รดนํ้าใหชุม ปกปายชื่อ
วันที่เพาะรอจนงอกจึงยายลงถุงเพาะชํา

ภาพที่ 30 วัสดุเพาะเมล็ด การเรียงและโรยเมล็ด
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
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2. การเพาะเมล็ด

เมื่อเตรียมวัสดุเพาะ ซึ่งจะใช้ทรายล้วนส�ำหรับแปลงที่ติดพื้นดิน หรือทรายและ
ขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1 : 1 ซึ่งสามารถท�ำการเพาะลงในกระถาง ตะกร้า หรือ
วัสดุอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว วิธีการการเพาะเมล็ดนั้น ควรด�ำเนินการดังนี้
• เรีียงเมล็็ดให้้ห่่างกััน 1 เท่่าในแนวนอน แต่่ไม่่เกิิน 1 เซนติิเมตร กรณีีที่่�
เมล็ดใหญ่หรือยาวกว่า 1 เซนติเมตร ในกรณีเมล็ดขนาดเล็ก ให้ใช้วธิ กี ารโรย
ให้กระจาย
• โรยวััสดุุทัับอีีกรอบให้้พอมิิด โดยไม่่ควรหนาเกิิน 1 เท่่าในแนวนอนของเมล็็ด
เพื่อคลุมเมล็ดไม่ให้ถูกแสงโดยตรง ความหนาที่ก�ำหนดห้ามเกินหนึ่งเท่า
ในแนวนอนของเมล็ด เพราะว่าเมล็ดแต่ละขนาดมีแรงดันไม่เท่ากัน
• รดน้ำำ��พอชุ่่�ม
• ปัักป้้ายชื่่�อ และวัันที่่�เพาะ เพื่่�อเก็็บข้้อมููลระยะเวลาในการงอก และสามารถ
วางแผนการเพาะในครั้งต่อไปได้
• รอจนกว่่าจะงอก จึึงย้้ายลงถุุงเพาะชำำ�

ภาพที่ 31 การเรียงเมล็ดในแนวนอน (ภาพซ้าย) และต้นอ่อนของเมล็ดที่มีระยะ
			
การวาง 1 เซนติเมตร (ภาพขวา)
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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3. การเลือกถุงเพาะช�ำส�ำหรับผลิตกล้าไม้คุณภาพ

อาจารย์นพพร นนทภาพ. 2563. หัวหน้ากลุม่ ขุนดง. 9 เมษายน 2563. ได้ให้ขอ้ แนะน�ำ
ในการเลือกขนาดของถุงช�ำซึ่งมีผลต่อคุณภาพของกล้าไม้ ถุงเพาะช�ำที่ใช้ควรจะ
สัมพันธ์กับระยะเวลาเพาะถึงวันที่กล้าไม้พร้อมจะปลูก โดยแนะน�ำขนาดและ
เทคนิคที่ใช้ ดังนี้
1. ขนาด 2 X 6 นิว้ ใช้สำ� หรับชนิดไม้ทใี่ ช้เวลาเพาะ 4 - 6 เดือนก็ปลูกได้ ส่วนมาก
จะเป็นชนิดที่โตเร็ว ขนาดของถุงจะไม่ท�ำให้รากขดแบบถาวร พันธุ์ไม้ที่เหมาะ
กับถุงขนาดนี้ ได้แก่ ยางนา กระบาก สมอภิเภก ส�ำโรง งิว้ ป่า สะตือ หลุมพอ เหรียง
เป็นต้น
2. ขนาด 2 X 6 นิ้วในระยะแรก แล้วเปลี่ยนเป็นขนาด 4 X 9 นิ้วขึ้นไป เพื่อง่าย
ในการขนส่ ง และอั ต ราการโตที่ ดี ขึ้ น และสามารถข้ า มไปปลู ก ได้ ใ นฤดู ต ่ อ ไป
โดยจะท�ำการเปลี่ยนถุงประมาณเดือนกันยายน เพื่อใช้ปลูกไปปีถัดไป
3. ขนาด 4 X 9 นิว้ ขึน้ ไป ใช้ได้กบั ทุกชนิด เพือ่ ให้ระบบรากสมบูรณ์ดี และโตไวกว่า
ขนาด 2 X 6 นิ้ว แต่จะสิ้นเปลืองและกินพื้นที่
ดังนั้น ควรปรับตามความเหมาะสม ตามชนิดและศักยภาพของเราเอง โดยเน้น
การเจริญเติบโตและระบบรากของต้นกล้า เป็นส�ำคัญ
4. การย้ายช�ำกล้าไม้

อาจารย์นพพร นนทภาพ. 2563. หัวหน้ากลุม่ ขุนดง. 9 เมษายน 2563. ได้กล่าวว่า
หลักการเพาะกล้า คือ การเพาะกล้าทีด่ จี ะต้องให้กล้าไม้เสมือนงอกเองตามธรรมชาติ
มากทีส่ ดุ จัดการกับเมล็ดให้นอ้ ยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้การเพาะมีประสิทธิภาพ
เท่านั้น ไม่เป็นการรบกวนขบวนการงอกตามธรรมชาติมากเกินไป ในการย้ายช�ำ
ก็เช่นกัน เราจะแบ่งระยะในการย้ายให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติให้มากทีส่ ดุ กล่าวคือ
เมือ่ เราย้ายช�ำ ต้นกล้าจะไม่รสู้ กึ ถูกรบกวน หรือ ชะงักการเจริญเติบโต ซึง่ จะส่งผลให้
ต้นกล้าแข็งแรงนั้นเอง โดยได้แบ่งระยะการย้ายช�ำกล้าไม้ ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
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1. ระยะเมล็ด คือ การที่ไม่ต้องเพาะก่อน แต่ให้น�ำเมล็ดที่แข็งแรง มีอัตรา
การงอกสูง จิ้มลงถุงช�ำได้เลย ระยะนี้ต้นกล้าจะเหมือนงอกเองตามธรรมชาติ
แต่จะมีขอ้ เสีย คือ เราไม่รวู้ า่ เมล็ดไหนจะงอก เมล็ดทีใ่ ช้วธิ นี ี้ ส่วนมากจะมีเมล็ดใหญ่
ตัง้ แต่ 0.5 เซนติเมตรขึน้ ไป อัตราการงอกต้องเกิน 95 % ได้แก่ มะค่าโมง มะค่าแต้
สวาด มะหาด ขนุนป่า หลุมพอ ทุเรียน ฝาง ล�ำใย มะค�ำดีควาย ทองหลางป่า
เป็นต้น
2. ระยะรากงอกใช้ กั บ เมล็ ด ขนาดใหญ่ ที่ ค นเพาะสามารถหยิ บ จั บ ได้ ง ่ า ย
ปกติจะประมาณ 0.4 เซนติเมตรขึ้นไป ระยะนี้ก็จะเสมือนงอกและหยั่งรากลงดิน
ตามธรรมชาติ ต้นกล้าจะไม่ได้รบั การรบกวนเลย แต่จะมีขอ้ เสีย คือ หากไม่ทราบ
ระยะเวลาในการงอก และเพาะจ�ำนวนมาก อาจจะท�ำงานไม่ทนั บางชนิดสามารถเพาะ
ในกระสอบให้รากงอกแล้วค่อยมาช�ำในถุง เช่น การเพาะยางนา
3. ระยะถั่วงอก เป็นระยะที่นิยมที่สุด ระยะนี้ต้นกล้าถึงจะมีการกระทบกระเทือน
แต่กแ็ ทบจะดูไม่ออกเลยว่า ต้นกล้าหยุดการเจริญเติบโต ขนาดเมล็ดใช้ได้เกือบทุกชนิด
ยกเว้นพวกเมล็ดเป็นผงฝุน่ หรือเล็ก ๆ จึงให้ใช้ระยะต่อไป ระยะนีใ้ ช้กนั มาก 95 %
ในการเพาะช�ำกล้าไม้ ใช้ระยะนี้ ได้แก่ คูน มะค่าโมง มะค่าแต้ สะเดา พะยูง
เป็นต้น
4. ระยะเบีย้ ปกติแล้วในการย้ายช�ำกล้าเราจะพยายามไม่ให้เมล็ดทีง่ อก มีใบจริง
เพราะเมือ่ ถอนต้นกล้าจะเกิดการคายน�ำ้ อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ตน้ กล้าช็อก อาจจะตาย
หรือชะงักได้ แต่ในกลุม่ พวกทีม่ เี มล็ดขนาดเล็กเป็นผงฝุน่ ทีไ่ ม่สามารถใช้ระยะทัง้ 3
ข้างต้นได้ เพราะต้นกล้าที่งอกใหม่ ๆ มีขนาดเล็กตามขนาดของเมล็ด จึงต้องรอ
ให้มใี บจริงเสียก่อน เรียกว่า ระยะเบีย้ ซึง่ ต้นกล้าจะสร้างรากฝอยออกมาจ�ำนวนมาก
เพือ่ ให้ชว่ ยกันดูดน�ำ้ ให้เร็ว และยังสร้างก้านใบและล�ำต้นทีอ่ วบน�ำ้ ท�ำให้ระยะเบีย้
ก็ยังไม่มีผลเสียใด ๆ ในการย้ายช�ำกล้า ได้แก่ กันเกรา ไทรต่าง ๆ อุโลก ขว้าว
กระทุ่มบก กระทุ่มโคก เป็นต้น
หากเราสามารถแบ่งการย้ายช�ำ ตามความเหมาะสมของต้นกล้าแล้ว ต้นกล้า
ก็จะเสมือน หยัง่ ลงดินตามธรรรมชาติ ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญในการเพาะกล้าคุณภาพ
คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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การย้ายชํากล้าไม้
1

ระยะเมล็ดพั นธุ์ประกอบด้วย 4 ระยะ

1

ระยะเมล็ด
• ลักษณะเมล็ด
ขนาดใหญมากกวา
0.5 ซ.ม. ขึ้นไป
• มีอัตราการงอก
ตองเกิน 95%
• เมล็ดพันธุ ไดแก
มะคาโมง มะคาแต
มะหาดขนุนปา
ทุเรียน ฯลฯ
(ไมตองลงแปลง)

2

2

3

ระยะรากงอก
• เมล็ดมีขนาดใหญ
หยิบจับงาย
• ขอเสีย คือ ไมทราบ
ระยะการงอก
• เมล็ดพันธุ ไดแก
ยางนา ยางแดง
(ใสถุงปุยรดนํ้า
ใหรากงอกแลวยายชํา

4

ระยะถั่วงอก
• เปนระยะที่นิยมที่สุด
95% ในการเพาะชํา
กลาไม
• ใชไดเกือบทุกเมล็ด
ยกเวนพวกเปนผงฝุน
ไดแก ขวาว ยาสูบ
• เมล็ดพันธุ ไดแก
คูณ มะคาโมง
มะคาแต สะเดา
พยูงฯลฯ

ระยะเบี้ย
• มีใบจริง เมื่อถอนตนกลา
จะเกิดการคายนํ้าทําให
ตนกลาช็อคตองรีบยาย
ลงถุงเพาะชํา
• เมล็ดมีขนาดเล็กเปนฝุน
หยิบจับยากมักจะใช
วิธีการโรยหรือโปรย
ลงใสตะแกรงเพาะ
• เมล็ดพันธุ ไดแก กันเกรา
ไทร อุโลก ขวาว กระทุมบก
กระทุมโคก

การเลือกถุงเพาะชําสําหรับการผลิตกล้าไม้
2X6

1

ต้องเตรียมถุงเพาะชํา
ประกอบดวย
• ดินปา 1 สวน
(จะมีธาตุอาหารดินไมโครไรซา)
• ดินเพาะ 6 สวน

3

การย้ายชํากล้าไม้

1

เตรียมถุงเพาะชํา
สําหรับการผลิตกลา

2

4X9

ขนาดของถุงที่ใช้ในการเพาะ
โดยแบงออกเปน 2 ขนาด ดังนี้
• ขนาด 2X6 นิ้วใชสําหรับ ชนิดไมที่เวลาในการเพาะ
4-6 เดือน สวนมากจะเปนชนิดที่โตเร็ว ไดแก ยางนา
กระบาก สมอภิเภก สําโรง งิ้วปา สะตือ หลุมพอ
เหรียง เปนตน
• ขนาด 4X9 นิ้ว ใชไดกับไมทุกชนิดและนําไปปลูก
ในฤดูกาลตอไป

2

3

นํารากออกมาเพื่อยาย
ใสถุงเพาะ ใชไมนํารอง
ตามความลึกของราก
ลงในถุงชําที่เตรียมไว

นํากลาหยอนลง
ในชองที่เจาะนํารอง

4

ใชไมกดดิน
ดานขางตนกลา
ใหแนน

ภาพที่ 32 การย้ายช�ำกล้าไม้
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
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5. การจัดเรียงกล้าไม้

ช่วงเวลาที่กล้าไม้ได้รับการดูแลในเรือนเพาะช� ำตั้งแต่การย้ายลงภาชนะปลูก
จนกระทัง่ น�ำไปปลูกในพืน้ ทีห่ ลังจากย้ายกล้าลงในภาชนะปลูกแล้วต้องวางกล้าไม้
ไว้ในที่ร่ม และหมั่นเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ต้นกล้า
ถ้าใช้ถุงพลาสติกเป็นภาชนะปลูกจะต้องคอยดูปากถุงให้ตั้งตรง เพื่อรองรับน�้ำ
จากการรดน�้ำ รักษาปริมาณดินในถุงปลูกให้อยู่ในระดับประมาณ 1 เซนติเมตร
จากปากถุง จัดวางเรียงกล้าไม้จากสูงไปต�่ำ เพื่อลดการแก่งแย่งแสงของกล้าไม้
ที่มีความสูงมากกว่า

ภาพที่ 33 ไม้ในเรือนเพาะช�ำที่ถูกจัดวางตามล�ำดับ มีระดับของดินในถุงห่างจาก
			
ปากถุงประมาณ 1 เซนติเมตร
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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6.3. การดูแลกล้าไม้
องค์ประกอบส�ำคัญของการดูแลกล้าไม้ในเรือนเพาะช�ำนัน้ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
ดังนี้
1. การให้แสง

หลังจากการย้ายกล้าให้นำ� กล้าไม้วางไว้ในทีร่ ม่ ทีม่ แี สงประมาณร้อยละ 50 เพือ่ ป้องกัน
ใบไหม้และเฉา เตรียมพืน้ ทีโ่ ดยใช้ตาข่ายกันแสงติดกับกรอบขนาด 0.5 - 2.5 เมตร
แขวนไว้เหนือต้นกล้า

ภาพที่ 34 ลักษณะเรือนเพาะช�ำกึ่งถาวร ที่มีแสงประมาณร้อยละ 50
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
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2. การรดน�้ำ

การรดน�้ำเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากในการดูแลกล้าไม้ในเรือนเพาะช�ำและเป็นงาน
ทีต่ อ้ งการทักษะ ทีไ่ ด้รบั การฝึก ภาชนะปลูกแต่ละใบสามารถเก็บน�ำ้ ได้ในปริมาณ
ไม่ ม ากนั ก ถ้ า หากไม่ ไ ด้ ร ดน�้ ำ กล้ า ไม้ น านกว่ า 1 วั น ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง กล้ า ไม้
อาจแห้งตายได้ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าน�ำ้ มากเกินไปอาจเกิดน�ำ้ ขัง ก่อให้เกิด
ความเสียหายได้เช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าวัสดุปลูกยังชืน้ อยูอ่ าจไม่จำ� เป็นต้องรดน�ำ้ ซ�ำ้
แต่ถ้าผิวหน้าของวัสดุปลูกเริ่มแห้งแสดงว่าต้องให้นำ�้ แก่กล้าไม้แล้ว
3. การให้ปุ๋ย

ธาตุอาหารเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเพือ่ ให้โตเร็ว กล้าไม้ตอ้ งการ
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปรแตสเซียม (K) ปริมาณมาก แมกนีเซียม
แคลเซียมและซัลเฟอร์ ในปริมาณปานกลาง และยังต้องได้รับธาตุอื่น เช่น เหล็ก
ทองแดง และโบรอน อีกเล็กน้อย ธาตุอาหารเหล่านี้อาจมีอยู่แล้วในวัสดุปลูก
แต่ถ้าไม่พอจะต้องเสริมให้ด้วยการใส่ปุ๋ย ทั้งนี้ อาจส่งตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหาร และขอค�ำแนะน�ำในการใช้ปุ๋ยจากหน่วยส่งเสริมการเกษตร
หรือวิทยาลัยเกษตรกรรมในท้องถิ่น การให้ปุ๋ยมากเกินไปอาจก่อให้เกิดผลเสีย
กับระบบรากและถ้าหากปุย๋ สัมผัสกับเนือ้ เยือ่ พืชโดยตรงอาจท�ำให้เกิดอาการไหม้ได้
นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการบ�ำรุงกล้าไม้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ส�ำคัญและ
ช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี
4. ไมคอร์ไรซา

ต้นไม้สว่ นใหญ่ในเขตร้อนมีความสัมพันธ์แบบพึง่ พากันกับเชือ้ ราทีอ่ าศัยอยูก่ บั ราก
ของต้นไม้ที่เรียกว่า ไมคอร์ไรซา ความสัมพันธ์ดังกล่าวช่วยให้ต้นไม้ที่อายุน้อย
สามารถสูก้ บั หญ้าได้ เชือ้ ราจะสร้างเส้นใยทีแ่ ข็งแรงในดินซึง่ จะส่งสารอาหารและน�ำ้
ให้แก่กล้าไม้ซึ่งท�ำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้น แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
1. เอนโดไมคอร์ไรซา เชือ้ ราช่วยให้เมล็ดกล้วยไม้งอกได้ดขี นึ้ พบอยูใ่ นรากของต้นไม้
ในเขตร้อนจ�ำนวนประมาณ 95 %
คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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2. เอกโตไมคอไร เชื้อราจะได้ประโยชน์ในด้านได้สารอาหารจากพืช หลีกเลี่ยง
การแย่งสารอาหารจากจุลินทรีย์อื่นในดิน ส่วนพืชจะมีอัตราการดูดซึมสารอาหาร
จากดินเพิม่ ขึน้ เพราะเชือ้ ราช่วยเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการดูดซึม เพิม่ ความทนทานต่อเชือ้ ก่อโรค
และสภาพแวดล้อม เอนไซม์จากเชื้อราช่วยย่อยสารอาหารให้ดูดซึมง่ายขึ้น
5. การควบคุมวัชพื ช

วั ช พื ช ที่ ขึ้ น อยู ่ ร อบเรื อ นเพาะช�ำ เป็ น แหล่ ง ของแมลงศั ต รู พื ช และอาจมี เ มล็ ด
ปลิวเข้ามาขึ้นในภาชนะปลูกได้ จึงต้องมีการก�ำจัดก่อนที่วัชพืชจะออกดอกวัชพืช
ในภาชนะปลูกจะแย่งทั้งน�้ำ อาหาร และแสงจากต้นกล้า การก�ำจัดวัชพืชที่โต
แล้วจากภาชนะปลูกมักก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบรากของกล้าไม้ ดังนั้น
จึงควรตรวจดูภาชนะปลูกอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ก�ำจัดวัชพืชทีพ่ บตัง้ แต่ยงั มีขนาดเล็ก
มอสและสาหร่ายถือว่าเป็นวัชพืชในภาชนะปลูกและต้องก�ำจัดออกเช่นกัน อย่าใช้
ยาฆ่าหญ้าส�ำหรับก�ำจัดวัชพืชในเรือนเพาะช�ำ เพราะอาจท�ำให้กล้าไม้เสียหายได้
6. การเฝ้าระวังและควบคุมโรค

โรคและแมลงจะส่งผลต่อคุณภาพของกล้าไม้ ซึ่งโรคที่พบและสามารถเกิดขึ้นได้
เช่น โรคคอรากเน่า ถูกเพลี้ยรบกวน หนอนกินยอด เป็นต้น ฉะนั้นการเฝ้าระวัง
และควบคุ ม โรคจึ ง ควรปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ ได้ แ ก่ หมั่ น ตรวจสอบกล้ า ไม้
ให้ปริมาณน�ำ้ ทีเ่ หมาะสมป้องกันการเกิดของเชือ้ รา วางกล้าในทีท่ มี่ อี ากาศถ่ายเท
ใช้สารชีวภาพและหาได้งา่ ยในการควบคุมโรคและแมลง เช่น สารสกัดจากสะเดา
เป็นต้น
7. การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้

กล้าไม้ในแปลงปลูกจะเผชิญกับปัจจัยจ�ำกัดมากกว่ากล้าไม้ในเรือนเพาะช�ำ
ฉะนั้นการเตรียมกล้าไม้จากเรือนเพาะช�ำที่มีสุขภาพและคุณภาพที่ดี จะช่วยเพิ่ม
ความส�ำเร็จของกล้าปลูกต้นไม้ ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
ของกล้าไม้ที่ช่วยให้กล้าไม้มีคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนการปลูกในพื้นที่จริง
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การปรับปรุงคุณภาพของกล้าไม้ เช่น วางเรียงต้นกล้าตามระดับความสูง เพื่อให้
กล้าไม้ต้นที่เล็กกว่าได้รับน�้ำและแสงแดดดีขึ้น การตัดแต่งรากที่งอกทะลุถุงปลูก
เพื่อป้องกันรากติดพื้นเรือนเพาะช�ำเพราะกล้าไม้อาจเสียหายจากการขนย้าย
6.4 การท�ำให้ต้นกล้าแกร่ง (hardening)
ขั้ น ตอนนี้ มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งมากเพราะหากต้ น กล้ า ที่ เ ตรี ย มไว้ ป ลู ก
มีความแข็งแกร่ง พร้อมทีจ่ ะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีป่ ลูก ซึง่ จะมีสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมือนในเรือนเพาะช�ำ ทั้งความเข้มของแสงแดด ความร้อน ความแห้งแล้ง
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ซึ่ ง จะมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้
เหมือนเรือนเพาะช�ำ ซึง่ หากต้นกล้ามีความแข็งแรง แข็งแกร่งทนสภาพแวดล้อมนัน้ ได้
ก็จะมีผลต่อความส�ำเร็จในการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า มีผลท�ำให้มอี ตั ราการรอดตายสูง
ทัง้ นีอ้ าจารย์นพพร นนทภาพ. 2563. หัวหน้ากลุม่ ขุนดง. 9 เมษายน 2563. ได้แนะน�ำว่า
ขนาดกล้าทีพ่ ร้อมทีจ่ ะปลูกต้องเป็นต้นกล้าทีม่ ลี �ำต้นสีนำ�้ ตาลวัดจากโคนไปทีย่ อด
มากกว่า 10 เซนติเมตร ซึง่ ล�ำต้นของต้นกล้าจะมีทงั้ ส่วนทีเ่ ป็นสีนำ�้ ตาลและสีเขียว
หากส่วนล�ำต้นที่เป็นสีน�้ำตาลมีความสูง 10 เซนติเมตรขึ้นไป เป็นต้นกล้าที่พร้อม
จะน�ำไปปลูก แต่กอ่ นทีจ่ ะน�ำต้นกล้าไปปลูกต้องท�ำการท�ำให้กล้าแกร่งก่อน โดยการฝึก
ให้ต้นกล้าอดน�้ำ อดอาหาร ตากแดด ตากลม โดยมีหลักการคือ การลด การให้นำ�้
ไม่ใส่ปยุ๋ และตากแดด เพือ่ ให้แข็งแรงพร้อมทีจ่ ะเผชิญสภาวะแวดล้อมจริงแปลงปลูก
วิธีการท�ำกล้าให้แกร่งมี 2 แนวทาง
แนวทางที่ 1 การน�ำต้นกล้าออกจากเรือนเพาะช�ำออกไปตากแดด ให้เอากล้าไม้
ออกไปตากแดดในวันที่มีอากาศครึ้มหลังฝนตก เพราะต้นไม้จะค่อย ๆ ปรับตัว
กับความเข้มของแสงแดดจากความเข้มน้อยไปหาความเข้มมาก ลดความถี่และ
ปริมาณการให้น�้ำลงจากวันเว้นวัน เป็น 2 วันครั้ง และเหลือสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
หากมีฝนตกก็ไม่ต้องรด ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมั่นตรวจสอบความชื้นในถุงเพาะช�ำ
แนวทางที่ 2 การท�ำให้ต้นกล้าแกร่งในเรือนเพาะช�ำ หากไม่ต้องการน�ำกล้าไม้
ออกจากเรือนเพาะช�ำก็ใช้วธิ กี ารเปิดหลังคาเรือนเพาะช�ำให้แสงแดดส่องถึงต้นกล้า
โดยให้เปิดแสงในวันทีม่ ดื ครึม้ หรือวันทีม่ ฝี นตก ซึง่ จะท�ำให้ตน้ กล้าค่อย ๆ ได้รบั แสงแดด
ทีเ่ ข้มขึน้ และค่อย ๆ ปรับตัวได้ ทัง้ นีก้ ม็ กี ารลดการให้นำ�้ เช่นเดียวกันกับแนวทางที่ 1
จนได้ต้นกล้าที่แข็งแกร่ง พร้อมจะน�ำไปลูก
คู่มือพลเมืองสร้างป่า “ การปลูกป่าด้วยพลังของพลเมืองเพื่อความยั่งยืน”
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บทที่ 7
การเตรียมพื้ นที่การปลูกและ
ดูแลต้นไม้
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เมื่อมีกล้าไม้ที่คุณภาพและแข็งแรงพร้อมที่จะปลูกในพื้นที่แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ
การเตรี ย มพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ ปลู ก ในช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม คื อ ในช่ ว งกลางฤดู ฝ น
เพื่อให้กล้าไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี และมีหลายวิธี การปลูกตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายในบทที่ 1 และการเตรียมพื้นที่จ�ำเป็นต้องประเมินว่ามีกล้าไม้เดิม
มากน้อยเพียงใด หรือปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ใดก่อนปลูกทุกครั้ง โดยรูปแบบ
ของการปลูกนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยเบื้องต้นนั้นจะมีรูปแบบ ดังนี้
7.1 การปลูกเพื่ อฟื้นฟู ป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง
(Framework Species Method)
สตีเฟน เอลเลีตร, เดวิด บาเครสลีย,์ เจ. เอฟ. แม็กเวลล์, ซูซาน ดาวส์ และสุทธาธร
สุวรรณ์รัตน์ (2549) ได้อธิบายการปลูกที่สนับสนุนให้เกิดกลไกการฟื้นตัวหรือ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่โดยธรรมชาติ ซึ่งเหมาะกับวัตถุประสงค์ของการปลูกเพื่อ
การอนุรักษ์ การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบริการทางนิเวศ เหมาะกับพื้นที่มีความเสื่อมโทรมระดับ 2 - 4 มีกล้าไม้
น้อยกว่า 500 กล้าต่อไร่ โดยเลือกพรรณไม้โครงสร้างทีเ่ ป็นไม้ทอ้ งถิน่ 20 - 30 ชนิด
หรือประมาณร้อยละ 10 ของชนิดไม้เทียบกับป่าดัง้ เดิม โดยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30
ควรเป็นไม้เบิกน�ำ
เมื่อมีการประเมินพื้นที่ก่อนปลูกเรียบร้อยแล้วต้องท�ำการวางแผนในการปลูก
โดยน�ำข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาพิจารณาจ� ำนวนต้นไม้ที่ต้องปลูกในพื้นที่
เพื่อให้ได้ครบ 500 ต้นต่อไร่ เช่น ในพื้นที่เดิมมีกล้าไม้อยู่แล้ว 200 ต้น ก็ปลูกเพิ่ม
อีก 300 ต้น ก็ต้องเตรียมกล้าไม้จ�ำนวนดังกล่าวโดยให้คละกัน 20 - 30 ชนิด
ในปริมาณเท่า ๆ กัน โดยต้องมีการเตรียมพืน้ ทีก่ อ่ นน�ำกล้าไม้ไปปลูก โดยการก�ำจัด
วัชพืชในพื้นที่อย่างระมัดระวัง และใช้เสาไม้ไผ่ ปักท�ำเครื่องหมายกล้าไม้เดิม
เพือ่ เลีย่ งการท�ำลายกล้าไม้เดิมทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ล้ว โดยการตัดหญ้าก�ำจัดวัชพืชต้อง
ท�ำให้แล้วเสร็จก่อนการปลูกประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ จากนัน้ มีขนั้ ตอนในการปลูก ดังนี้
1. ปั ก เสาไม้ ไ ผ่ ความยาวประมาณ 1 เมตร กระจายให้ ทั่ ว ในพื้ น ที่ ป ลู ก
เพื่อก�ำหนดเป็นหลักในการปลูกกล้าไม้ โดยแต่ละจุด ห่างกันประมาณ 1.8 เมตร
และปักกระจายไม่ต้องเรียงเป็นแถว
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2. ขุดหลุมที่ปักหลักไม้ไผ่
3. วางกล้าไม้ทเี่ ตรียมไว้ตามหลุมทีข่ ดุ ไว้โดยกระจายต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ให้ทวั่ ถึงพืน้ ทีท่ ปี่ ลูก
4. ปลูกต้นไม้ทวี่ างไว้ตามหลุม โดยมีอปุ กรณ์ในการปลูกทัง้ จอบ เสียม มีดขนาดเล็ก
หรือคัตเตอร์ส�ำหรับกรีดถุงกล้าไม้ กรีดถุงกล้าไม้และน�ำกล้าลงปลูก กลบดิน
ให้แน่นพอประมาณ ในกรณีทตี่ อ้ งการใส่ปยุ่ รองก้นหลุมให้เตรียมถังปุย๋ แก้วตวงปุย๋
ถุงมือ และควรเป็นปุ๋ยอินทรีย์
5. ผู ก เชื อ กยึ ด ต้ น ไม้ ไ ว้ กั บ หลั ก ไม้ ไ ผ่ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ ต ้ น กล้ า ตั้ ง ตั ว ได้ เ ร็ ว และลด
ผลกระทบกระเทือนจากลม
ในกรณีทมี่ คี นมาร่วมปลูกเป็นจ�ำนวนมาก เช่น การจัดงานปลูกป่าต้องท�ำการสาธิต
การปลูกให้ทุกคนเข้าใจวิธีการปลูกที่ถูกต้องก่อนแยกย้ายไปปลูก
ภายหลังการปลูกจะดูแลแปลงหลังปลูกโดยการตัดหญ้าและเพิม่ ธาตุอาหารในดิน
เป็ น เวลา 2 ฤดู ฝ น ฤดู ฝ นละอย่ า งน้ อ ย 3 ครั้ ง หากพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น
ของแสงแดดสูง ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มการระเหยของน�้ำในดิน สามารถน�ำวัสดุ
คลุมโคน เช่น กระดาษลัง ฟางข้าว เป็นต้น คลุมรอบโคนต้น เพื่อลดการระเหย
ของน�ำ้ ในดิน และลดการเจริญเติบโของวัชพืชรอบโคน
นอกจากนีใ้ นฤดูแล้ง ยังควรท�ำแนวกันไฟความกว้าง 10 - 15 เมตร รอบแปลงปลูก
เพือ่ ลดการรบกวนของไฟป่าต่อกล้าไม้อายุนอ้ ย อย่างไรก็ตาม ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ ง
ของการเกิ ด ไฟสู ง การเพิ่ ม ชนิ ด ของไม้ ที่ ท นไฟหรื อ สามารถงอกกลั บ มาใหม่
หลังถูกไฟรบกวน ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัว
ของระบบนิเวศ
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ภาพที่ 35 การปลูกป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง ต้นไม้สีนำ�้ เงิน คือ พรรณไม้
			
โครงสร้างประเภทเบิกน�ำทีเ่ จริญเติบโตเร็ว ให้ดอกออกผลตัง้ แต่อายุยงั น้อย
			
ทนต่อแสงและสภาพแวดล้อมได้มีกว่า ต้นไม้สีแดง คือ ต้นไม้ในสังคม
			
เสถียรที่เติบโตช้า มักจะชอบร่มเงา และเป็นต้นไม้ในสังคม เป้าหมาย
			
ของการฟื ้ น ฟู ป ่ า กล้ า ไม้ สี เ ขี ย ว คื อ กล้ า ไม้ ธ รรมชาติ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ลู ก
			
แต่ถูกน�ำเข้ามาในพื้นที่โดยสัตว์กระจายพันธุ์
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ภาพที่ 36 ตัวอย่างการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้างในพื้นที่บ้านแม่สาใหม่
			
อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ ทุกภาพเป็นแปลงปลูกเดียวกันสังเกตุจากตอไม้สดี ำ�
			
ขนาดใหญ่ในมุมล่างขวาของทุกภาพ (ภาพบนซ้าย) พื้นที่ก่อนปลูก
			
ในปี 2543 ที่โดยไฟรบกวนในพื้นที่ (ภาพบนขวา) แปลงปลูกอายุ 1 ปี
			
จะพบพรรณไม้โครงสร้างบางชนิดทีใ่ ห้ทรงพุม่ กว้างและเจริญเติบโตได้ดี
			
(ภาพล่างซ้าย) แปลงปลูกอายุ 9 ปี (ภาพล่างขวา) แปลงปลูกอายุ 12 ปี
			
ที่มีอ งค์ ป ระกอบของป่ า ซับ ซ้ อ นมากขึ้น และถู ก เร่ ง ให้ เ ป็ น นิเ วศที่มี
			
ความคล้ายคลึงกับป่าดั้งเดิมในระยะเวลาอันสั้น
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7.2 การปลูกแบบวนเกษตร
รูปแบบของวนเกษตรนัน้ มีหลากหลายรูปแบบ แต่ทงั้ นี้ ก่อนการปลูกเจ้าของทีด่ นิ
ต้องก�ำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องการให้ได้ผลผลิตอะไรบ้าง เช่น พืชอาหาร
สมุนไพร ไม้ฟืน ไม้ใช้สอย เนื้อไม้ส�ำหรับแปรรูปก่อสร้าง ถ้าต้องการผลผลิต หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในแต่ละช่วงเวลาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ก็ตอ้ งมีการออกแบบแปลงวนเกษตรของตนเองก่อนลงมือปลูก โดยการน�ำเป้าหมาย
ของตนเอง ข้อมูลการประเมินสภาพพืน้ ทีด่ งั กล่าวข้างต้นมาประกอบในการออกแบบ
หรือสร้างผังแปลงวนเกษตรของตนเอง โดยให้ลงรายละเอียด ทั้งขอบเขตแปลง
โครงสร้างพืน้ ฐานและปัจจัยการผลิตทีเ่ กีย่ วข้องกับการปลูกต้นไม้ ทัง้ ถนน เส้นทาง
แหล่งน�ำ้ คอกปศุสตั ว์ ฯลฯ วางต�ำแหน่งออกแบบว่าจะปลูกต้นไม้ชนิดไหนตรงไหน
ทัง้ นีว้ นเกษตรเป็นการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ ให้ได้ผลผลิตทัง้ ทางด้านเกษตรผสมผสาน
กับผลผลิตทางด้านป่าไม้ โดยมีการปลูกพืชเกษตรกับพืชป่าผสมผสานกัน ซึง่ สามารถ
พัฒนาจากพื้นที่เกษตรแล้วปลูกไม้ป่า พรรณไม้ป่าอื่น ๆ แทรกปะปนผสมผสาน
หรือจากพื้นที่ที่เป็นสวนป่า หรือป่าธรรมชาติที่รักษาเดิมไว้ เช่น ป่าครอบครัว
แล้วปลูกพืชเกษตรเสริมเพือ่ ให้มผี ลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการ แต่ทงั้ สองแนวทาง
จะมุง่ สูก่ ารมีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติ ทัง้ มีชนิดทีห่ ลากหลาย มีจำ� นวนชัน้ เรือนยอด
หลายชัน้ ทัง้ นีร้ ปู แบบวนเกษตรขึน้ อยูก่ บั บริบทพืน้ ทีแ่ ละความต้องการของเจ้าของ
แปลงเป็นตัวก�ำหนดรูปแบบ ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่พบว่าการพัฒนาระบบวนเกษตร
จะเป็นรูปแบบจากพื้นที่โล่ง หรือพื้นที่เกษตรสู่วนเกษตร ซึ่งมีกระบวนการพัฒนา
และเทคนิคการปลูกทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ ในทีน่ ขี้ อยกกรณีตวั อย่างวนเกษตรแบบของ
ดร.เกริก มุ่งมีกิจ
เกริ ก มี มุ ่ ง กิ จ (2559) ได้ ใ ห้ ค วามหมาย “วนเกษตร” คื อ “การปลู ก ต้ น ไม้
หลากหลายชนิดผสมผสานกันให้มคี วามเกือ้ กูลกันโดยมีตน้ ไม้เป็นหลัก ข้าวก็ปลูก
เพื่อกิน ผักก็ปลูกเพื่อกิน ไก่ก็เลี้ยงเพื่อกิน ปลูกอ้อยเอาไว้ท�ำน�้ำตาล ปลูกมัน
ก็เอาไว้ทำ� อาหารสัตว์ เพือ่ ให้ตวั เองมีกนิ และสามารถพึง่ ตัวเองได้ ถ้าเราพึง่ ตัวเองได้
เราก็เป็นที่พึ่งของครอบครัว และชุมชน”
เกริก มีมงุ่ กิจ (2559) ได้เริม่ ท�ำวนเกษตรในปี พ.ศ. 2551 ในพืน้ ที่ 35 ไร่ เดิมมีสภาพ
เป็นไร่อ้อย ทั้งนี้ได้ก�ำหนดเป้าหมายเชิงผลผลิตไว้หลากหลายทางทั้งพืชอาหาร
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ไม้ฟนื ถ่าน น�ำ้ ส้มควันไม้ ปุย๋ อินทรีย์ ไม้แปรรูปท�ำเฟอร์นเิ จอร์ สร้างบ้านน๊อคดาว์น
และไม้สวัสดิการเงินออมให้ลูกหลาน (ไม้โตช้ามีค่าสูง) ซึ่งได้ทำ� การออกแบบผัง
พื้นที่แปลงตนเอง รวมทั้งการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
เพื่อให้ได้ผลผลิตดังกล่าว โดยมีแผนพัฒนาวนเกษตรดังนี้

ภาพที่ 37 ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ให้ความหมาย “วนเกษตร” และหลักวิธีการปลูก
			
แบบวนเกษตร
ที่ ม า
โพสต์ทเู ดย์. 2558. (Online). https://www.posttoday.com.,1 สิงหาคม 2560.
ระยะสัน
้ 1 - 3 ปี เพาะกล้าและเริม่ ปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีป่ ระกอบไปต้นไม้ 3 ประเภท
คือ ไม้โตเร็ว ไม้โตปานกลาง และไม้โตช้า โดยปลูกต้นไม้โตปานกลาง โตช้า
ระยะ 4 X 2 เมตร แล้วแทรกไม้ โตเร็วให้ระหว่างกลางให้เป็นระย 2 X 2 เมตร
จ�ำนวน 470 ชนิด โดยปลูกสลับผสมผสานทัง้ ชนิดและประเภทโตเร็ว โตปานกลาง
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โตช้า และประเภทผลัดใบ ไม่ผลัดใบสลับกันไป โดยไม่ให้ชนิดเดียวกันติดกัน
โดยใน 3 ปีแรก มีการปลูกข้าวระหว่างร่องต้นไม้ในพืน้ ที่ 2 ไร่ ปลูกผักต่าง 16 ชนิด
ในเนือ้ ที่ 5 ไร่ เพือ่ บริโภค และสร้างรายได้ นอกจากนีห้ ลังจากปลูกต้นไม้ไปได้ 1 ปี
ก็สามารถขายไม้ล้อมได้ ต้นละ 200 บาท โดยมีการปลูกทดแทนไม้ที่ล้อมไป
ในช่วงนี้ผลผลิตที่ใช้เองและสร้างรายได้จากวนเกษตร คือ พืชผัก กล้าไม้
ระยะกลาง 4 - 10 ปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไปเรือนยอดของต้นไม้เริม่ ชิดกัน ก็จะตัดสาง
เอาไม้โตเร็ว เช่น กระถินเทพา มาแปรรูปเป็นไม้แปรรูปขนาดหน้า 4 นิ้วได้ ตัดมา
ใช้งานก่อสร้างภายในได้ เช่น ท�ำห้องประชุม พร้อมกับพื้นที่ก็ปลูกพันธุ์พืชที่อยู่
ใต้ร่มได้ เช่น กาแฟ โกโก้ ขิง ข่า กระชาย ไม้กินใบ เช่น เหรียง ชะอม ไม้ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น ทั้งพืชเกษตร พืชป่า ทั้งเป็นต้นไม้และไม่ใช่ไม้ยืนต้น
พร้อมกับดูแลต้นไม้ทปี่ ลูกไปแล้ว ตัดแต่งกิง่ ไม้และกิง่ ไม้จากการตัดสางมาเผาถ่าน
ดักน�้ำส้มควันไม้ น�ำใบไม้มาท�ำปุ๋ยอินทรีย์ ท�ำดินพร้อมปลูกขาย ยังมีกิจกรรม
เพาะกล้าไม้ขาย เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ 1 - 2 ไร่ เพราะมีร่มเงาโดยท�ำคอกมีตาข่าย
ปลูกพืชผลิตอาหารสัตว์ และในปีที่ 6 - 8 เริ่มใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วได้มากขึ้น
และมีความกว้างของหน้าไม้มากขึ้น 4 - 6 นิ้วโดยเฉพาะกระถินเทพา มาแปรรูป
เป็นเฟอร์นิเจอร์ บ้านน็อคดาวน์ สร้างเป็นรายได้ โดยรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
แปรรูปไม้ ตัง้ โรงเลือ่ ยขนาดเล็ก ซึง่ ระยะนีจ้ ะมีการตัดสางขยายระยะให้ตน้ ไม้หา่ งกัน
เพือ่ เร่งความโตด้านข้างของไม้ทโี่ ตช้าแต่มมี ลู ค่าสูง และยังใช้ประโยชน์พนื้ ทีร่ ะหว่าง
ต้นไม้ได้โดยการหมุนเวียนปลูกพืชต่าง ๆ ที่ทนร่มได้ ปัจจุบันแปลงวนเกษตร
เข้าปีท่ี 11 มีการขยายท�ำวนเกษตรออกไปยังที่นาอีก 44 ไร่ โดยมีการท�ำคันนา
กว้าง 12 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้และจัดการต้นไม้กับนาข้าวให้สามารถเกื้อกูล
ได้ผลผลิตทั้งสองอย่างร่วมกัน
ระยะยาว 15 ปีขนึ้ ไป ระยะนีต้ น้ ไม้จะน�ำไม้ทปี่ ลูกมาแปรรูป ท�ำเป็นเฟอร์นเิ จอร์ ไม้
สร้างบ้าน และผลิตภัณฑ์ไม้ตา่ ง ๆ อย่างต่อเนือ่ งและปลูกทดแทน เก็บหาผลผลิตต่าง ๆ
ที่เป็นพืชชั้นรอง ชั้นล่าง ยังมีกิจกรรมเผาถ่านจากกิ่ง เศษไม้ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
เพาะกล้าไม้ ท�ำนา แต่เก็บต้นไม้ใหญ่ไว้ที่มีราคาแพงเป็นเงินออมสวัสดิการ
ให้ครอบครัวพร้อมกับปลูกพริกไทยติดกับต้นไม้ใหญ่ทเี่ ก็บไว้เพือ่ สร้างรายได้ในอนาคต
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หลักการและเทคนิคการปลูกป่าอย่างปราณีตของกลุม
่ ขุนดง

การปลูกต้นไม้สร้างป่าอย่างปราณีตของกลุม่ ขุนดงนัน้ มีกระบวนการตัง้ แต่คดั แม่ไม้
เพาะกล้า ย้ายช�ำ ใส่จุลินทรีย์ คัดกล้า และท�ำกล้าให้แกร่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้
งบประมาณร้ อ ยละ 20 ส่ ว นที่ เ หลื อ ร้ อ ยละ 80 ของงบประมาณจะน� ำ ไปใช้
ในการดูแล การก�ำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า รดน�ำ้ ในหน้าแล้ง การท�ำแนวกันไฟ
ซึง่ มีความส�ำคัญมาก ๆ หลังการปลูก ทัง้ นีก้ ารปลูกต้นไม้เพือ่ สร้างป่าอย่างปราณีต
ของกลุ ่ ม ขุ น ดงมี ห ลั ก การส� ำ คั ญ ดั ง นี้ ประการที่ 1 ใช้ ต ้ น กล้ า ที่ แ ข็ ง แกร่ ง
ขนาดความสูง 10 เซนติเมตร รากยังไม่ขด ใส่จุลินทรีย์ ประการที่ 2 ปลูกชิงฝน
โดยจะปลูกหลังจากที่ฝนตกแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง ในช่วงปลายพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน ซึ่งจะท�ำให้ต้นไม้มีเวลา 4 เดือนในการเจริญเติบโตและหยั่งราก
ประการที่ 3 ปลูกให้ได้ 4 ชัน้ เรือนยอดโดยทยอยปลูก ปีแรก ปลูกไม้เรือนยอดเด่น
เรือนยอดรอง ปีที่ 2 และปีที่ 3 ปลูกเสริมไม้พุ่ม และไม้ชั้นล่างตามล�ำดับ
ในส่วนเทคนิคการปลูกและดูแลต้นไม้ของกลุ่มขุนดง ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ได้
ทัง้ เพือ่ การปลูกเพือ่ ฟืน้ ฟูปา่ การปลูกในระบบวนเกษตร และปลูกสวนป่าของเกษตรกร
รายย่อย ซึ่งการปลูกต้นไม้แบบปราณีตมีหลักการส�ำคัญที่ต้องพิจารณาหลัก ๆ
นอกจากได้กล้าไม้ทอ้ งถิน่ คุณภาพดีจากการคัดแม่พนั ธุท์ ดี่ ี การใช้เชือ้ ไมคอร์ไรซา
การเตรียมพื้นที่ปลูกให้พร้อม รวมทั้งการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าฤดูฝน
ก็เป็นเรื่องที่สำ� คัญ และเมื่อพร้อมปลูกก็มีเทคนิควิธีการดังนี้
1. การวางผังปลูกต้นไม้ในแปลงปลูก โดยพิจารณาว่าในอนาคตอยากเห็นโครงสร้างป่า
บริเวณทีป่ ลูกนัน้ มีโครงสร้างเป็นอย่างไร โดยก�ำหนดจุด หรือต�ำแหน่งทีจ่ ะปลูกต้นไม้
โดยแบ่งต้นไม้ออกเป็นไม้เรือนยอดเด่น เรือยยอดรอง โดยใช้ไม้หลักทีท่ ำ� จากไม้ไผ่
ที่ทาสีแตกต่างกัน เช่น ไม้เรือนยอดเด่นทาหลักสีแดง เรือนยอดรองทาสีเหลือง
จากนัน้ ปักหลักส�ำหรับไม้เรือนยอดเด่นให้หา่ งกันประมาณ 8 เมตร ซึง่ ไม้เรือนยอดเด่น
นั้นจะมีชนิดแตกต่างกันไปตามประเภทป่า เช่น ป่าเบญจพรรณจะมีไม้สัก แดง
ประดู่ มะค่าโมง เป็นต้น โดยไม่ตอ้ งเป็นแถวเป็นแนวและระหว่างไม้เรือนยอดเด่น
ก็ ป ั ก หลั ก ไม้ ส� ำ หรั บ กล้ า ไม้ เ รื อ นยอดรองซึ่ ง ประมาณระยะห่ า งให้ เ ท่ า ๆ กั น
ไม่ต้องเป็นแถวเป็นแนวเช่นเดียวกัน
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2. น�ำกล้าไม้ทเี่ ลือกชนิดแล้วตามความเหมาะสมกับพืน้ ที่ โดยพิจารณาจากประเภท
ป่าเดิม ที่ใส่เชื้อจุลินทรีย์ไมคอร์ไรซาแล้วไปวางตามหลักที่ปัก โดยแยกชนิด
ตามไม้เรือนยอดเด่น เรือนยอดรองตามสีของไม้หลักที่ปักไว้
3. ขุดหลุมขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร หรือ 1 หน้าจอบ
ลึก 30 เซนติเมตร
4. เทโพลิเมอร์ที่แช่น�้ำไว้จนอิ่มตัวลงในหลุมปลูก 1 - 2 ถ้วยตามขนาดต้นกล้า
คลุกเคล้าดินกับโพลิเมอร์ เพื่อช่วยอุ้มน�้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง และช่วงฤดูแล้ง
ท�ำให้ต้นไม้มีแหล่งความชื้นส�ำรองในการตั้งตัวในระยะปีที่ 1 - 2
5. วางกล้าไม้ลงในหลุม เพื่อวัดระดับความลึกของหลุมกับปากถุง ปรับปรุงให้
ระดับพอดีไม่ให้ต�่ำหรือสูงเกินไป ให้ผิวดินพอดีกับปากถุงเพาะช�ำ
6. กรีดถุงเพาะช�ำเอาถุงด�ำออก โดยพยายามไม่ให้เบ้าดินในถุงเพาะช�ำแตก
เพราะจะท�ำให้รากได้รับการกระทบกระเทือน
7. วางต้นกล้าลงปลูกในหลุมแล้วกลบดินให้แน่นพอประมาณ ถ้าปลูกในฤดูฝน
ให้ทำ� เนินบริเวณโคนต้นเล็กน้อยเพือ่ ป้องกันน�ำ้ ขังไม่ให้รากเน่า หากปลูกนอกฤดูฝน
ให้ท�ำหลุมเล็กน้อยส�ำหรับการรดน�ำ้ ให้ซึมลงถึงรากต้นไม้
8. ผูกกล้าไม้กับหลักให้แน่น ป้องกันการโยกจากลม ซึ่งจะกระทบกระเทือน
ต่อระบบรากที่จะหยั่งรากหลังจากการปลูกลงดิน
9. รดน�้ำให้ชุ่ม
10. คลุมโคนต้นกล้าด้วยฟางข้าว หรือวัสดุคลุมโคนอื่นๆที่มีในท้องถิ่น
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ภาพที่ 38 อาจารย์นพพร นนทภาพ หัวหน้ากลุ่มขุนดง
ที่มา
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย (2563)
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บทที่ 8
การติดตามหลังการปลูกอย่างง่าย
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การติดตามหลังการปลูกเป็นส่วนส�ำคัญในการประเมินและการวางแผนในการปลูก
ในปีตอ่ ไป รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความส�ำเร็จของโครงการพลเมืองสร้างป่า
ในอีกทางหนึ่ง
8.1 การติดตามอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของ
กล้าไม้ท่ป
ี ลูก
1. บันทึกจ�ำนวนกล้าไม้แต่ละชนิดที่ปลูกลงในพื้นที่
2. นับอัตราการรอดหลังจากปลูก 2 – 4 สัปดาห์ ท�ำอีกครั้งเมื่อสิ้นฤดูฝนในปีแรก
และหลังฤดูฝนในปีที่สอง
3. ชนิดพรรณไม้ที่มีอัตราการรอดสูงและเจริญเติบโตได้ดี สามารถคัดเลือกไว้
เป็นพรรณไม้โครงสร้างในพื้นที่นั้นในการปลูกครั้งต่อไป
8.2 การถ่ า ยภาพการเปลี่ ย นแปลงของพื้ นที่ ป ลู ก
ที่เปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล
1. ปักหมุดและจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ในแปลงปลูกป่า
2. ถ่ายภาพ โดยหันหน้ากล้องไปทาง ทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก และ ตะวันตก
ไว้ตั้งแต่วันที่เข้าส�ำรวจพื้นที่ การเตรียมพื้นที่ก่อนการปลูกป่า วันที่ปลูกป่า และ
ทุกปีหลังจากปลูกป่า โดยถ่ายในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลง
ของพืน้ ทีป่ ลูกป่า ตัวอย่างการถ่ายภาพการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีป่ ลูกทีเ่ ปลีย่ นไป
ในแต่ละฤดูกาล
่ นแปลง
8.3 การวางแปลงส�ำรวจเพื่ อติดตามการเปลีย
ในพื้ นที่ฟ้ นฟู
ื
ขั้นที่ 1 : วางแปลงขนาด 20X50 เมตร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโต
และดูอัตราการรอดตายของพรรณไม้ที่ปลูก ซึ่งจะได้แปลงย่อยทั้งหมด 10 แปลง
ขนาด 10X10 ดังรูป
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จับพิกัดดาวเทียม
ของแปลงทั้ง 4 ด้าน
4

5

8

9

2

3

6

7

10

20 เมตร

1

50 เมตร
ภาพที่ 39 แสดงตั ว อย่ า งการวางแปลงขนาด 20X50 เมตร เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล
			
การเจริญเติบโตของต้นไม้ และจับพิกัดดาวเทียมทั้ง 4 มุม

20 เมตร
10 เมตร

ขัน้ ที่ 2 : จากแปลงใหญ่ขนาด 20X50 เมตร แบ่งออกเป็นแปลงย่อยขนาด 10X10 เมตร
จ�ำนวน 10 แปลง และแปลงย่อยขนาด 4X4 และขนาด 1X1 เมตร ดังรูป
1

4

5

8

9

2

3

6

7

10

10 เมตร

50 เมตร

ภาพที่ 40 แสดงตั ว อย่ า งการวางแปลงส� ำ รวจเพื่ อ ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลง
			
การเจริญเติบโตของต้นไม้ ในแปลงขนาด 10X10 เมตร จ�ำนวน 10 แปลง
			
เพื่อเก็บข้อมูลไม้ใหญ่ และแปลงย่อย 4X4 เมตร และ 1X1 เมตร
			
เพื่อเก็บข้อมูลไม่หนุ่มและลูกไม้
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ขัน้ ที่ 3 : ต้นกล้าแต่ละชนิด ติดแถบเครือ่ งหมาย หรือติดหมายเลขบนแผ่นอลูมเี นียม
จะมีหลายเลขบัตรประจ�ำชนิดของกล้าไม้ ตามด้วยหมายเลขจ�ำนวนต้น เช่น
ต้นยางนา ให้ใส่หมายเลขชนิด 1 ต้นที่ 1 และหากปลูกต้นยางนาหลายต้น
ก็ให้ใส่เป็น ต้นยางนา ชนิด 1/01 1/02 และลงในใบบันทึกการติดตามเพือ่ ทีจ่ ะได้รข้ ู อ้ มูล
ของชนิดได้ และจ�ำนวนต้นที่เราปลูก
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกต้นไม้
ขัน้ ที่ 4 : หากจะวัดการเจริญเติบโตโดยละเอียดของกล้าไม้ ให้วดั เส้นผ่านศูนย์กลาง
ที่ ค อรากของต้ น กล้ า ด้ ว ยเวอร์ เ นี ย คาลิ ป เปอร์ เพื่ อ วั ด ความสู ง ของต้ น กล้ า
ขนาดทรงพุม่ และความสมบูรณ์หรือสุขภาพของต้นกล้าทีป่ ลูก โดยเริม่ วัดหลังจากปลูก
ลงในพืน้ ทีฟ่ น้ื ฟู ภายใน 1 เดือนแรก ครัง้ ที่ 2 วัดเมือ่ สิน้ สุด ฤดูฝนแรก หลังจากปลูก
และอีกครั้งเมื่อผ่านหรือสิ้นสุดฤดูฝนในปีต่อมา ซึ่งในขั้นต้น อาจประเมินได้
ในเบื้องต้นว่าชนิดพรรณไม้ใดสามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีอัตราการรอดสูง
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพรรณไม้โครงสร้าง หรือชนิดที่เหมาะสม
ในการปลูกในพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
8.4 การสะสมและประเมินการเก็บกักคาร์บอนในพื้ นที่
ฟื้นฟู อย่างง่าย
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำคัญที่สุด โดยปกติแล้ว
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ชว่ ยท�ำให้โลกอบอุน่ ขึน้ แต่จากกิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบนั
ทั้ ง การขยายตั ว ของยุ ค อุ ต สาหกรรม การใช้ พ ลั ง งานฟอสซิ ล ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ได้ปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมากเกินไป
จนท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา
การวัดการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ท�ำให้เรารูว้ า่ คาร์บอนไดออกไซด์จากชัน้ บรรยากาศ
มาเก็บไว้ปริมาณเท่าใด โดยที่การสร้างเนื้อไม้ขึ้นมา 1 ตัน จะสามารถดูดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1.81 ตันและยังปล่อยก๊าซออกซิเจนประมาณ 1.32 ตัน
และกล้าไม้ทปี่ ลูกยังมีขนาดเล็กมาส�ำหรับการวัดการเก็บกักคาร์บอน สามารถค�ำนวณ
จากการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางทีโ่ คนต้นกล้า ยกก�ำลัง 2 คูณด้วยความสูงของกล้าไม้
แล้วน�ำมาคูณด้วย 0.47 (IPCC, 2006) ก็จะได้ค่าการเก็บกักคาร์บอนโดยประมาณ
ในต้นกล้า

บทที่ 8 การติดตามหลังการปลูกอย่างง่าย | 99

ภาพที่ 41 เก็บข้อมูลคาร์บอน กิจกรรมการอบรมการประเมินคาร์บอนและเก็บกัก
			
คาร์บอน อ�ำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
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