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บทที่ 5 
การบ ารุงรักษากล้าไม้ 

การบ ารุงรักษากล้าไม้ คือ การปฏิบัติต่อกล้าไม้หลังการย้ายช ากล้าไม้อ่อนจนกระทั่งกล้าไม้              
มีอายุและขนาดตามที่ต้องการ พร้อมที่จะน าไปปลูกในพื้นที่จริง มีความส าคัญต่อคุณภาพของกล้าไม้                
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอิทธิพลต่อการรอดตายของกล้าไม้หลังจากน าไปปลูกในพื้นที่จริง                      
มีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

5.1 การให้แสง 
หลังจากการย้ายกล้า ให้น ากล้าไม้วางไว้ในที่ร่มที่มีแสงประมาณร้อยละ 50 เพื่อป้องกันใบไหม้               

และเฉา เตรียมพื้นที่ โดยใช้ตาข่ายกันแสงติดกับกรอบขนาด 0.5 -2.5 เมตร แขวนไว้เหนือต้นกล้า                     
ตาข่ายกันแดดนี้มีหลายเกรด ขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงที่ผ่าน สามารถหาซ้ือได้ทั่วไปในร้านอุปกรณ์                  
ทางการเกษตร แต่ถ้าหากหาซ้ือไม่ได้หรือราคาแพงเกินไปอาจใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น ทางมะพร้าว ไม้ไผ่ หรือ 
แม้กระทั่งหญ้าแห้งแทนได้ อย่างไรก็ตาม ต้องระวังไม่ให้ร่มเกินไป เพราะถ้ากล้าไม้ได้รับแสงน้อยกว่า                
ร้อยละ 50 จะท าให้กล้าไม้ยืดสูงแต่อ่อนแอ ท าให้เกิดโรคได้ง่าย ถึงแม้ว่าจะย้ายลงภาชนะปลูกแล้ว                 
แต่กล้าไม้ยังอาจตายได้ ถ้าอยู่กลางแดด หรืออุณหภูมิสูงเกินไป เพื่อลดปัญหาดังกล่าว จึงควรวางกล้าไม้              
ในที่ร่มจนกว่าจะถึงเวลาท าให้แกร่ง 

5.2 การรดน  า (Watering)  
การรดน้ าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการดูแลกล้าไม้ในเรือนเพาะช าและเป็นงานที่ต้องการทักษะ                  

ที่ได้รับการฝึก ภาชนะปลูกแต่ละใบสามารถเก็บน้ าได้ในปริมาณไม่มากนัก ถ้าหากไม่ได้รดน้ ากล้าไม้                  
นานกว่าหนึ่งวันในช่วงฤดูแล้งกล้าไม้อาจแห้งตายได้ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าน้ ามากเกินไปอาจเกิดน้ าขัง
ก่อให้เกิดความเสียหายได้ เช่นเดียวกันเรือนเพาะช ากล้าไม้เพื่อการค้าขนาดใหญ่ มักมีระบบการให้น้ า                
แบบฉีดพ่นละอองน้ าซ่ึงต่อกับท่อประปาโดยตรง ท าให้ไม่ต้องใช้แรงงานมากนัก แต่ส าหรับเรือนเพาะช า      
กล้าไม้ขนาดเล็กที่ผลิตพรรณไม้ที่หลากหลายชนิด ซ่ึงมีความต้องการน้ าแตกต่างกัน การรดน้ าด้วยมือ                  
โดยใช้บัวรดน้ าหรือสายยางที่มีฝักบัวรูละเอียดจะเหมาะสมกว่าและผู้ที่ท าหน้าที่รดน้ าสามารถตรวจสอบ
ความชื้นของกล้าไม้แต่ละรุ่น แต่ละชนิด เพื่อปรับปริมาณน้ าให้เหมาะสมได้มากขึ้น ในการรดน้ านั้น                
จะต้องประเมินด้วยว่า ควรให้น้ าแก่กล้าไม้มากน้อยเพียงใด ถ้าหากว่าวัสดุปลูกยังชื้นอยู่อาจไม่จ าเป็น              
ต้องรดน้ าซ้ า แต่ถ้าผิวหน้าของวัสดุปลูกเริ่มแห้ง แสดงว่าต้องให้น้ าแก่กล้าไม้แล้ว ถ้าพบว่าภาชนะปลูกมีมอส
หรือลิเวอร์เวิร์ตขึ้นอยู่ แสดงว่าวัสดุปลูกมีความชื้นสูงเกินไป ต้องลดปริมาณน้ าลง ถอนมอสและลิเวอร์เวิร์ต  
ที่ขึ้นอยู่ออกทิ้ง เพราะพืชทั้งสองจะท าให้น้ าซึมลงไปด้านล่างน้อยลง ส าหรับเรือนเพาะช ากลางแจ้ง                    
การให้น้ าแก่ต้นกล้าอาจแตกต่างกันไปตามฤดูกาล เช่น ในช่วงฤดูฝนอาจไม่ต้องรดน้ าเลย ในขณะที่ฤดูแล้ง
อาจต้องรดน้ าต้นกล้าถึงวันละสองครั้ง ดังนั้น การให้คนเป็นผู้ควบคุมการให้น้ า   
จึงดีกว่าการให้น้ าอัตโนมัติ การให้น้ ากล้าไม้ควรท าในตอนเช้าตรู่หรือตอนเย็น  
โดยควรมีการจัดตารางการรดน้ าที่เป็นระบบ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ในการรดน้ ากล้าไม้ต้องจดบันทึกวันและเวลาในการรดน้ าทุกครั้ง 



-3- 

 

น้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเจริญเติบโตของกล้าไม้ เพราะน้ าจะถูกน าไปใช้เป็นองค์ประกอบ             
ของการสังเคราะห์แสง ซ่ึงจะได้ผลผลิตเป็นอาหาร คือ คาร์โบไฮเดรต สะสมไว้ในต้นกล้า และน้ าเป็นตัวช่วย
ในการรักษาความสดชื่นและปรับอุณหภูมิของต้นกล้าในขบวนการคายน้ า ดังนั้น ถ้ามีปริมาณน้ าไม่เหมาะสม 
คือมากหรือน้อยเกินไปอาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และมีชีวิตของกล้าไม้ได้ 

โดยทั่วไปกล้าไม้ที่อยู่ ในแปลงเพื่อผลิตเหง้าต้องการน้ ามากกว่ากล้าไม้ที่ช าในถุงพลาสติก                      
เพราะกล้าไม้ในแปลงมีการระเหยน้ ามากกว่า กล้าไม้ที่มีอายุมากยิ่งต้องการใช้น้ ามาก อาจต้องท าการรดน้ า
ทุกวันจนกว่าจะถึงช่วงท าให้กล้าไม้แกร่ง ความต้องการใช้น้ าของกล้าไม้ผันแปรขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง              
เช่น ลักษณะวัสดุช า ที่ตั้ง (site) รังสีดวงอาทิตย์ กระแสลม ชนิดไม้ ช่วงอายุของกล้าไม้ การรดน้ าแก่กล้าไม้ 
ควรด าเนินการดังนี้ 

- ในสัปดาห์แรกของการย้ายช้า ควรรดน้้าทั้งเช้า-เย็น ด้วยฝักบัวฝอยละเอียด เพราะกล้าไม้              
มีขนาดเล็ก ไม่แข็งแรง และรากของกล้าไม้ยังไม่หยั่งลึกลงในวัสดุเพาะช า 

- หลังจากสัปดาห์แรก ควรรดน้้าวันละครั้ง ให้วัสดุช้าชุ่มชื้นทั่วทั้งถุง ถ้าหากดินในถุงช้าแห้งเร็ว               
อาจเพิ่มการรดน้ าเป็นวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น 

 รดน  าเองดีกว่าการใช้ระบบพ่นน  าด้วยสปริงเกอร์ เนื่องจากสามารถประเมินความต้องการน  าของ
กล้าไม้แต่ละชนิดได้ดีกว่า โปรดสังเกตลักษณะการจัดวางกล้าไม้ในภาพซึ่งใช้ไม้ไผ่มาช่วยในการแยกกล้า
ไม้ เพื่อกันไม่ให้ต้นกล้าบังแสงกันเอง 
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5.3 การใส่ปุ๋ย (Fertilizer application) 
กล้าไม้ที่เจริญเติบโตในถุงช า ซ่ึงมีการเตรียมวัสดุช าอย่างดี มีธาตุอาหารครบถ้วนและเพียงพอ               

และใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตสั้น การให้ปุ๋ยกับกล้าไม้ก็ไม่จ าเป็นเท่าใดนัก เช่น กล้าไม้โตเร็วทั่วไป              
แต่ในกล้าไม้หลายชนิดที่ต้องใช้ระยะเวลาเจริญเติบโตให้ได้ขนาดที่ต้องการนานหลายเดือน บางครั้ง                     
ต้องเตรียมกล้าข้ามปี เช่น กล้าไม้ในแปลงผลิตเหง้า แปลงเตรียมกล้าแบบเปลือยรากที่ผลิตซ้ าในพื้นที่เดิม 
การให้ปุ๋ยแก่กล้าไม้นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้นแล้วกล้าไม้จะแคระแกรน ไม่ได้ขนาด                   
ตามที่ต้องการ นอกจากนี้บรรดากล้าไม้ที่มีขนาดเล็ก และถูกเบียดบังจากกล้าไม้ต้นอ่ืน ซ่ึงถูกคัดแยกออกมา
จัดเรียงเป็นแปลงต่างหาก ควรให้ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโต เพื่อให้กล้าไม้ได้รับแร่ธาตุที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปุ๋ย                 
ธาตุอาหารเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเพื่อให้โตเร็ว ในช่วงแรกกล้าไม้ต้องการในปริมาณ      
ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ที่ให้ปุ๋ยควรมีปริมาณไนโตรเจนสูง และเม่ือกล้าไม้โต ใกล้จะย้ายปลูก ควรลดปริมาณ
ไนโตรเจน และเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัส (P) และโปตัสเซียม (K) ให้สูง เพื่อให้กล้าไม้พัฒนาทางระบบราก                      
และมีการสะสมอาหาร แมกนีเซียม แคลเซียมและซัลเฟอร์ ในปริมาณปานกลาง และยังต้องได้รับธาตุอ่ืนๆ 
เช่น เหล็ก ทองแดง และโบรอน เล็กน้อย ธาตุอาหารเหล่านี้อาจมีอยู่แล้วในวัสดุปลูก แต่ถ้าไม่พอ                  
จะต้องเสริมให้ด้วยการใส่ปุ๋ย ทั้งนี้ อาจส่งตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร และขอค าแนะน า                 
ในการใช้ ปุ๋ยจากหน่วยส่งเสริมการเกษตร หรือวิทยาลัยเกษตรกรรมในท้องถิ่น การตัดสินใจว่า                     
จ าเป็นต้องให้ปุ๋ยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของกล้าไม้ เช่น กล้าไม้โตช้า
และต้องการเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้ได้ขนาดก่อนถึงเวลาปลูกลงแปลงหรือกล้าไม้ที่แสดงอาการ                
ขาดธาตุอาหารเช่น ใบเหลือง อาจจ าเป็นต้องให้ปุ๋ย  อย่ า ใ ห้ ปุ๋ ย เ ม่ื อ ใ ก ล้ ถึ ง เ ว ล าท า ใ ห้ ก ล้ า ไ ม้ แ ก ร่ ง                    
เพราะในช่วงนั้นกล้าไม้ไม่ควรจะแตกยอดใหม่ การให้ปุ๋ยมากเกินไปอาจก่อให้เกิดผลเสียกับระบบราก                 
และถ้าหากปุ๋ยสัมผัสกับเนื้อเยื่อพืชโดยตรงอาจท าให้เกิดอาการไหม้ได้ 

ไมคอไรซา 
 หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า พบว่า กล้าไม้ส่วนใหญ่ที่ปลูก (ยกเว้นพวกก่อ) ในวัสดุปลูกที่มีดินจากป่า                
เป็นส่วนผสมนั้น มีไมคอไรซาเข้าไปเจริญในระบบรากได้เองโดยไม่ต้องใส่เชื้อราไมคอไรซาลงไป ในปัจจุบัน
เริ่มมีหัวเชื้อไมคอไรซาทั้งแบบน้ าและแบบเม็ดเข้ามาขายในเมืองไทย แต่ยังมีราคาแพง ในการทดลอง                  
เติมเม็ดเชื้อไมคอไรซาใส่ลงในภาชนะปลูกระหว่างการย้ายกล้านั้น หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าพบว่า                      
อัตราการตายของต้นกล้าสูงขึ้น (อาจเนื่องจากรากได้รับความกระทบกระเทือนจากการใส่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว) 
และไม่มีผลต่ออัตราการเจริญและการรอดของกล้าไม้เลย จึงยังไม่แนะน าให้ใช้หัวเชื้อไมคอไรซา                       
ในการผลิตกล้าไม้ 
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5.4 การก าจัดวัชพืช (Weeding) 
 วัชพืชที่ขึ้นอยู่รอบๆ เรือนเพาะช าเป็นแหล่งของแมลงศัตรูพืช และอาจมีเมล็ดปลิวเข้ามาขึ้น                    

ในภาชนะปลูกได้ จึงต้องมีการก าจัดก่อนที่วัชพืชจะออกดอกวัชพืชในภาชนะปลูกจะแย่งทั้งน้ า อาหาร                 
และแสงสว่างจากต้นกล้า การก าจัดวัชพืชที่โตแล้วจากภาชนะปลูกมักก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบราก
ของกล้าไม้ ดังนั้น จึงควรตรวจดูภาชนะปลูกอย่างสม่ าเสมอเพื่อก าจัดวัชพืชที่พบตั้งแต่ยังเล็กๆ                     
มอสและสาหร่ายถือว่าเป็นวัชพืชในภาชนะปลูกและต้องก าจัดออกเช่นกัน ภายหลังการย้ายช า                     
ควรถอนวัชพืชทุกๆ สัปดาห์ และเม่ือกล้าอายุ
เ กิน 1 เดือน ควรท าการถอนวัชพืชทุก                   
2 สัปดาห์ หรือเดือนละครั้ง ขึ้นอยู่กับความ
หนาแน่นของวัชพืช ควรท าการถอนวัชพืช
ขณะที่มีขนาดเล็กหรือเพิ่งงอก เนื่องจาก
วัชพืชยังมีระบบรากเล็กและถอนง่าย ท าให้
กล้าไม้ได้รับความกระทบกระเทือนน้อย                           
ควรท าการถอนวัชพืชภายหลังการรดน้ า               
ใ น ต อ น เ ช้ า  เ พ ร า ะ ดิ น ใ น ถุ ง ยั ง แ ฉ ะ               
ง่ายต่อการถอนวัชพืช นอกจากนี้ วัชพืช               
ที่ขึ้นอยู่ระหว่างช่องว่างของแปลงหรือทางเดินควรท าการดายหรือถากออกเพื่อความสะดวก สะอาด                          
และป้องกัน การแพร่ขยายเข้าไปในถุงช า บริเวณขอบด้านนอกของเรือนช าก็ควรท าการดายหรือตัดวัชพืช              
ให้สั้นชิดดิน เพื่อป้องกันการแพร่เมล็ดเข้ามาในเรือนช า และท าให้บริ เวณดูสะอาดเรียบร้อยขึ้น                      
กรณีการเพาะเมล็ดโดยวิธีหยอดเมล็ดในถุงช าโดยตรง ควรท าการถอนต้นกล้าที่ขึ้นเกิน 1 ต้น ย้ายไปช า                 
ถุงที่ต้นกล้าไม่งอก และถ้าต้นกล้าไม่สมบูรณ์ มีโรคและแมลงรบกวน ก็ควรท าการเผาและท าลายทิ้ง  
 การก าจัดวัชพืชบางครั้งอาจต้องใช้สารเคมีก าจัดหรือควบคุมวัชพืช โดยเฉพาะช่วงเวลาที่แรงงาน               
ขาดแคลน แต่ผู้ ใช้จะต้องแน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อกล้าไม้ และสิ่งแวดล้อม                      
อย่าใช้ยาฆ่าหญ้าส าหรับก าจัดวัชพืชในเรือนเพาะช าเพราะอาจท าให้กล้าไม้เสียหายได้ 
 

ความส าเร็จของเรือนเพาะช า : กล้าไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรง
พร้อมที่จะน าไปปลูกในช่วงต้นฤดูฝน 
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5.5 การป้องกนัและก าจัดศตัรพูืช (Pest and disease control) 
เช่น แมลงกัดกินใบ เชื้อราท าลาย โดยหม่ันตรวจสอบอยู่เสมอ ถ้าตรวจสอบพบควรรีบก าจัด                

ด้วยการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช สารเคมีแต่ละชนิดใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืชไม่เหมือนกัน                
จะต้องซ้ือมาใช้ให้ตรงกับศัตรูพืชชนิดนั้น เช่น ใช้ กับแมลง ใช้ กับเพลี้ยหรือใช้ กับเชื้อรา เป็นต้น                
และจะต้องท าความเข้าใจวิธีใช้โดยการศึกษาใบก ากับยา และปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 การตรวจสอบกล้าไม้อย่างสม่ าเสมอมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการป้องกันการระบาดของโรค               
ในเรือนเพาะช า ทันทีที่มีการระบาดของโรค ผู้ดูแลต้องสามารถระบุอาการของโรคพืชที่พบบ่อยได้ ตรวจดู
ความสมบูรณ์ของกล้าไม้ทุกสัปดาห์ ไม่ควรให้น้ าแก่กล้าไม้มากเกินไป คอยดูว่าน้ าระบายได้ดีทั้งในและ
ด้านล่างของภาชนะปลูก จัดวางกล้าไม้ไม่ให้แน่นเกินไปเพื่อให้อากาศระบายได้ดี ป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อ
ระหว่างกล้าไม้ ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อล้างเครื่องมือและถุงมือยางทุกครั้งที่หยิบจับกล้าไม้  ถ้าหากเกิดการระบาด
ของโรค ให้ตัดใบที่แสดงอาการหรือแยกกล้าไม้ออกเพื่อน าไปเผาทิ้ง อย่าน าวัสดุปลูกและถุงพลาสติก                 
ของกล้าไม้ที่เป็นโรคมาใช้ใหม่ ถ้าภาชนะปลูกเป็นกระถางที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ล้างด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อแล้ว
ตากแดดหลายๆ วันก่อนน ามาใช้ใหม่ไม่ควรใช้สารเคมีในการควบคุมโรคเนื่ องจากมีราคาแพง                           
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง หากจ าเป็นต้องใช้สารเคมี
ควบคุมการระบาดของโรค สิ่งแรกที่ต้องท าคือ ดูว่าพืชถูกท าลายด้วยเชื้อโรคกลุ่มใด (เชื้อรา แบคทีเรีย               
หรือไวรัส) เพื่อที่จะได้เลือกใช้สารเคมีได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ไอโพรไดออน ( Iprodione)จะฆ่าเชื้อรา                  
ที่ท าให้เกิดใบเป็นจุดได้ดี ในขณะที่  บีโนมิล(Benomyl) ฆ่าเชื้อราได้หลายชนิด แคปแทนใช้ได้ผลดี                      
กับโรคโคนเน่า และต้องอ่านค าเตือนและท าความเข้าใจวิธีการใช้อย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตแนะน า                 
อย่างเคร่งครัดทุกครั้ง 
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สาเหตุของโรคในเรือนเพาะช า 
โรคพืชเกิดขึ้นจาก 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ 
1. เชื้อรา : ถึงแม้ว่าเชื้อราบางชนิดอาจมีประโยชน์แต่บางชนิดอาจท าให้เกิดโรคโคนเน่า รากเน่า  

และ ใบเป็นจุด (ใบไหม้หรือเป็นสีสนิม) 
2. แบคทีเรีย : ส่วนมากไม่เป็นอันตรายต่อพืช แต่บางชนิดอาจท าให้เกิดโคนเน่า เนื้อเยื่อเน่าหรือเฉา 
3. ไวรัส : พบได้ในพืชทั่วไป มักไม่ก่อให้เกิดปัญหารุนแรงในเรือนเพาะช า แต่บางชนิดท าให้ใบ                

เป็นจุด 

การควบคุมศตัรพูืชอืน่ 
 ถึงแม้ว่าแมลงส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อพืช แต่แมลงบางชนิดอาจกินใบหมดได้ในเวลาสั้นๆ                
หรือท าลายรากท าให้กล้าไม้ตายได้ ศัตรูพืชไม่ได้มีเฉพาะแมลงเท่านั้น ไส้เดือนฝอยหอยทาก หรือแม้กระทั่ง
สัตว์เลี้ยง อาจก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกัน ศัตรูพืชที่ส าคัญได้แก่ พวกที่ท าลายใบพืช เช่น หนอนผีเสื้อ
และตั๊กแตน แมลงที่เจาะท าลายล าต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วงและผีเสื้อกลางคืน พวกที่ดูดน้ าเลี้ยง เช่น เพลี้ย 
และมวน พวกที่กินราก เช่น ไส้เดือนฝอย ศัตรูพืชเหล่านี้นอกจากจะท าลายพืชโดยตรงแล้วยังอาจเป็นพาหะ
ของโรคพืชอีกด้วยการตรวจกล้าไม้อย่างสม่ าเสมอจะท าให้ผู้ดูแลสามารถควบคุมศัตรูพืชได้ก่อนที่จะรุกลาม
จนกระทั่งควบคุมไม่ได้ โดยสามารถก าจัดทั้งศัตรูพืชและไข่ได้ โดยการหยิบออกหรือพ่นยาฆ่าเชื้อแบบอ่อนๆ 
ถ้าไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายของศัตรูพืชได้ให้ฉีดพ่นด้วยยาฆ่าแมลง โดยเลือกสารเคมีให้เหมาะสม                  
กับชนิดของศัตรูพืช เช่น พิริมิคาร์ด (Pirimicard) เหมาะส าหรับการก าจัดเพลี้ย ในขณะที่ไพรีทริน 
(Pyrethrin) มีผลท าลายแมลงได้หลายชนิด ส าหรับ ปัญหาของวัชพืช  ศัตรูพื ช และโรคพืชนั้ น                 
การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขหลังการระบาดศัตรูพืชไม่ได้มีเพียงสัตว์ขนาดเล็กเท่านั้น สุนัข หมู ไก่ วัว                
หรือสัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับกล้าไม้ในเรือนเพาะช าได้ในเวลาไม่ก่ีนาที 
ดังนั้นถ้าในบริเวณใกล้เคียงมีสัตว์เลี้ยงอยู่จะต้องมีรั้วก้ันไม่ให้สัตว์เข้ามาในเรือนเพาะช าด้วย  
 
 
 
 
 
 
    ป้องกันเรือนเพาะช าจากศัตรูพืช              
ทั้งขนาดใหญ่และเล็กด้วยการท ารั้วกั้น 



-8- 

 

5.6 การเลื่อนรากและตดัราก (Root pruning and root cutting)  
การเลื่อนและตัดราก มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันมิให้รากของกล้าไม้เจริญเติบโตภายนอก                  

ถุงช า เพราะกล้าไม้ที่รากเจริญเติบโตภายนอกถุงช าจะท าให้ปริมาณรากในถุงช าเหลือน้อย โดยเฉพาะระบบ
รากแขนงและรากฝอย อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้กล้าไม้เห่ียวเฉาและตายเม่ือน ากล้าไม้ไปปลูก เพราะถุงช า
มีรากน้อย รากฉีกขาด และระบบรากได้รับความกระทบกระเทือน ดังนั้น การเลื่อนหรือตัดรากที่ดีจะต้อง               
ท าทันทีที่รากเริ่มชอนไชออกนอกถุง เพราะรากยังมีขนาดเล็กและขาดง่าย ท าให้ปลายรากที่ชอนไชออกมา
หยุดการชอนไชชั่วคราว (Shocking) ไม่จ าเป็นต้องใช้กรรไกรหรือมีดคมตัดราก เพียงแต่ยกถุงขึ้นเล็กน้อย 
หรือเลื่อนถุงกับพื้นดิน รากก็จะขาด ระบบรากส่วนใหญ่ได้รับความกระทบกระเทือนน้อยมาก แต่ถ้า                      
ปล่อยทิ้งไว้ รากชอนไชออกมามาก รากมีขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องใช้กรรไกรตัดก่ิงหรือมีดคมๆ ตัด ระบบราก
จะกระทบกระเทือนมาก ต้นไม้ต้องใช้ระยะเวลาตั้งตัวนาน และบางส่วนอาจเห่ียวเฉาและตายไปในที่สุด  

ก่อนการเลื่อนและตัดราก ควรงดการให้น้ าแก่ต้นกล้า ให้ดินในถุงแข็งและจับตัวกันแน่น เพื่อป้องกัน
รากกล้าไม้ส่วนใหญ่ไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนภายหลังการเลื่อนรากต้องท าการรดน้ าให้แก่กล้าไม้
ทันที การเลื่อนและตัดรากควรกระท าในวันที่เมฆครึ้ม แดดอ่อนหรือท าในตอนเย็น 

ผู้ท าหน้าที่ดูแลรักษากล้าไม้ ต้องหม่ันสังเกต คอยตรวจตราดูแลกล้าไม้ โดยการสุ่มยกถุงกล้าไม้ขึ้นดู
ว่ารากเริ่มการชอนไชออกนอกถุงหรือยัง โดยเฉพาะกล้าไม้ที่มีอายุมาก กล้าไม้ที่ต้องเพาะช าข้ามปีหรือ             
กล้าโตเร็วต่างๆ ถ้าพบต้องรีบด าเนินการเลื่อนและตัดรากทันที สังเกตได้ง่ายๆ คือ ต้นกล้าที่รากลงดิน                  
จะมีการเจริญเติบโตมากกว่าต้นอ่ืน 
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5.7 การคดักล้าและการจัดเรียงล าดบัความสูง (Cutting and Grading) 

กล้าไม้ภายหลังจากการย้ายช าจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากลักษณะทางกรรมพันธุ์
ของเมล็ด และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ท าให้กล้าไม้มีทั้งสมบูรณ์ มีขนาดโต ล าต้นแคระแกร็น เรียงปะปนกัน
อยู่ในแปลงที่จัดเรียงถุงช า หากปล่อยไว้ไม่ท าการใดๆ กล้าไม้ต้นเล็ก แคระแกร็น ก็จะถูกเบียดบัง                     
ไม่เจริญเติบโต หรืออาจตายไปในที่สุด ดังนั้นขณะที่ท าการเลื่อนและตัดรากกล้าไม้ภายในแปลงช าเดียวกัน            
ก็จะท าการคัดกล้า และจัดเรียงล าดับความสูงของกล้าควบคู่กันไปด้วย โดยเรียงล าดับเป็นแถวๆ                    
ต้นกล้าที่มีความสูงที่สุดจัดไว้บริเวณหัวแปลงเรียงไปต่ าสุดที่ท้ายแปลง เพื่อให้ต้นกล้าได้รับแสงสว่าง                   
และทั่วถึง กล้าไม้ที่มีลักษณะไม่ดี มีโรคและแมลงท าลาย ไม่สามารถจะบ ารุงให้เป็นกล้าที่สมบูรณ์ได้                  
ควรคัดและท าลายทิ้ง กล้าไม้ที่คาดว่าจะสามารถบ ารุงให้สมบูรณ์ได้ อาจคัดแยกไปเรียงเป็นแปลงอีกต่างหาก 
เพื่อสะดวกต่อการให้ปุ๋ยเป็นกรณีพิเศษ กล้าไม้ที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้  

- ล้าต้นกล้ามีความสูงระหว่าง 1-2 เท่า ของความสูงของราก หรือ 1-2 เท่าของความสูงของถุงปกติ
ขนาด 4x6 นิ้ว เม่ือบรรจุดินจะสูงประมาณ 10 เซนติเมตร  

- ล้าต้นมีความแข็งแรงม่ันคง มีคอรากแข็งแรง  
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5.8 การท าให้กล้าไม้แกร่ง (Seedling hardening) 
กล้าไม้ที่อยู่ในร่มเงาของเรือนเพาะช ามาตลอดนั้น ถ้าขนย้ายไปปลูกทันทีกล้าไม้อาจจะตายได้ 

เพราะไปกระทบกับภาวะที่แตกต่างจากเรือนเพาะช ากะทันหัน เช่น ภาวะแดดจัดเกินไป และความแห้งแล้ง 
ไม่สามารถปรับสภาพให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น  จึ งควรท าให้กล้าไม้แกร่ ง เสีย ก่อน                        
โดยการเปิดหลังคาเรือนเพาะช า หรือขนออกมาไว้ข้างนอกเพื่อให้ชินกับสภาพแดดจัด ซ่ึงกล้าไม้                     
จะท างานมากขึ้น หรือสังเคราะห์แสง หรือการสร้างหรือเก็บสะสมอาหารมากขึ้น และการให้ต้นกล้า                        
ชินกับสภาพความแห้งแล้ง หรือกดดัน เนื่องจากปริมาณน้ าจ ากัดอย่างพอเหมาะด้วยการลดปริมาณน้ าที่ให้ 
ยกตัวอย่างเช่น เคยรดน้ าทุกวันก็อาจจะลดปริมาณวันเว้นวันประมาณ 1 เดือน ก่อนน าไปปลูก เม่ือเสร็จจาก
ขั้นตอนท าให้แกร่งแล้ว ก่อนการขนย้ายและปลูกจะต้องให้น้ าอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในระยะตั้งตัวจะช่วยให้
กล้าไม้มีการรอดตายสูง 


