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บทที่ 6 
ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะช ากล้าไม้ 

 ในการด าเนินการด้านการเพาะช ากล้าไม้ของส านักจัดการป่าชุมชน ยึดตามแนวทางพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เก่ียวกับการปลูกป่าผสมโดยปลูกไม้เนื้ออ่อนที่โตเร็วและไม้เนื้อแข็งที่โตช้า         
ผสมกัน และการปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง และเป็นพันธุ์ ไม้ป่าประเภทพืชอาหาร                    
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกและความต้องการของชุมชน โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวทาง                 
การเพาะช ากล้าไม้ ส านักจัดการป่าชุมชน ดังนี้ 

6.1 แนวพระราชด ารสั 
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว  เสด็ จฯออก ณ ห้องประชุมสมเด็ จพระเจ้ าพี่ น าง เธอ                               

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 โรงพยาบาลศิริราช 
เม่ือช่วงค่ าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี   น าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ. )                           
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (กยน.) เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงาน
เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ า โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะ “ปลูกป่าผสม โดยปลูกไม้เนื้ออ่อน
ที่โตเร็ว และไม้เนื้อแข็งที่โตช้า ผสมกัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ าท่วม-ดินถล่มระยะยาว โดยไม้เนื้อแข็งที่โตช้า 
รากจะลึก สามารถช่วยในการชะลอน้ า ป้องกันดินถล่มได้ พร้อมให้หาทางป้องกันคนโลภลักลอบตัดไม้ ” 
นายกฯเผย ในหลวงทรงเน้น ปลูกป่า รักษาต้นน้ า แม้จะเป็นการปลูกป่าในระยะยาวก็ต้องเร่งด าเนินการ 

6.2 ข้อก าหนดไม้เนือ้ออ่นไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ 

“ให้แบ่งไม้ออกเป็น 3 ประเภท โดยถือเอาค่าความแข็งแรงในการดัดของไม้แห้ง (ความชื้นประมาณ 
12 เปอร์เซ็นต์) และความทนทานตามธรรมชาติของไม้นั้นเป็นเกณฑ์” 

 

ส าหรับความหมายของไม้โตเร็ว คือ ต้นไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเส้นรอบวงภายในระยะ                       
10 – 15 ปี โตได้มากกว่าหรือเท่ากับปีละประมาณ 5 เซนติเมตร (ไม้โตปกติมีอัตราการเจริญเติบโต                      
ปีละประมาณ 2.5-4 เซนติเมตร)  

 

  ความแข็งแรงในการดัด (กก./ซม2) ความทนทานตามธรรมชาติ (ปี) 
ไม้เน้ือแข็ง สูงกว่า 1,000 สูงกว่า 6 
ไม้เน้ือแข็งปานกลาง 600 - 1,000 2 - 6 
ไม้เน้ืออ่อน ต่ ากว่า 600 ต่ ากว่า 2 
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6.3 การจ าแนกพันธุ์ ไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ตามข้อก าหนดไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็ง                      
ตามมาตรฐานของกรมป่าไม้  

พันธุ์ไม้ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน ประจ าภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ กรวยป่า กระแจะ                
กระโดนบก กระโดนน้ า (จิกน้ า) กระถิน กระท้อนป่า กระบก กระพี้จั่น กล้วยฤาษี ก่อฝ้าย กันเกรา กุ่มน้ า 
กุ่มบก กาหลง กุ่ม ขนุน ข่อย ขี้เหล็ก ขี้อ้าย เขล็ง ไข่เน่า คอแลน แคบ้าน แคนา แคหางค่าง งิ้วป่า จิกสวน 
แจง  ชุมเห็ด แดง ตะโกนา ตะขบป่า ตะคร้อ ตะแบก ต๋าว ติ้ว เต่าร้าง เติม ถ่อน  ทองกวาว ทองหลาง 
นนทรี นุ่น นางด า นางพญาเสือโคร่ง เนียง บุนนาค ประดู่ ปรู๋ ปอกระสา ปันแถ ปีบ ผักหวานป่า ไผ่ซาง               
ไผ่ป่า ไผ่รวก พฤกษ์ พะยอม เพกา มะกรูด มะกล่ าต้น มะกอกเกลื้อน มะกอกป่า มะเกลือ มะขาม                   
มะขามเทศ มะขามป้อม มะแขว่น มะค่าแต้ มะค่าโมง มะรุม มะดัน มะเดื่อชุมพร มะตูม มะปราง มะเฟือง 
มะไฟ มะม่วงป่า มะม่วงหัวแมงวัน มะรุม มะสัง มะหวด มะหาด โมกมัน ยอบ้าน ยอป่า ลิ้นฟ้า เลี่ยน                
สมอไทย ส้มกบ สมอพิเภก สมอไทย ส้มป่อย สะเดา ส้านใหญ่ ส าโรง สารภี สีเสียดแก่น เสี้ยวดอกขาว 
แสมสาร หว้า อ้อยช้าง อินทนิลน้ า ซ่ึงสามารถจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ตามข้อก าหนด                 
ไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ได้ดังนี้ 

6.3.1 ไม้เนื้อแข็ง 
1) ไม้เนื้อแข็งโตช้า 

กระโดนบก, กล้วยฤาษี, ก่อฝ้าย, กันเกรา, ข่อย,  เขล็ง, แดง, ตะคร้อ, ตะแบก, ติ้ว นางด า, 
บุนนาค, ประดู่, พะยอม, มะเกลือ, มะค่าแต้, มะค่าโมง, สะเดา 

2) ไม้เนื้อแข็งปานกลางโตช้า 
กรวยป่า, กระแจะ, กระบก, กระพี้จั่น, ขี้อ้าย, ทองกวาว, เนียง, มะกล่ าต้น, มะกอก

เกลื้อน, มะกอกป่า, มะขาม, มะขามป้อม, มะม่วงป่า, มะม่วงหัวแมงวัน, มะหวด, มะหาด, สมอไทย,                  
สมอพิเภก, อ้อยช้าง, อินทนิลน้ า, กาหลง, ข่อย, ปรู๋, มะกรูด, มะแขว่น 

3) ไม้เนื้อแข็งปานกลางโตเร็ว 
กระโดนน้ า, กระถิน, กระท้อนป่า, กุ่มบก, ขนุน, ขี้เหล็ก, ไข่เน่า, คอแลน, แคบ้าน แคนา, 

แคหางค่าง, งิ้วป่า, จิกสวน,  แจง,  ชุมเห็ด, ติ้ว, เติม, ถ่อน,  ทองหลาง, นนทรี, ปันแถ,  ปีบ, ไผ่ซาง, ไผ่ป่า, 
ไผ่รวก, พฤกษ์, เพกา, มะขามเทศ, มะดัน, มะเดื่อชุมพร, มะปราง, มะเฟือง, มะไฟ, มะสัง, โมกมัก, ยอบ้าน,  
ส้มกบ, ส้มป่อย,  ส้านใหญ่,  ส าโรง, สารภี, สีเสียดแก่น,  เสี้ยวดอกขาว, แสมสาร,  หว้า   

6.3.2 ไม้เนื้ออ่อน 
1) ไม้เนื้ออ่อนโตช้า 

กุ่มน้ า, นางพญาเสือโคร่ง, เพกา, ต๋าว, เต่าร้าง, ผักหวานป่า  
2) ไม้เนื้ออ่อนโตเร็ว 

ตะโกนา, ตะขบป่า, กุ่ม, เลี่ยน,  นุ่น, ปอกระสา 
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6.4 พรรณไม้เบิกน า และพรรณไม้โครงสร้าง เพื่อการฟืน้ฟูสภาพป่า 
พรรณไม้เบิกน า ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ที่มีความต้องการแสงสว่างในการตั้งตัวสูง สามารถเติบโต                   

ได้อย่างรวดเร็ว และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไม้เนื้ออ่อน เป็นกลุ่มไม้ที่มีอายุสั้น พบได้ตั้งแต่พืชล้มลุก เช่น สาปเสือ 
หญ้าคา และพญ้าพง เป็นต้น หรือเป็นไม้พุ่ม และไม้ขนาดใหญ่ 

พรรณไม้เบิกน าที่กรมป่าไม้ด าเนินการเพาะช าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า ได้แก่ กระเจา กระท้อน 
กระบก กระสัง กฤษณา ก่อ กัลปพฤกษ์ กาสะลอง กาหลง ไก๋ ขนุน ขะจาว ขะเจาะ ขี้เหล็ก ขี้เหล้กบ้าน คูณ 
แคทราย แคนา แคบ้าน แคป่า งิ้ว งิ้วแดง งิ้วป่า จักจั่น จามจุรี จ าปา จ าปาป่า ชงโค ชมพู่ป่า ชะมวง 
ช ามะเลียง ซ้อ ซางนวล ตะโก ตะขบป่า ตะคร้อ ตะแบก ต๋าว ตีนนก เต่ารั้ง เต่าร้าง ถ่อน ไทร นนทรีป่า 
นางพญาเสือโคร่ง นุ่น เนียง บุญนาค ประค าดีควาย ประดู่ส้ม ปอกระเจา ปีบ ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ซาง ไผ่บง               
ไผ่ป่า ไผ่รวก ฝ้ายค า พญาสัตตบรรณ พยูง พิกุล เพกา เพี้ยฟาน มะกรูด มะกล่ าต้น มะกอก มะกอกน้ า 
มะกอกป่า มะก่อเดือย มะก่อแดง  

พรรณไม้โครงสร้าง เป็นต้นไม้ป่าพันธุ์พื้นเมือง ซ่ึงเม่ือน ามาปลูกแล้ว จะช่วยส่งเสริมการฟื้นตัว              
ของป่า และเร่งให้ความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมาได้เร็วขึ้น ต้นไม้ที่จะน ามาใช้เป็นพรรณไม้
โครงสร้างนั้นต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- อัตราการรอดสูงเม่ือปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อม โทรม 
- โตเร็ว 
- มีทรงพุ่มที่หนา กว้าง สามารถบดบังแสงแดดท าให้วัชพืชเติบโตไม่ได้ 
- ออกดอก ติดผล หรือให้ทรัพยากรที่ดึงดูดสัตว์ป่าได้ตั้งแต่อายุน้อย ๆ 
- พรรณไม้โครงสร้างยังต้องสามารถปลูกและดูแลได้ง่ายในเรือนเพาะช า ต้นไม้ที่ไม่สามารถเพาะได้

ย่อมไม่อาจน ามาใช้ในการปลูกป่าได้ พรรณไม้โครงสร้างจึงต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง               
ในเรือนเพาะช าด้วย ได้แก่  

- มีปริมาณเมล็ดเพียงพอ งอกได้เร็วและพร้อมเพรียงกัน  
- ต้นกล้าควรเจริญเติบโตจนสามารถน าไปปลูกได้ในเวลาไม่เกิน 1 ปี 

ในพื้นที่ที่ไฟป่ามักเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เช่น ในป่าผลัดใบการถูกท าลายจากไฟป่าอาจท าให้                    
การปลูกป่าทั้งหมดล้มเหลวได้ ไม้ที่ถูกคัดเลือกมาเป็นพรรณไม้โครงสร้างส าหรับพื้นที่ลักษณะนี้                      
จึงต้องมีคุณลักษณะอีกประการหนึ่ง คือ ทนไฟ และสามารถแตกยอดขึ้นมาใหม่ได้ถึงแม้ว่าส่วนที่อยู่เหนือดิน
จะถูกเผาไหม้ไปและเหลือเพียงส่วนที่อยู่ใต้ดินเท่านั้น 
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ชนิดพันธุ์ไม้โครงสร้างที่กรมป่าไม้ด าเนินการเพาะช าเพื่อการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ได้แก่ มะค่าโมง 
ชัยพฤกษ์ สัก พยุง ประดู่ ราชพฤกษ์ เสลา ก่อเดือย มะไฟ กัลปพฤกษ์ ยางแดง ตะเคียนหนู ยางป่า 
มะกอกป่า แดง สะเดา มะค่าแต้ ตะเคียน สมอพิเภก ยางนา ยมหอม สนสองใบ กันเกรา มะขามป้อม นนทรี 
ประดู่ป่า ตะเคียนทอง พะยอม ยมหิน นนทรีป่า กาฬพฤกษ์ มะเกลือ ตะแบก กฤษณา อินทนิล มะหาด 
กระบก แสมสาร มะกล่ า ขี้เหล็ก ตะคร้อ ยางพลวง มะม่วงป่า ทองกวาว มะฮอกกานี ชะมวง ก่อ แคนา               
สาธร มะขวิด มะขามเปรี้ยว พิกุล มะตูม ตีนเป็ด เฉียงพร้านางแอ พฤกษ์ กระโดน กระบก ขนุน ขี้เหล็กป่า 
คอแลน จัน ชิงชัน ตะคียน ตะแบกนา ติ้ว เติม นนทรีบ้าน ฝาง มะม่วง ยางเหียง สน สารภี ส าโรง 
อินทนิลน้ า อินทนิลบก 

ภายหลังการปลูกป่าฟื้นฟูด้วยวิธีการผสมผสานระหว่างไม้เบิกน าและไม้ดั้งเดิมเดิมแล้ว จะ ท าให้
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรงดังกล่าวกลับมามีโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชที่ค่อนข้างซับซ้อนยิ่งขึ้น                     
มีระบบเรือนรากที่แผ่ซ้อนทับกันมากขึ้น ทั้งในกลุ่มพืชที่รากตื้นและลึก ซ่ึงเป็นโครงสร้างที่เหมาะสม                     
ในการช่วยยึดเหนี่ยวดิน ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของดิน ท าให้ไม่เกิดการเลื่อนถล่มของดิน 
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องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ.  2535.  การเก็บ การรักษา และการปฏิบัติต่อเมล็ดไม้.  

โครงการพัฒนา พลังงานไม้ในเขตเอเชีย.  กรุงเทพฯ.  26 น. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  2549.  ปลูกให้เป็นป่า แนวคิดและแนวปฏิบัติส าหรับการฟ้ืนฟูป่าเขตร้อน.  

หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า.  เชียงใหม่.  200 น. 

กรมป่าไม้.  2537.  เทคนิคการเพาะช ากล้าไม้.  กรุงเทพฯ.  39 น. 

กรมป่าไม้.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.  การเพาะช ากล้าไม้และชนิดไม้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่จะปลูก.  กรุงเทพฯ.  
94 น. 

หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า.  2543.  เมล็ดและกล้าไม้ยืนต้นเพ่ือการฟ้ืนฟูป่าในภาคเหนือของประเทศไทย.  

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  151 น. 

กรมป่าไม้.  2542.  การจัดการเพาะช ากล้าไม้คุณภาพ.  กรุงเทพฯ.  52 น. 
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คณะผู้จัดท า 

 

จัดท าโดย  ส านักจัดการป่าชุมชน  กรมป่าไม้ 

            61 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 

  โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ 5639 (ส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ) 

ท่ีปรึกษา   นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์   อธิบดีกรมป่าไม้  

นายเริงชัย ประยูรเวช         รองอธิบดีกรมป่าไม้  

นายประลอง  ด ารงค์ไทย       ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 

นางนันทนา  บุณยานันต์     รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน 

บรรณาธิการ         นายประลอง  ด ารงค์ไทย  ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน 

กองบรรณาธิการ   นางนันทนา  บุณยานันต์  ผู้อ านวยการส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ 

นายณรงค์   ทองรักษ์             นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ       

นางปริชาติ  เจริญกรุง             นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  

นางสาวพรพรรณ  เจิดอัศวสิน   นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  

นางสาวพูลศรี เหลือวัฒนวรรณ  ผู้รับจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการป่าไม้ 

 

 


