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 บทที่ 2 
เรือนเพาะช ากล้าไม้ 

2.1 ที่ตั้งเรือนเพาะช า 

 เรือนเพาะช าที่ดีต้องมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ และสามารถป้องกันอันตราย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับต้นกล้าได้ ในขณะเดียวกันจะต้องเอ้ืออ านวยต่อการท างานอย่างสะดวกและปลอดภัย
ของผู้ที่ท างานในเรือนเพาะช าด้วย 
 ในการคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับจัดสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้ต้องค านึงถึงปัจจัยหลายอย่าง 
และถ้าหากเป็นแหล่งเพาะช าขนาดใหญ่แล้วยิ่งท าให้ยุ่งยากล าบากในการเลือกสถานที่ ปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็น
และควรพิจารณาในการเลือกสถานที่ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ และดินฟ้าอากาศ สภาพของดิน แหล่งน้ า 
และสภาพทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 2.1.1  สภาพภมิูประเทศและดนิฟา้อากาศ (Climate and topography)  

ลักษณะของพื้นที่ส าหรับใช้สร้างแหล่งเพาะช ากล้าไม้ ควรจะเป็นที่ราบ หรือมีความลาดชัน
เล็กน้อย ไม่ควรเกิน 3% เพื่อจะได้สะดวกต่อการด าเนินงาน เช่น การใช้เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงต่างๆ 
การท าแปลงเพาะ และการเรียงถุงช ากล้าไม้ เป็นต้น เม่ือเวลาฝนตกมากยังจะช่วยลดการกัดชะผิวดินอีกด้วย 
พื้นที่ดังกล่าวควรจะมีสภาพดินฟ้าอากาศ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ ใกล้เคียงกันกับ  พื้นที่ที่เราน ากล้า                 
ไปปลูกหรือสร้างเป็นสวนป่าในโอกาสต่อไป  
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2.1.2 สภาพของดิน (Soil factor) 

โดยทั่วไปสภาพของดินควรเป็นดินร่วนปนทราย (Sandy loam) มีความลึกพอสมควร                   
1-2 เมตร มีการระบายน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ดินดังกล่าวจะท าให้สะดวกต่อการเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้               
และการเตรียมดินส าหรับบรรจุถุงเพื่อช ากล้าไม้ 
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2.1.3 แหล่งน้ า (Water supply) 

น้ า นับว่าเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับการเพาะช ากล้าไม้ และเรือนเพาะช าควรจะอยู่ใกล้แหล่งน้ า 
ในการส ารวจหาแหล่งน้ าตามธรรมชาติควรจะท าในฤดูแล้ง  มีแหล่งน้ าอยู่บริเวณใดบ้าง มากน้อยแค่ไหน 
เพียงพอส าหรับใช้ในการเพาะช ากล้าไม้หรือไม่ เพราะปกติแล้วการเตรียมกล้าไม้เกือบทุกชนิดกระท ากัน                  
ในฤดูแล้ง นอกจากกล้าไม้บางชนิดที่จะต้องเตรียมข้ามปีเท่านั้นจึงจะกระท าในฤดูฝน  

แหล่งน้ า ถ้าเป็นล าน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปีก็คงจะไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเป็นล าน้ าขนาดเล็ก                 
หรือเป็นแหล่งน้ าซับ ในฤดูแล้งอาจจะเกิดการขาดแคลนน้ าขึ้นได้ ซ่ึงอาจแก้ไขได้โดย การสร้างเขื่อนก้ันน้ า      

หรืออ่างเก็บน้ า (Reservoir) เพื่อกักเก็บน้ าไว้ให้
พอใช้ ส าหรับ กิจกรรมการ เพาะช ากล้ า ไ ม้ 
ตลอดจนการใช้สอยของเจ้าหน้าที่และคนงาน
พร้อมทั้งครอบครัวที่พักอาศัยปฏิบัติงานอยู่ในที่
นั้นด้วย 
 
 
  

บ่อพักน้ าบรเิวณภายในเรือนเพาะช า 

แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
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1.2.4 สภาพทางเศรษฐกิจ (Economic factor)  
ควรค านึงถึงทั้งด้านคมนาคม และแรงงาน แหล่งเพาะช ากล้าไม้ ควรจะอยู่ติดหรือใกล้              

ทางหลวงระดับอ าเภอ เพื่อจะได้สะดวก รวดเร็วและ
สิ้น เปลืองค่า ใช้ จ่ ายน้อยส าหรับในการขนส่งกล้ าไ ม้           
ไปปลูก และพื้นที่ดังกล่าวก็ควรอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เรา
จะน ากล้าไม้นั้นๆ ไปปลูกเช่นเดียวกัน เนื่องจากประเทศเรา
ยังขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องทุ่นแรงต่างๆ 
ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานเพาะช ากล้าไม้ เราจึงจ าเป็นต้องอาศัย
แรงคนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น บริเวณแหล่งเพาะช ากล้าไม้          
ไม่ควรจะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนัก นอกจากจะเกิด
ประโยชน์ในด้านแรงงานแล้ว  เจ้าหน้าที่และคนงาน                
พร้อมทั้งครอบครัว ที่อยู่ประจ าในหน่วยงานยังจะได้อาศัยใช้โรงเรียน วัด สถานีอนามัย และร้านค้าที่มีอยู่                
ในหมู่บ้านนั้นเพื่อกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย 

ในขณะที่ท าการคัดเลือกที่ส าหรับสร้างแหล่งเพาะช า ควรเลือกสถานที่บริเวณใกล้เคียงกัน   
เผื่อไว้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการขยายกิจการเพาะช าแล้ว ยังใช้ส าหรับท าสวนผลิตเมล็ดพันธุ์                
(Seed orchards) หรือสวนรวมพันธุ์ ไ ม้ อีกด้วย ถ้ าเ ป็นแหล่ง เพาะช าถาวรขนาดใหญ่แล้ วยิ่ ง มี                     
ความจ าเป็นมาก เพราะจะท าให้สะดวกต่อการจัดเก็บหาเมล็ดพันธุ์ไม้และยังช่วยแก้ปัญหาการขาดเมล็ดไม้
ต่อไปในอนาคต 



-5- 

 

2.2 ขนาดเรือนเพาะช า 

ขนาดพื้นที่เรือนเพาะช า ขึ้นอยู่กับจ านวนกล้าไม้ที่ต้องการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิตกล้าไม้               
หากต้องใช้เวลาข้ามปีแล้วจะต้องใช้พื้นที่มากกว่าการผลิตกล้าไม้แบบปีต่อปี นอกจากนี้  ยังขึ้นกับขนาด            
ของภาชนะเพาะช า สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ถนนภายในเรือนเพาะช า เพิงพักคนงาน 
โรงเก็บวัสดุ ส านักงานและอ่ืนๆ ขนาดพื้นที่ควรมีขนาดที่เหมาะสม กะทัดรัด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย                 
ในการดูแลรักษา พื้นที่ควรอยู่ติดกับเส้นทางคมนาคม เข้าออกสะดวกทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน นอกจากนี้      
ควรมีกระแสไฟฟ้าใกล้กับแหล่งแรงงาน และที่ส าคัญคือใกล้กับพื้นที่ที่จะด าเนินการปลูกต้นไม้ หรือปลูกป่า 
เพื่อลดภาระการขนส่ง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดความเสียหายของกล้าไม้จากการขนส่งท าให้กล้าไม้
รอดตายสูงเม่ือน าไปปลูก 

ขนาดของเรือนเพาะช ากล้าไม้ขึ้นกับขนาดของพื้นที่ปลูกในแต่ละปี เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนดว่า                
ในแต่ละปีต้องผลิตกล้าไม้เท่าไหร่ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงคือ อัตราการรอดและอัตราการเจริญของกล้าไม้ 
(การเจริญของกล้าไม้เป็นตัวก าหนดระยะเวลาที่กล้าไม้ต้องอยู่ในเรือนเพาะช า)  

ตาราง แสดงขนาดของเรอืนเพาะช ากลา้ไม้ขึน้อยูกั่บขนาดของพืน้ทีป่ลกูในแตล่ะปี 

 

6.25 ไร่ = 1 ha 
ถ้าหากพื้นที่ในการดูแลกล้าไม้ไม่สามารถที่จะเปิดที่บังแดดในช่วงท ากล้าให้แกร่งได้ ต้องเพิ่มพื้นที่ใน

ส่วนนี้อีกเท่าหนึ่ง 
 

พื้นที ่
ปลูกป่า 
(ไร่/ปี) 

จ านวน 
กล้าไม้ 

ที่ต้องการ 

พื้นที่เพาะ
เมล็ด 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่             
ดูแลกล้า 

(ตารางเมตร) 

ที่เก็บของ   
ที่ท างาน 
ห้องน้ า        

และอ่ืน ๆ 
(ตารางเมตร) 

พื้นที่               
เรือนเพาะช า

ทั้งหมด 
(ตารางเมตร) 

1 
2 
4 
20 
40 

500 
1,000 
2,000 
10,000 
20,000 

2 
4 
8 
40 
80 

7 
14 
28 
140 
280 

15 
15 
15 
15 
15 

24 
33 
51 
195 
375 
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2.3 การออกแบบเรือนเพาะช า 

การออกแบบเรือนเพาะช าอย่างรอบคอบจะท าให้การผลิตกล้าไม้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยต้องค านึงถึงการใช้ และเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในเรือนเพาะช าเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น พื้นที่                 
วางกล้าไม้ควรอยู่ใกล้กับทางเข้าออก เพื่อขนกล้าไม้ไปพื้นที่ปลูกได้สะดวก ส่วนที่เก็บดินและวัสดุเพาะ                                        
ควรอยู่ใกล้ที่ย้ายกล้า เป็นต้น 

เรือนเพาะช ากล้าไม้ มักสร้างแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานมีหลายรูปแบบคือ 
2.3.1 เรือนเพาะช าถาวร  สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แน่นอน ในบริเวณที่แน่นอน                    

และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 6 – 10 ปีขึ้นไป สร้างให้สามารถใช้งานได้หลายปี แนวคิดเดิมของเรือนเพาะช า
ถาวร หลังคาตีด้วยไม้ระแนงตัวเว้นตัวในแนวขวางดวงอาทิตย์ เพื่อให้กล้าไม้ได้รับแสงแดดประมาณ 50% 
แต่ปัจจุบันนี้ไม่จ าเป็น เพราะหลังคาควรจะเป็นแบบสามารถเปิดให้กล้าไม้ได้รับแสงเต็มที่ (100%)                       
เป็นครั้งคราวได้ 

2.3.2 เรือนเพาะช าแบบก่ึงถาวร สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้งานเก่ียวกับการเก็บกล้าไม้                
เป็นจ านวนมาก จึงต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่พอที่จะเก็บกล้าไม้เป็นจ านวนมากๆ ได้มีอายุการใช้งานประมาณ 
3-5 ปี รูปร่างของเรือนเพาะช าแบบก่ึงถาวร ควรสร้างแบบง่าย ๆ มีโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งไม่ต้องแปรรูป 
โดยใช้เสาและตัวเรือนเพาะช าที่แข็งแรงพอสมควร หลังคาควรใช้ไม้ไผ่เรียงสลับอันเว้นอัน เพื่อให้แสงผ่านได้
ประมาณ 50% ถ้ามีทุนพอ และเพื่อให้เกิดความสวยงามควรใช้เน็ทด าพลาสติกที่มีขายอยู่ทั่วไป และควรมี
ฝาหรือไม้ระแนงก้ันด้านข้างโดยรอบสูงประมาณ 70 ซม.เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าไปท าอันตรายกล้าไม้ 

เรือนเพาะช าแบบกึ่งถาวร 
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2.3.3 เรือนเพาะช าแบบชั่วคราว สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษากล้าไม้ก่อนน าไปปลูก                
ในสวนป่าแต่ละปี เม่ือเสร็จการเตรียมกล้าไม้แล้วก็เลิกใช้ แต่หากเห็นว่าโครงสร้างของเรือนเพาะช า                      
ยังใช้การได้ในปีต่อไปอาจน ามาซ่อมแซมใช้ได้อีก วัสดุที่ใช้ในการสร้างไม่จ าเป็นต้องมีความทนทานมากนัก 
โครงสร้างใช้ไม้กลมหรือไม้ไผ่ หลังคาใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกวางเรียงโดยไม่ต้องตอกตะปู เว้นระยะให้แสงผ่านได้
ประมาณ 50% และต้องวางไม้ให้เรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต้เสมอ เพื่อให้กล้าไม้ได้รับแสงแต่ละวันสม่ าเสมอ
ทั่วถึงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3.4 เรือนเพาะช าธรรมชาติ หมายถึง การใช้ต้นไม้ในเรือนเพาะช า โดยการเตรียมพื้นที่ใต้ร่มไม้              
เพื่อวางกล้าไม้ก่อนน าไปปลูก การเตรียมกล้าไม้ใต้ร่มไม้แบบนี้ไม่สามารถควบคุมปริมาณของแสงได้                 
แสงที่ได้รับอาจมากหรือน้อยไป จึงไม่เหมาะที่จะใช้ส าหรับการเตรียมกล้าไม้ในระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะ                
การเตรยีมกลา้ไม้ในหนา้ฝน กลา้ไม้อาจไดร้บัอันตรายเม่ือฝนตกหนกั แต่เรือนเพาะช าแบบนี้จะได้รับประโยชน์
มากส าหรับการเตรียมกล้าให้ได้รับแสงมากขึ้นเพื่อท ากล้าไม้ให้แกร่ง (Hardening) โดยการย้ายกล้าไม้                
จากเรือนเพาะช าออกมาเก็บไว้ใต้ร่มไม้ก่อนน าไปปลูก 
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2.4 แผนผังเรือนเพาะช า 

เรือนเพาะช าไม่จ าเป็นต้องสร้างจากวัสดุที่มีราคาแพงเราสามารถน าวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิน่ เช่น 
ไม้เก่า ไม้ไผ่ทางมะพร้าวหรือใบตองตึง มาปรับใช้เพื่อสร้างเรือนเพาะช าแบบง่ายๆ ที่ราคาไม่สูงนัก สิ่งที่
จ าเป็นส าหรับเรือนเพาะช า ได้แก่ พื้นที่ร่มพร้อมโต๊ะยาวส าหรับการเพาะเมล็ดล้อมด้วยตาข่ายโลหะเพื่อ
ป้องกันสัตว์เข้ามาท าลายเมล็ด พื้นที่ร่มส าหรับกล้าไม้ในถุงปลูกก่อนถึงฤดูปลูก (ร่มเงาในส่วนนี้ควรเอาออก
ได้ในช่วงทีต่้องการท ากล้าให้แกร่งก่อนปลูกในแปลง เช่น ใช้สแลนท าเป็นหลังคา) พื้นที่ท างานในส่วนของ                    
การคัดเลือกและเตรียมเมล็ด แหล่งน้ าใช้ตลอดปี ห้องเก็บของที่สามารถล็อคได้ส าหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ 
รั้วกันสัตว์ไม่ให้เข้ามาในเรือนเพาะช า พื้นที่ท างาน ห้องน้ าส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเรือนเพาะช า สิ่งจ ำเป็นพื้นฐำนส ำหรับเรือนเพำะช ำ : 1) ที่เพำะเมล็ดที่มีกำรป้องกันไม่ให้สัตว์ท ำลำยเมล็ด 
2) พื้นที่ดูแลกล้ำไม้ (ตำข่ำยบังแสงไม่ได้แสดงในภำพ) 3) พื้นที่ย้ำยกล้ำ 4) พื้นที่เก็บวัสดุปลูกและห้องเก็บเครื่องมือ 
5) แหล่งน้ ำใช้ที่มีน้ ำตลอดปี 6) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เข้ำถึงได้ง่ำย 7) รั้วกันสัตว์ 8) ที่ท ำงำน 9) ห้องน้ ำ 
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2.5 อุปกรณพ์ืน้ฐานส าหรับเรือนเพาะช า 
เครื่องมือที่จ าเป็นที่ใช้ในการปลูกต้นไม้มักเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ราคาไม่แพง โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่

แสดงไว้มักมีอยู่แล้วในชุมชนที่ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ซ่ึงเครื่องมือเหล่านี้สามารถน ามาใช้งานในเรือน
เพาะช าได้ด้วย 

 พลั่ว (1) และถัง (2) ส าหรับเก็บ ขนย้ายและผสมวัสดุปลูก 
พลั่วมือ (3) หรือพลั่วไม้ไผ่ (4) ส าหรับบรรจุวัสดุปลูกลงในภาชนะปลูก 
บัวรดน้ า (5) มีฝักบัวรูเล็ก ๆ 
ช้อนหรือพายขนาดเล็กส าหรับย้ายต้นกล้า 
ตะแกรงร่อน (6) ส าหรับเตรียมวัสดุปลูก 
รถเข็น (7) ส าหรับขนย้ายต้นกล้าและวัสดุต่างๆ ในเรือนเพาะช า 
จอบ (8) ส าหรับก าจัดวัชพืชและดูแลพื้นที ่
กรรไกรตัดก่ิง (9) ส าหรับตัดแต่งต้นกล้า 
บันไดและเครื่องมือช่างพื้นฐานเพื่อใช้ในการติดตั้งตาข่ายบังแสง เป็นต้น 
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