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บทที่ 4 
การปฏิบัติการในการเพาะช า  

4.1 การเตรียมวัสดุเพาะ (Media or Soil preparation) 
 วัสดุเพาะช้าที่ดีก็คือ ดินที่มีธาตุอาหาร มีการระบายน ้าและอากาศที่เหมาะสม ซ่ึงมีลักษณะเป็น                

ดินร่วนปนทราย (Sandy loam) ที่มีอินทรียวัตถุที่ผุพังผสมอยู่ ฉะนั นควรตรวจสอบดินที่มีอยู่หรือจัดหา               
มาได้ หากว่ายังไม่เหมาะสมก็ต้องผสมสิ่งอ่ืนเข้าไป เพื่อปรับคุณสมบัติของดินให้เหมาะสมแก่การเพาะช้า               
ซ่ึงมีหลักพิจารณาโดยกว้างๆ ดังนี  

- ทราย แกลบเผา     ผสมเพื่อให้การระบายน ้า-อากาศดี 
- แกลบเผา     ผสมเพื่อท้าให้น ้าหนักเบา เพิ่มความเป็นด่าง และการระบายน ้า 
- ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก     ผสมเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและท้าให้ดินเกาะตัวกัน และอุ้มน ้าดีขึ น 
- ขุยมะพร้าว ขี เลื่อย  ผสมเพื่อเพิ่มการอุ้มน ้า และอินทรียวัตถุ  

การผสมวัสดุเพาะไม่มีสูตรตายตัว ขึ นอยู่กับสภาพดินและธาตุอาหารในดิน เช่น 
- ดินเป็นดินเหนียวจัด การระบายน ้าไม่ดี และธาตุอาหารต่้า ก็ต้องเพิ่มทรายหรือแกลบเผา       

และปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน ดิน : ทรายหรือแกลบเผา : ปุ๋ยคอก = 6 : 3 : 1  
- ดินร่วนปนทรายมาก และมีธาตุอาหารน้อย และการอุ้มน ้าไม่ดี ควรเพิ่มปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 

ดิน : ปุ๋ยคอก = 10 : 1 เช่น ดิน 10 บุ้งก๋ี ผสมปุ๋ยคอก 1 บุ้งก๋ี 
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วัสดุปลูกที่ดีควรมีความพรุนเพื่อให้ระบายอากาศและน ้าได้ดี  ต้องช่วยพยุงรากของกล้าไม้                   
เม่ือเจริญเติบโตต้องมีอากาศ น ้า และสารอาหารที่เพียงพอเพราะรากของกล้าไม้ที่อยู่ในภาชนะจะถูกจ้ากัด
อยู่ในวัสดุปลูกเท่านั น วัสดุดังกล่าวจึงต้องสามารถอุ้มน ้าไว้ได้พอส้าหรับกล้าไม้แต่จะต้องไม่มากจนเกินไป 
ดินจากป่าเพียงอย่างเดียวเป็นวัสดุปลูกที่ไม่ดีนัก เนื่องจากดินมักจะแน่นเกินไปท้าให้ระบายน ้าได้ไม่ดี                
และรากเน่าได้ง่าย อย่างไรก็ตามในการเตรียมวัสดุปลูกควรผสมดินจากป่าด้วยทุกครั ง เนื่องจากดิน                    
เป็นแหล่งของสปอร์เชื อรากลุ่มไมคอไรซาซ่ึงมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ ผสมดินจากป่า                 
เข้ากับอินทรียวัตถุ เช่น ขี เถ้าแกลบ  ขุยมะพร้าว เปลือกถั่วลิสง ปุ๋ยคอก  ที่หมักจากวัสดุในท้องถิ่นหรือทราย
หยาบ การผสมดินกับวัสดุเหล่านี จะเพิ่มความพรุน ท้าให้ระบายน ้าและอากาศได้ดีขึ นและท้าให้วัสดุปลูกไม่
แน่นเกินไป วัสดุที่น้ามาผสมนี ควรเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นตลอดทั งปีและมีราคาถูก ร่อนดินและ
อินทรียวัตถุด้วยตะแกรงหยาบเพื่อแยกหินและวัสดุขนาดใหญ่ออก จากนั นผสมให้เข้ากันด้วยพลั่วเก็บวัสดุ
ปลูกที่เตรียมแล้วให้มีความชื นอย่าให้แห้งเกินไปส่วนผสมของวัสดุปลูกที่พบว่าเหมาะสมกับการเจริญของกล้า
ไม้ ได้แก่ ดินจากป่าผสมกับเปลือกถั่วลิสง และขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 2 : 1 : 1 ไม่ควรน้าวัสดุปลูกที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุปลูกที่แยกออกมาจากกล้าไม้ที่ไม่แข็งแรงหรือเป็นโรค เพราะอาจท้าให้
เกิดการระบาดของโรคในเรือนเพาะช้าได้ 
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การใช้สารอุ้มน  าปรับปรุงดนิ (Polymer application) 
 สารอุ้มน ้าที่กล่าวถึงนี คือ สารอุ้มน ้าสังเคราะห์หรือโพลิเมอร์ (Polymer) ซ่ึงผลิตขึ นจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี โพลิเมอร์มีลักษณะเป็นเกล็ดคล้ายน ้าตาลทราย หรืออาจจะเป็นเม็ดละเอียดคล้ายแป้ง                  

มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถดูดซับน ้าได้ 300 -400 
เท่าของตัวมันเองโดยน ้าหนัก หรือโพลิเมอร์แห้ง                
1 กรัม อาจจะอุ้มน ้าได้ถึง 300 กรัม หรือ 300 
ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าผสมสารโพลิเมอร์ในปริมาณ
พอเหมาะในดินที่ไม่ดูดซับความชื น หรือในดินทราย     
จะช่วยรักษาความชื นในดินไว้ได้นาน เป็นประโยชน์
ต่อต้นกล้ามากขึ น และช่วยประหยัดน ้าและแรงงานให้
น ้าอีกด้วย 
 การใช้โพลิเมอร์ผสมดินในงานเพาะช้ากล้าไม้                
ควรจะใช้ผสมดินในลักษณะแห้ง  ได้มีการศึกษาว่า                  
การเพาะช้าด้วยถุงพลาสติกขนาด 4X6 นิ ว จะใช้              
โพลิเมอร์ผสมกับดินในอัตรา 20-25 กรัมต่อ 1 ถุง 

ดังนั น  โพลิเมอร์ 1 กิโลกรัม ผสมดินได้ 4,000 -5,000 ถุง ซ่ึงเท่ากับปริมาตรของดิน ประมาณ 1.5 -2 
ลูกบาศก์เมตร เม่ือเรารดน ้า โพลิเมอร์จะอุ้มน ้าไว้ไม่ให้ระบายออกไปหมด แต่กล้าไม้สามารถดูดไปใช้ได้               
ถ้าผสมโพลิเมอร์ตามที่กล่าวมานี  สามารถให้น ้าในอัตรา 1-2 วัน ต่อการให้น ้า 1 ครั ง 
 วัสดุตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุอุ้มน ้า สามารถใช้แทนโพลิเมอร์ได้ เช่น ขุยมะพร้าว ขี เลื่อย 
ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยคอก การน้ามาผสมดินควรให้วัสดุเหล่านี ย่อยสลายให้ดีก่อน นอกจากมีคุณสมบัติ                    
อุ้มน ้าแล้ว ยังเป็นอินทรียวัตถุช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้วย 
 วัสดุปลูกที่ดีควรมีความพรุนเพื่อให้ระบายอากาศและน ้าได้ดี               
ต้องช่วยพยุ งรากของกล้า ไม้  เ ม่ือเจริญเติบโตต้องมีอากาศ น ้ า                     
และสารอาหารที่ เพียงพอเพราะรากของกล้าไม้ที่ อยู่ ในภาชนะ              
จะถูกจ้ากัดอยู่ในวัสดุปลูกเท่านั น วัสดุดังกล่าวจึงต้องสามารถอุ้มน ้าไว้               
ได้พอส้ าหรับกล้ า ไ ม้   แต่ จะต้อง ไ ม่มากจนเ กินไป ดินจากป่า                
เพียงอย่างเดียวเป็นวัสดุปลูกที่ไม่ดีนัก เนื่องจากดินมักจะแน่นเกินไป              
ท้าให้ระบายน ้าได้ไม่ดีและรากเน่าได้ง่าย 

อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมวัสดุปลูกควรผสมดินจากป่า              
ด้วยทุกครั ง เนื่องจากดินเป็นแหล่งของสปอร์เชื อรากลุ่มไมคอไรซา              
ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ผสมดินจากป่าเข้ากับ
อินทรียวัตถุ  เช่น ขี เถ้ าแกลบ  ขุยมะพร้าว เปลือกถั่ วลิสง ปุ๋ยคอก            
ที่หมักจากวัสดุในท้องถิ่นหรือทรายหยาบ การผสมดินกับวัสดุเหล่านี จะเพิ่ม  
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ความพรุน ท้าให้ระบายน ้าและอากาศได้ดีขึ นและท้าให้วัสดุปลูกไม่แน่นเกินไป วัสดุที่น้ามาผสมนี ควรเป็น           
สิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นตลอดทั งปีและมีราคาถูกร่อนดินและอินทรียวัตถุด้วยตะแกรงหยาบเพื่อแยกหิน               
และวัสดุขนาดใหญ่ออก จากนั นผสมให้เข้ากันด้วยพลั่ว เก็บวัสดุปลูกที่ เตรียมแล้วให้มีความชื น               
อย่าให้แห้งเกินไปส่วนผสมของวัสดุปลูกที่พบว่าเหมาะสมกับการเจริญของกล้าไม้ ได้แก่ ดินจากป่าผสมกับ
เปลือกถั่วลิสง และขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 2 : 1 : 1 ไม่ควรน้าวัสดุปลูกที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ อีก                   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุปลูกที่แยกออกมาจากกล้าไม้ที่ไม่แข็งแรงหรือเป็นโรค เพราะอาจท้าให้เกิดการระบาด
ของโรคในเรือนเพาะช้าได้  

4.2 การจัดท าแปลงเพาะช ากล้าอ่อน (Seedling bed)  
 การด้าเนินการจัดท้าแปลงเพาะช้ากล้าอ่อน ปฏิบัติได้ 2 ลักษณะ 
 4.2.1 จัดท้าภายในเรือนเพาะช้า โดยท้าเป็นกระบะเพาะ ด้วยการก่อด้วยอิฐบล็อกหรือด้วยไม้กระดาน 
ดินที่ใส่กระบะเพาะควรเป็นทรายล้วน ๆ หรือทรายผสมแกลบ หรือดินร่วนปนทราย จะผสมปุ๋ยคอกด้วย            
ก็ควรผสมในอัตราต่้า ประมาณ 10 : 1 

4.2.2 จัดท้าภายนอกเรือนเพาะช้าด้วยการขุดยกร่องกลางแจ้ง ขุดลึกต่้ากว่าระดับดิน 8-9 นิ ว ย่อยดิน 
ปรับสภาพดินให้เหมาะสม เช่น การผสมทราย แกลบเผา ขุยมะพร้าว แล้วยกร่องให้สูง 3-5 นิ ว เพื่อป้องกัน
น ้าท่วมขัง หรือท้าเป็นกระบะเพาะ เม่ือท้าการหว่านเมล็ดลงแปลง จะต้องจัดท้าที่ครอบกันแดด                       
หรือใช้ฟางหญ้าแห้งคลุมไว้ จนกว่ากล้าไม้จะแข็งแรงพอ จึงเปิดให้รับแดดต่อไป  
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4.3 ฤดูกาลหรือเวลาเริ่มเพาะ (Sowing time) 
 ช่วงเวลาที่จะน้ากล้าไม้ไปปลูกโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงฤดูฝน ซ่ึงอาจเริ่มตั งแต่เดือน มิถุนายน ดังนั น 
การเพาะช้ากล้าไม้บางชนิดโตเร็ว บางชนิดโตช้า เวลาที่เริ่มเพาะจะไม่พร้อมกัน กล้าไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส 
ขี เหล็กบ้าน หางนกยูงฝรั่ง ขนุน พวกนี อายุประมาณ 2-3 เดือน ก็จะโตได้ขนาดปลูกได้แล้ว ถ้าเพาะตั งแต่ต้น
ปีรากจะลงดินท้าให้เปลืองแรงงานตัดรากและดูแลรักษา ไม้บางอย่างในช่วงเป็นกล้าไม้โตช้า เช่น สัก ยม
หอม และกระทุ่มน ้า อาจต้องตรียมล่วงหน้าหลายเดือนหรือเป็นกล้าค้างปี ไม้บางชนิดเราไม่สามารถเก็บ
รักษาเมล็ดได้นาน เม่ือเก็บเมล็ดแล้วต้องเพาะทันที เช่น สะเดา และไม้ตระกูลยาง เช่น ยางนา ยางแดง เต็ง 
รัง ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง  

4.4 การเพาะเมล็ดไม้ (Seed sowing) 
 การเพาะเมล็ด ปฏิบัติได้ 2 วิธี 
 1) น าเมล็ดช าลงถุงดินโดยตรง วิธีนี ใช้กับเมล็ดขนาดใหญ่ เช่น ขนุน มะค่าโมง มะค่าแต้ หูกวาง 
ส้าโรง ที่ผ่านการปฏิบัติท้าให้เมล็ดงอกได้เร็ว (Pretreatment) เช่น 
แช่น ้าร้อน การขลิบ ตัดหรือแช่กรดแล้ว หรือเมล็ดที่มีเปอร์เซ็นต์
การงอกดี กล่าวคือ 90% ขึ นไป รดน ้าให้ชุ่มเสียก่อน จึงกดเมล็ดลง
ให้จมลงต่้ากว่าผิวดินประมาณ 3-5 มิลลิเมตร วิธีการวางเมล็ด ต้อง
ให้เมล็ดสามารถที่จะแทงยอดอ่อนโผล่พ้นดินได้ง่าย จึงควรวางนอน
ราบ หรือคว่้าเมล็ดก่อนกดลงให้จมดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดที่มี
ขนาดใหญ่ เช่น ขนุน มะค่าโมง มะฮอกกานี 
 2) เพาะในกระบะเพาะก่อนย้ายช า โดยวิธีหว่านให้กระจายทั งกระบะเพาะ ระยะห่างระหว่างเมล็ด
ขึ นอยู่กับขนาดเมล็ดและชนิดไม้ไม่ชิด  กัน หรือห่างกันมากเกินไป แล้วใช้ไม้กดทับเมล็ดให้จมลงไปในทราย 
แล้วโรยทรายกลบให้สม้่าเสมอหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร หรือ
หว่านเป็นแนวโดยเซาะร่องก่อนแล้วโรยลงร่องแล้วกลบเสร็จแล้ว
รดน ้าให้ชุ่ม การคลุมกระบะเพาะด้วยพลาสติกโปร่งแสงจะช่วยให้
ดินรักษาความชื นได้นาน และเพิ่มความชื นของอากาศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฤดูหนาวจะช่วยให้อุณหภูมิสูงขึ น เป็นการเร่งการงอก
ของเมล็ดได้อีกด้วย เมล็ดไม้งอกได้ดีในอุณหภูมิประมาณ 30 
องศาเซลเซียส เม่ือกล้าไม้ตั งตัวได้จึงเอาพลาสติกที่คลุมออก และ
เม่ือกล้าไม้ได้ขนาดจึงย้ายช้าลงถุงพลาสติกต่อไป 
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ความหนาแน่นในการเพาะเมล็ด 

การงอกประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั นตอน เริ่มจากการดูดน ้าเข้าไปในเมล็ดท้าให้เมล็ดพองขึ น
และดันเปลือกหุ้มเมล็ดให้เปิดออก อาหารที่สะสมไว้ในใบเลี ยงถูกส่งไปยังรากและยอดของต้นอ่อน ซ่ึงค่อยๆ 
โตขึ น ขั นสุดท้ายรากและยอดของต้นกล้าแทงผ่านเปลือกหุ้มเมล็ดออกมา ซ่ึงในการเพาะเมล็ดนั น                       
จะถือว่าเมล็ดงอกเม่ือสังเกตเห็นต้นหรือรากงอกออกมา 

 

เพาะเมล็ดห่างเกินไป 
สิ นเปลืองพื นที่ และ

ทรัพยากรในเรือนเพาะช้า 

เพาะเมล็ดถี่เกินไปง่ายต่อ                
การเกิดโรคระบาด กล้าไม้บังกัน 
ท้าให้ได้รับแสงน้อยและแก่งแย่ง

ธาตุอาหารกัน 

เพาะเมล็ดในระยะที่เหมาะสม
ท้าให้อากาศถ่ายเทได้ดี            

และลดการแก่งแย่ง 

เปลือกหุ้มเมล็ด 
(testa) 

ยอดแรกเกิด 
(plumule) 

รากแรกเกิด 

ใบเลี ยง 
(cotyledons) 
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ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการงอกของเมล็ดไม้ในระยะแรก  
ปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการงอกของเมล็ดไม้ในระยะแรกมี ความชื น (น ้า) ออกซิเจน อุณหภูมิ และ               

แสงสว่างที่เหมาะสม ปัจจัยเหล่านี จะไปกระตุ้นการงอกของเมล็ด โดยใบเลี ยงจะมีบทบาทส้าคัญต่อการงอก 
เป็นส่วนที่ท้าหน้าที่สร้างอาหาร และพลังงานแก่การงอก ธาตุอาหารในดินจะมีความจ้าเป็นต่อต้นกล้า               
ในภายหลังที่ได้สร้างใบแท้ขึ นมาแล้ว ปุ๋ยจะจ้าเป็นในระยะกล้าไม้ตั งตัวได้หลังการย้าย หรือถ้าต้องการ              
เลี ยงต้นกล้าไว้นานในแปลงหรือกระบะ 

 

4.5 การป้องกนัการเกิดโรคโคนเน่า 
โรคโคนเน่า เป็นชื่อรวมที่ ใช้ เรียกโรคพืชที่ เ กิดจากเชื อโรคในดิน  ซ่ึง เข้ าท้าลายเมล็ด                   

ที่ก้าลังงอกและต้นกล้าอายุน้อย ถ้าเกิดโรคดังกล่าว ในเมล็ดที่งอกจะท้าให้มีลักษณะนิ่มและเปลี่ยนเป็น            
สีน ้าตาลหรือสีด้า 

จากการศึกษา พบว่า ต้นกล้าที่เพาะจะมี
ความเสี่ยงต่อโรคโคนเน่ามากที่สุดในช่วงหลัง                      
ของการงอกโดยจะเกิดกับส่วนที่อยู่ใต้ดิน ต้นกล้า
ที่ เ ป็นโรคจะมีลักษณะเหมือนถูกบีบบริ เวณ                   
โคนต้น บริเวณดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาล              
ในภายหลัง ถ้าโรคดังกล่าวมีการระบาดมากให้ใช้
ยาฆ่าเชื อราในการก้าจัด ถึงแม้ว่าการใช้สารเคมี
อ า จ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ดี แ ต่  ก า ร ใ ช้ ย า ฆ่ า เ ชื อ ร า                  
เพียงเล็กน้อยเม่ือมีการระบาดอาจเป็นเพียง                
ทางเดียวที่จะสามารถรักษากล้าไม้ในชุดนั นไว้ได้ 
มิฉะนั นอาจต้องรอไปจนถึ ง ปีหน้ าถึ งจะได้                                    
เก็บเมล็ดอีกครั งส้าหรับพืชที่เกิดโรคโคนเน่าได้ง่าย 
เช่น มะเดื่อ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าจะใช้ทราย           
ผสมกับดินในอัตราส่วน 50 : 50 โดยไม่ใส่                  
ขุยมะพร้าว  เนื่องจากขุยมะพร้าวท้าให้กล้าไม้มีโอกาสเกิดโรคโคนเน่าได้มากขึ น หรืออาจพ่นยากันรา                 
ลงบนผิวดินหลังจากน้าเมล็ดลงถาดเพาะและพ่นอีกครั งหลังจากเพาะเมล็ดแล้วหนึ่งเดือน 

 
 
 

 

โรคโคนเน่าเกิดขึ นจากเชื อราหลายชนิด โดยสามารถสังเกตอาการ
ของโรคได้จากสีของล้าต้นบริเวณคอรากที่เปลี่ยนเป็นสีน ้าตาล เมื่อ
อาการมากขึ นใบจะเร่ิมเหี่ยว จากนั นล้าต้นจะล้มและกล้าไม้จะตาย
ในท่ีสุด 
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4.6 การเตรียมถุงดิน (Soil bag preparation or Potting) 
 วัสดุเพาะที่เตรียมไว้แล้วน้ามากรอกลงถุงพลาสติก ซ่ึงขนาดที่ใช้ในการเพาะช้าทั่วไป คือ 4X6 นิ ว             
แต่การเพาะช้ากล้าไม้บางชนิดที่โตเร็ว ซ่ึงต้องรีบน้าไปปลูกขณะยังมีขนาดเล็ก เช่น  ยูคาลิปตัส อายุ 2 เดือน 
สูง 20 ซม. เหมาะแก่การน้าไปปลูกจะใช้ถุงขนาด 3x5 นิ วก็ได้ แต่ถ้าเป็นกล้าค้างปีซ่ึงจะมีขนาดสูง                   
และระบบรากก็จะมากด้วย ต้องย้ายกล้าไม้ไปลงถุงขนาดใหญ่ขึ น เช่น 6x1 นิ ว 7x1 นิ วก็ได้ 

วิธีการกรอกดิน ใช้อุปกรณ ์ง่ายๆ ตัดล้าไม้ไผ่ขนาดใกล้เคียงถุงพลาสติก คล้ายปากฉลาม เพื่อใช้ตักดิน
และเทใส่ถุงได้สะดวก ถุงพลาสติกควรเจาะรู ขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร ตรงกลางก้นถุง 4 -8 รู และ
ด้านข้างอีก 4-8 รู การเจาะถุงพลาสติกมีความส้าคัญต่อระบบรากกล้าไม้มาก การที่มีรูที่มีขนาด จ้านวน
พอเหมาะที่ก้นถุง จะท้าให้รากกล้าไม้มีความปกติ แต่ถ้ามีรูไม่เหมาะสม เช่น จ้านวนรูน้อยเกินไป                  
หรือรูอยู่ด้านข้างหมดจะท้าให้รากเติบโตผิดรูป หรือขดวนอยู่ก้นถุง 

 การเก็บมุมก้นถุงเข้าในเพื่อให้ ก้นถุงแบน และการวางถุงสะดวก เพื่อการจัดวางเรียงถุงให้เป็นระเบียบ 
โดยจัดเรียงเป็นล็อคๆ และเพื่อสะดวกในการท้างาน และตรวจนับจ้านวนกล้า และการรอดตาย เช่น               
การเรียงถุงขนาด 15 ถุง ยาว 40 ถุง จะได้กล้าจ้านวน 600 ถุง (ถุงขนาด 4 x6 นิ ว) จัดเรียงบล็อก                     
ให้เป็นระเบียบ 

 ภาชนะปลูกต้องมีขนาดใหญ่พอที่กล้าไม้จะพัฒนาระบบรากอย่างสมบูรณ์นั่นคือ มีความยาว                  
และจ้านวนพอเหมาะ มีรูระบายน ้าเพียงพอ น ้าหนักเบา ราคาไม่สูงนักและหาได้ง่ายในท้องตลาด 
ถุงพลาสติกขนาด 9 x 2.5 นิ ว เป็นภาชนะปลูกที่หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าพบว่า มีความเหมาะสมส้าหรับ                
การผลิตกล้าไม้เกือบทุกชนิด ถุงแบบนี แข็งแรง มีน ้าหนักเบา และราคาถูก ข้อเสียของการใช้ถุงด้า                 
เป็นภาชนะปลูก คือ ถุงยุบตัวได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการขนส่ง ซ่ึงอาจท้าให้รากของกล้าไม้      
เสียหายได้ระหว่างการปลูก นอกจากนี  รากของต้นกล้าอาจขดงอที่ก้นถุง ซ่ึงต้นไม้ที่มีรากคดงอนี จะล้มได้ง่าย
เม่ือมีพายุ นอกจากนี  รากอาจงอกผ่านรูระบายน ้าลงไปในดินใต้ภาชนะปลูก ท้าให้ราก 
อาจขาดเม่ือขนย้ายและเกิดความเสียหายได้ การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ น 
ในการดูแลต้นกล้า 
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กระถางดัดราก (Root trainers) คือ กระถางพลาสติกที่ มีสันอยู่ด้านในตามแนวตั งเพื่อท้าให้                
รากของกล้าไม้เจริญลงด้านล่าง ลดการขดงอของราก กระถางดัดรากของ REX เป็นชนิดที่ผลิตในเมืองไทย
และสามารถหาได้ง่าย ในแต่ละชุดประกอบด้วยกระถางพลาสติกจ้านวน 24 ใบ ที่มีสันด้านในและ                      
รูระบายน ้าขนาดใหญ่เหมาะส้าหรับควบคุมความยาวของราก ภาชนะปลูกแบบนี กินพื นที่น้อยกว่า
ถุงพลาสติกและสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ รูปทรงคงตัวช่วยป้องกันระบบรากของกล้าไม้ระหว่างขนส่งด้วย 

4.7 การย้ายช า (Pricking) 
ขนาดของกล้าอ่อนที่ เหมาะสมในการย้ายช้าของไม้แต่ละชนิดแตกต่างกัน เนื่ อง เพราะ              

เมล็ดไม้มีขนาดต่างกัน และขนาดกล้าต่างกันด้วย สิ่งส้าคัญที่ใช้             
ในการพิจารณาคือต้องแน่ใจว่าเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์                 
มี ร า ก อ่อน  (Radicle) ล้ า ต้ น อ่ อน  ( Hypocotyl) ย อด อ่ อน 
(Plumule) ที่จะพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ได้ กล้าไม้ที่เริ่มงอก
โดยเปลือกเมล็ดหลุดออกไปแล้วและเห็นใบเลี ยง ยอดอ่อน และ
รากอ่อนสมบูรณ์ดีก็น้าไปย้ายช้าได้ ไม่ควรย้ายช้าหากมียอดอ่อน 
ต้นอ่อน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือถูกแมลงท้าลาย             
ไม่ควรย้ายช้าด้วยต้นกล้าโตจนมีรากยาวเกินไป เพราะรากจะขด
เป็นตะขอที่ปลายรากและโคนรากได้ ดังนั นจะต้องตัด ขลิบ รากที่
ยาวเกินไป หรือการใช้กล้าที่ มีรากอ่อนที่ยาวพอดี จะท้าให้              
ระบบรากไม่ผิดรูป การถอนกล้าจากกระบะเพาะต้องระวัง                
ไม่ให้ราก ล้า ต้น ใบอ่อน ได้รับความเสียหายด้วยการรดน ้าให้ชุ่ม
ก่อนถอนกล้า น้ากล้าต้นอ่อนใส่ภาชนะที่มีน ้าพอประมาณให้กล้าไม้
รักษาความสดพร้อมที่จะไปช้าใส่ถุงและท้าให้กล้าไม้ตั งตัวได้เร็ว               
อีกด้วย ก่อนช้าควรรดน ้าดินในถุงให้ชุ่มแล้วใช้ไม้ปลายแหลม              
ขนาดใหญ่กว่ารากพอประมาณแทงลงดิน ควรลึกกว่าความยาวของรากเล็กน้อยเพื่อไม่ให้โคนและปลายราก
ขดงอ สอดรากแล้วใช้ไม้จิ มข้างๆ ราก แล้วดันดินให้แนบกันและใช้นิ วชี กดดินที่ด้านหนึ่งด้านใดของต้นกล้า
เพื่อปิดช่องว่างระหว่างรากกับดินแล้วรดน ้าซ ้าอีกครั ง  
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การช้ากล้าไม้ ต้องปฏิบัติในเรือนเพาะช้าหรือจัดท้าที่ครอบกันแดดเป็นเวลา 2 -3 อาทิตย์แรก               
หรือจนกว่ากล้าไม้ตั งตัวได้ ประมาณ 7 วัน หลังย้ายช้าให้ส้ารวจกล้าตาย และรีบย้ายช้าซ่อมใหม่เพื่อให้           
กล้าไม้โตได้ทันกัน หรือขนาดใกล้เคียงกัน การย้ายช้าครั งที่ 3 ควรแยกออกมาช้าข้างนอก เพื่อไม่ให้กล้าไม้           
มีขนาดต่างกันมาก ถ้าตายควรเทดินออกรวมกองตากผึ่งแดดไว้ใช้คราวต่อไป การใช้ทรายหยาบโรย                
ทับหน้าถุงช้ากล้าไม้จะช่วยป้องกันหน้าดินจับตัวแน่นจากแรงกระแทกของน ้าที่รด ป้องกันการเกิดตะไคร่
หน้าดินและน ้าซึมผ่านได้ง่าย 

การย้ายช้าขนาดกล้าใหญ่ หรือกล้าค้างแปลงเพาะเป็นเวลานาน กล้าพวกนี จะมีล้าต้นสูงเรียว         
ใบมาก และรากยาว การย้ายช้าควรค่อย ๆ ขุดเซาะไม้ให้ล้าต้นและรากไม่ช ้าโดยเฉพาะรากแขนง             
และรากขนอ่อน ตัดปลายรากแก้วที่ยาวเกินไปทิ งเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดถุง  และไม่ให้รากเกิดการขดวน  
ที่ปลายราก ลิดใบออกให้เหลือแต่ใบอ่อนตรงส่วนปลาย เพื่อลดการคายน ้าและตั งตัวเร็วขึ น หรือตัดล้าต้น
ส่วนบนทิ งเหลือโคนสูง 1-2 ซม. (เหง้า) ก่อนน้าไปย้ายช้า ควรย้ายช้าในถุงดินขนาดใหญ่อย่างพอเหมาะ  
 การย้ายกล้า คือ การย้ายกล้าไม้จากถาดเพาะลงสู่ภาชนะปลูก กล้าไม้ที่เพิ่งงอกนั นเปราะบาง                    
จึงต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ล้าต้นและไม่ให้รากแห้ง เวลาที่เหมาะสม               
ส้าหรับการย้ายกล้า คือ ช่วงเย็น โดยต้องท้าในที่ร่มบรรจุวัสดุปลูกลงภาชนะแล้วรดน ้าเล็กน้อย จากนั น            
เจาะวัสดุให้เป็นหลุมด้วยช้อนให้ใหญ่พอที่จะใส่รากลงไปได้โดยไม่ท้าให้รากงอ ใช้นิ วชี และหัวแม่โป้ง                
จับต้นกล้าบริเวณใบเบาๆ ค่อยๆ ตักต้นกล้าขึ นจากถาดเพาะด้วยช้อน วางรากต้นกล้าลงในหลุมที่เตรียมไว้ 
แล้วเติมวัสดุปลูกให้เต็มกระแทกถุงปลูก 2 -3 ครั ง  เพื่อให้วัสดุปลูกแน่นและอยู่ตัวมากขึ น ถ้าวัสดุปลูก            
น้อยไปให้เติมจนกระทั่งเหลือระยะจากปากถุง 1-2 เซนติเมตร กดวัสดุปลูกเบาๆ เพื่อให้ม่ันใจว่าต้นกล้า            
จะไม่ล้มและอยู่กลางภาชนะปลูก 
 



-11- 

 

เทคนิคการย้ายกล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เจาะหลุมส้าหรับราก 
2. ยกต้นกล้าออกจากถาดเพาะโดยจับตรงส่วนใบ 
3. วางต้นกล้าลงในหลุมแล้วเติมวัสดุปลูกให้เต็ม 
4. กระแทกให้วัสดุอยู่ตัว 
5. เติมวัสดุปลูกถ้าจ้าเป็นโดยเว้นระยะจากปากถุงประมาณ 1-2 เซนติเมตร  
6. วัสดุปลูกแน่นพอดี 
7. ต้นกล้าที่ปลูกอย่างถูกต้อง 

ปัญหาของการย้ายกล้าลงภาชนะปลูก 
 
1. วัสดุปลูกบรรจุไม่เต็มถุงท้าให้ปากถุงพับลง 
ท้าให้น ้าลงไปไม่ได้ 
2. รากต้นกล้างอท้าให้ต้นไม้ที่ได้โค่นล้มง่าย 
3. ต้นกล้าไม่อยู่กลางภาชนะปลูก 
4. วัสดุปลูกหลวมเกินไป 
5. วัสดุปลูกแน่นเกินไป 
6. วัสดุปลูกแน่นพอดี 
7. ต้นกล้าที่ปลูกอย่างถูกต้อง 
 



-12- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การย้ายช้ากล้าอ่อน แสดงความจ้าเป็นที่ต้องตัดรากที่ยาวเกินไปออก เพื่อป้องกันรากขดวน 


