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คานา
ปัจจุบันสวนยางในประเทศส่วนใหญ่เป็นสวนยางเชิงเดี่ยว แม้ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลจะอนุญาตให้
เกษตรกรที่ขอรับการสงเคราะห์จากสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.) สามารถปลูกพืชร่วมยางได้
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาดจากการปลูกยางเชิงเดี่ยว แต่ดูเหมือนว่าการทาสวนยางเชิงเดี่ยวควบคู่กับการใช้
สารเคมีทางการเกษตรยังคงเป็นที่นิยมของชาวสวนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในช่วงที่ราคายางสูงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลทาให้
เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้ นที่ป่าเป็นพื้นที่การเกษตร การเสื่อมลงของคุณภาพดิน การ
ลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการปลูกพืชในสวนยาง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชในสวนยางแบบวนเกษตร
หรือแม้กระทั้งรูปแบบที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียกว่า “สวนสมรม” ทั้งหมดล้วนเป็นระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่
ได้รับการยืนยันว่าสามารถสร้างรายได้จากการมีผลผลิตที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหาร ไม้ใช้สอย
และเกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ การปกป้องลุ่ม
น้าและอนุรักษ์ดิน
คู่ มื อการปลูกสร้างไม้ มีค่าในระบบสวนสมรมบนพื้ นฐานเสริมสร้างนิเวศ ความหลากหลายชีว ภาพและ
เศรษฐกิจชุมชน ได้จัดทาขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกสร้างสวนไม้มีค่าตั้งแต่การผลิตเมล็ดคุณภาพดี การ
เพาะเมล็ดไม้ รูปแบบการปลูก และการนาไม้มีค่ามาใช้ประโยชน์เพื่อ เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงที่
ยางพาราหรือผลิตผลทางการเกษตรราคาตกต่า

วสันต์ จันทร์แดง
เจษฎา วงค์พรหม
เดชา ดวงนามล
ปุณยนุช อมรบวรวงศ์

3

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทนา
การคัดเลือกแม่ไม้ (Plus Tree Selection)
การเก็บและจัดการเมล็ดไม้ (Seed collection and management)
การเพาะเมล็ดไม้ป่า
การปักชากล้าไม้โตเร็ว
เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาและการปลูกเชื้อให้แก่กล้าไม้
รูปแบบการปลูกไม้มีค่า
เอกสารอ้างอิง

4

4
9
17
33
35
41
46
60

บทนา
แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีพื้นที่ปลูกยางพารามากถึง 14,256,630.62 ไร่และมีปริมาณการส่ ง ออก
ยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่จากสถานการณ์การผลิตยางพาราของโลก พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื้อที่
ปลูกยางพาราของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 77.98 ล้านไร่ ในปี 2557 เป็น 89 ล้านไร่ ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะที่ผลผลิตยางพาราของโลก เพิ่มขึ้นจาก 12.14 ล้านตันในปี 2557 เป็น 14.59 ล้านตัน ในปี
2561 เนื่องจาก ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่น จึงจูงใจให้มีการขยายเนื้อ
ที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 6-7 ปีที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่าราคายางในตลาดโลกปรับลดลงอย่ าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และลุกลามไปทั่ว
โลก รวมทั้งจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ของโลกทาให้การรับซื้อและการลงทุนชะลอตัวและลดลงต่อเนื่องมาจนถึง
ปลายปี 2561 ซึ่ง The Economist Intelligence Unit คาดการณ์ว่าการผลิตยางธรรมชาติของโลกจะเติบโตในอัตรา
ชะลอตัวที่ 1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2562-2563 (เขตต์โสภณ , 2562)
ยางพารา เป็นพืชอุตสาหกรรมที่ไม่เพียงแต่จะมีสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซี่งประเทศไทย
เป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราที่สาคัญของโลก มีพื้นที่ปลูกยางพาราเป็นอันดับสองรองจากประเทศอินโดนีเซีย คือ
ประมาณ 22.47 ล้านไร่ มีปริมาณการส่งออกยางพาราธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก คือ 4,419,00 ล้านตัน
ส่วนใหญ่มีการส่งออกร้อยละ 82 และส่วนที่เหลือเป็นการจาหน่ายในประเทศ โดยส่งออกไปยังตลาดหลัก ได้แก่ จีน
มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ส่วนใหญ่จะส่งออกในรูปของยางแปรรูปขั้นต้น ประกอบด้วย ยางแผ่น
ยางแท่ง ยางเครพ น้ายางข้น และผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบด้วยยางยานพาหนะ ถุงมือยาง ยางรัดของ หลอด ท่อ
สายพานลาเลียงและส่งกาลัง เป็นต้น (สถาบันวิจัยยาง, 2561)
ส่วนพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วโลก ในปี 2560 มีประมาณ 80.90 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 2.72 เมื่อ
พิจารณาถึงพื้นที่เปิดกรีดในปี 2559 มีประมาณ 70.67 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 77.78 เป็นพื้นที่ปลูกใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด คือ 22.74 ล้านไร่ รองลงมาคือประเทศ
ไทย 18.46 ล้านไร่ และมาเลเซีย 6.70 ล้านไร่ ตามลาดับ โดยประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก 3 ประเทศ
ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในปี 2561 มีเนื้อที่ปลูกยางพารารวม 49.87 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.03 ของ
เนื้อที่ปลูกยางพาราของโลกและมีผลผลิตรวม 8.94 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 61.27 ของผลผลิตโลก โดยอินโดนีเซียเป็น
ประเทศที่มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากที่สุดในโลก มีการขยายเนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 0.55 ต่อปี จาก
22.45 ล้านไร่ในปี 2557 เป็น 22.99 ล้านไร่ในปี 2561 แต่มีผลผลิตมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากไทย โดยผลผลิต
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.85 ต่อปีจาก 3.15 ล้านตันในปี 2557 เป็น 3.61 ล้านตันในปี 2561 สาหรับมาเลเซีย มีเนื้อ
ที่ปลูกเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม โดยมีเนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 ต่อปี จาก
6.54 ล้านไร่ ในปี 2557 เป็น 6.77 ล้านไร่ในปี 2561 ในขณะที่ผลผลิตลดลงร้อยละ 3.26 ต่อปี จาก 0.67 ล้านตันในปี
2557 เหลือ 0.56 ล้านตันในปี 2561
สาหรับการปลูกสร้างสวนยางพารา พบว่า พื้นที่ปลูกยางมากที่สุดของประเทศไทยเป็นพื้นที่ทางภาคใต้และ
พื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกเดิม มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกยางมาก นอกจากนั้นยัง
ได้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางมายังเขตพื้นที่ปลูกยางใหม่ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก
ส่วนใหญ่ยังเป็นการทาเกษตรกรรมแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรจึงมีรายได้หลักจากสวนยาง แต่มีเกษตรกรบางราย
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ที่มีการเสริมรายได้ในสวนยางโดยการปลูก พืชและเลี้ยงสัตว์เสริมรายได้ในสวนยาง และมีการปลูกไม้ผลหรือไม้ป่ายืน
ต้นสาหรับใช้สอย ผลิตภัณฑ์น้ามันทาความสะอาด เครื่องสาอางจากน้ามันเมล็ดยางพารา เป็นต้น ทั้งนี้นโยบายการ
พัฒนายางพาราของประเทศไทยจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กล่าวคือราคา
ยางไม่มีเสถียรภาพและราคาตกต่า รัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกยาง ควบคู่กับการ
ปลูกพืชแซมยางและพืชร่วมยาง เพื่อเป็นรายได้ระหว่างรอผลผลิต และเป็นรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรนอกเหนือจาก
ยางพารา นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งชาวสวนยางที่ต้องการโค่นยางเพื่อ
ปลูกแทนหันมาเลือกปลูกยางแบบผสมผสานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยลดจานวนต้นยางต่อพื้นที่ลงจากเดิมที่ปลูก
ลักษณะพืชเชิงเดี่ยว ต้องมีต้นยาง 60-70 ต้น/ไร่ ปรับเหลือไม่น้อยกว่า 40 ต้น/ไร่ เพิ่มระยะห่างระหว่างแถวประมาณ
10 เมตร เพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่ว่างระหว่างต้นยางไว้สาหรับปลูกพืช หรือทากิจกรรมทางการเกษตรอื่นไม่ว่าจะเป็น
ประมงหรือปศุสัตว์ นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการสวนยางของเกษตรกรแล้ว รัฐบาลได้ย้าให้มีการเพิ่ม
สัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น และลดการส่งออกให้น้อยลงเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศให้น้อยลง
ซึ่งมีความผันผวนตามสถานการณ์ราคาน้ามันและเศรษฐกิจโลก อันจะส่งผลให้ราคายางในประเทศมีเสถียรภาพมาก
ขึ้น
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการปลูกไม้ยางพาราเป็นพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่นั้นเกษตรกรต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงต่อ
ความผันผวนของราคายางในตลาดโลก และภาวะความไม่มั่นคงในการดาเนินชีวิตและไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการสาคัญในการพัฒนาประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้
เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประเทศไทยจึงมีนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอยู่จานวนมาก โดยรัฐบาลได้กาหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติของพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยตามแนวทางการพัฒนาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึง ไม้ยืนต้นทุกชนิด รวมถึงไผ่ที่ปลูกหรือขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ที่มี
การใช้ประโยชน์เนื้อไม้ และ/หรือ ผลิตผลอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้เพื่อการค้า ดังนั้น อาจกล่าวโดยรวมได้ว่าไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจ เป็นไม้ที่สามารถนามาสร้างมูลค่าหรือแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแก่ผู้ปลูก กรมป่าไม้ (2562) โดยรัฐบาลได้กาหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถใช้เป็นทรัพย์สิน
เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ โดยสามารถนามาค้าประกันการกู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่อได้ โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
การศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าต้นไม้ที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ นอกจากนี้สามารถสรุป
นโยบายและประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจ (ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์, 2562) ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) เป็นกรอบแผนงานในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” ประกอบด้วย 6 ประเด็ นยุท ธศาสตร์ และมี 2 ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2) แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึ ด หลั กการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญา
และนวัตกรรมตามยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมียุ ทธศาสตร์ขับ เคลื่ อนทุน ทางธรรมชาติ และคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้
ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558–2564 มีวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม คือ “เพื่อให้การ
จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืน และมีความสมดุล กับการ
ขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์” บรรจุอยู่ในนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติทั่วไปข้อที่ 11 เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากพื้นที่เสื่อมโทรม และสร้างป่าเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดก๊าซ
เรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
5) ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน ” และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี ทั้งนี้การเพิ่ม
พื้นที่ป่าทั้งในและนอกเขตป่าถือเป็นพันธกิจสาคัญ
6) แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบให้
กอ.รมน. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวางยุทธศาสตร์และกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
คือ การพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายใน
10 ปี
7) ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งในการแก้ไข
จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาค
การเกษตรมั่ ง คั่ ง ทรั พ ยากรการเกษตรยั่ ง ยื น ” และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การผลิ ต ภาคเกษตรที่ จ าเป็ น ต้ อ งพึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกษตรกรทาการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8) ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2560-2579) ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “ไม้เศรษฐกิจนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
รวมถึงได้กาหนดนิยาม ไม้เศรษฐกิจ หมายถึง “ไม้ยืนต้นทุกชนิด รวมถึงไผ่ ที่ปลูกหรือขึ้นเองตามธรรมชาติ และอยู่
นอกเขตป่ า อนุ รั ก ษ์ ที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ เ นื้ อ ไม้ และ/หรื อ ผลิ ต ผลอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ นื้ อ ไม้ เ พื่ อ การค้ า ” มี ก ารก าหนด
เป้ า ประสงค์ และตั ว ชี้ วั ด เพื่ อแสดงให้ เ ห็ น ถึง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการด าเนิ น งานที่ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศน์ ที่ กาหนดไว้ 3 ด้ าน
ประกอบด้วย 1) พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 26 ล้านไร่ 2) รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ
ไม่น้อยกว่า 420,000 บาทต่อคนต่อปี และ 3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคป่าไม้ของประเทศไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดเตรียมพืน้ ที่รองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจปลูกไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบรับรองป่าไม้ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 7 อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนภายใต้การมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ สถาบันการศึกษา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สถาบันเกษตรกรด้าน
ไม้เศรษฐกิจ หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานของกระทรวง
อุ ต สาหกรรม หน่ ว ยงานของกระทรวงการคลั ง และภาคเอกชน เป็ น ต้ น เพื่ อให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ว างไว้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งที่ผ่านมาได้ดาเนินการสาเร็จลุล่วงตามยุทธศาสตร์ในหลายประเด็น เช่น การแก้
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เกี่ยวกับไม้หวงห้าม การแก้ไขกฎกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์ให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สิ นที่
ใช้เป็นหลักประกันได้ การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกป่าของธนาคารของรัฐบางแห่ง โครงการชุมชนไม้มีค่าของรัฐ เป็น
ต้น
9) นโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายต่อรัฐสภาไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งในกรอบนโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร ได้ระบุการ
ส่งเสริมปลูกไม้มีค่าทางศรษฐกิจ คือ “ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ และให้
ความสาคัญในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูก การบารุงรักษา ดูแล และการแปรรูป
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง”
10) นโยบายการใช้ไม้มีค่าที่ใช้ค้าประกันเงินกู้ได้ เทคโนโลยีการเกษตร (2562) ได้กล่าวสรุปความเป็น
มาถึงไม้มีค่าที่ใช้ประกันเงินกู้ได้ว่า “คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม” เป็นผู้จุดประกายความคิดให้ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกกฎกระทรวงเพื่อเพิ่มทรัพย์สินอื่นมาเป็นหลักประกัน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า จึ ง เปิ ด เวที ป ระชาพิ จ ารณ์ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สมาคม
ธนาคารไทยและธนาคารรัฐ เช่น ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน SME Bank ปรากฏว่าทุกหน่วยงานต่างสนับสนุนแนวคิดเรื่อง
การใช้ไม้มีค่าเป็นสินทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจ เพราะนโยบายนี้สร้างผลดีต่อประเทศชาติ รวมทั้งภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้นาไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูงมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยการออกเป็น
กฎกระทรวง ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดทางให้ใช้ไม้ยืนต้นที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้ วยสวนป่าสามารถนามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ซึ่งจะ
ทาให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ได้รับความสะดวกและมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในการ
ประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้นแล้ว
นโยบายดังกล่าว สร้างแรงจูงใจให้คนไทยหันมาปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม ช่วยสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลดีทาให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว ประชาชนยังสามารถใช้ประโยชน์
จากต้นไม้ระหว่างการปลูก โดยใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงิน กับสถาบันการเงินได้อีกด้วย ขณะเดียวกัน
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จะมีไม้จากป่าปลูกจานวนมากใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปในอนาคต ซึ่ง
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้ง ที่
5/2561 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่าง
กฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. … ตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
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เปิดทางให้ประชาชนสามารถนาไม้ยืนต้น เช่น ไผ่ มะม่วง ทุเรียน มะขาม ไม้ยาง มะขามป้อม ไม้สัก ไม้พะยูง ฯลฯ ที่
ขึ้นทะเบียนปลูกกับหน่วยงานภาครัฐ นามาใช้ค้าประกันธุรกิจได้ในอนาคต
นอกจากนี้ หลังจากรัฐบาลเห็นชอบให้การใช้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้โดยกระทรวงพาณิชย์
เสนอให้เพิ่มไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และมีการแก้ไขกฎหมายกรมป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7 ให้สามารถตัดต้นไม้
ได้ ทุ กชนิดที่ ขึ้นหรือปลูกในที่ที่มี กรรมสิท ธิ์ ส่ ว นการสร้างผู้ตรวจประเมิ นมู ลค่าต้นไม้ ธ.ก.ส.ร่ว มกับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการ
และสมาชิกโครงการธนาคารต้นไม้ 400 ชุมชน ชุมชนละ 2 คน รวม 800 คน เพื่อทาหน้าที่ประเมินมูลค่าต้นไม้ และ
ธ.ก.ส. มีเป้าหมาย ยกระดับโครงการธนาคารต้นไม้สู่ชุมชนไม้มีค่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ 300,000 ไร่ คาดว่าภายใน
10 ปี จะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศไม่ต่ากว่า 137 ล้านต้น จากปัจจุบันที่มีประมาณ 12 ล้านต้น ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการกักเก็บคาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแปลงรายได้สู่ชุมชนต่อไป
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การคัดเลือกแม่ไม้ (Plus Tree Selection)
การคัด เลื อกแม่ ไม้ เป็ น ขบวนการแรกของงานการปรับปรุงพัน ธุ์ไม้ ป่าและความสามารถของแม่ไม้ที่จะ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีไปสู่ลูกหลานได้จะเป็นผลทาให้งานการปรับปรุงพันธุ์ประสบความสาเร็จ ด้วยเหตุนี้
นักปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าจึงกาหนดลักษณะต่างๆ และนามาพิจารณาในการคัดเลือกแม่ไม้ ได้แก่
1) มีความเจริญเติบโตดี
1.1) ด้านความโต
1.2) ด้านความสูง
2) ลาต้นกลม เปลา ตรง ความเรียวของลาต้น
-ความตรงของลาต้น

-ความเรียวของลาต้น

ภาพที่ 1 ลักษณะความเปลาตรง และความเรียวของลาต้น
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3) การลิดกิ่งตามธรรมชาติดี กิ่งมีขนาดปานกลางถึงเล็กเมื่อเทียบกับลาต้น
-ขนาดกิ่งเปรียบเทียบกับลาต้น

-มุมของกิ่ง

ภาพที่ 2 ลักษณะขนาดของกิ่งและมุมของกิ่งที่มีผลต่อการลิดกิ่งตามธรรมชาติ
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4) เรือนยอดเล็ก ได้สัดส่วน และรูปทรงดี

ภาพที่ 3 ลักษณะทรงพุ่มเรือนยอดของต้นไม้
5) ต้านทานต่อโรคและแมลง

ภาพที่ 4 ต้นไม้ที่มีความสมบูรณ์ไม่มีโรคและแมลง
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6) ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีและสภาพความหนาวเย็นได้ดี
7) มีพูพอนทีโ่ คนต้นน้อย

ภาพที่ 5 ลักษณะของต้นไม้ที่มพี ูพอน
8) ออกดอกช้า
9) คุณภาพเนื้อไม้ดี
โดยในการคัดเลือกแม่ไม้จะมีแบบฟอร์มสาหรับบันทึกข้อมูลแม่ไม้ดัง ภาพที่ 6 ทั้งนี้โครงการได้จัดทาแผนที่ไม้
และแสดงตัวอย่างแม่ไม้ดังภาพที่ 7-8

13

ภาพที่ 6 แบบฟอร์มการบันทึกแม่ไม้ โครงการ “การปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมบนพื้นฐานเสริมสร้างนิเวศ ความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน”
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ตารางที่ 1 ตาแหน่ง ขนาดความเส้นผ่านศูนย์และความสูงของแม่ไม้จากการสารวจในพื้นที่เป้าหมายโครงการ
ลาดับ

ค่าพิกัด
Easting Northing

ชนิดไม้

ชื่อพฤกษศาสตร์
(Botanical name)

วงศ์
(Family)

เส้นรอบวง
(ซม.)

1

514568

884691

เคี่ยม

Cotylelobium lanceolatum Craib

DIPTEROCARPACEAE

203.00

2

514543

884831

เคี่ยม

Cotylelobium lanceolatum Craib

DIPTEROCARPACEAE

3

512664

886295

เคี่ยม

Cotylelobium lanceolatum Craib

4

512293

886454

5

512633

6

ความสูง
(ม.)

สถานที่

สถานที่
ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

29.00 สวนยางพารา

เพหลา

คลองท่อม

กระบี่

83.00

30.00 สวนปาล์มน้ามัน

เพหลา

คลองท่อม

กระบี่

DIPTEROCARPACEAE

80.00

30.00 สวนป่าคลองท่อม

เพหลา

คลองท่อม

กระบี่

ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.

DIPTEROCARPACEAE

187.00

30.00 สวนป่าคลองท่อม

เพหลา

คลองท่อม

กระบี่

886249

พะยอม

Shorea roxburghii G.Don

DIPTEROCARPACEAE

292.00

28.00 สวนป่าคลองท่อม

เพหลา

คลองท่อม

กระบี่

514592

884270

ยางนา

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

DIPTEROCARPACEAE

164.00

28.50 บ้านเพหลา

เพหลา

คลองท่อม

กระบี่

7

512373

886349

ยางนา

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

DIPTEROCARPACEAE

308.00

34.50 สวนป่าคลองท่อม

เพหลา

คลองท่อม

กระบี่

8

512330

886462

ยางนา

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

DIPTEROCARPACEAE

243.00

31.50 สวนป่าคลองท่อม

เพหลา

คลองท่อม

กระบี่

9

483970

900933

ไข่เขียว

Parashorea stellata Kurz

DIPTEROCARPACEAE

250.00

33.00 พื้นที่ป่าโอโซน

ไสไทย

เมือง

กระบี่

10

483903

901200

ไข่เขียว

Parashorea stellata Kurz

DIPTEROCARPACEAE

270.00

40.50 พื้นที่ป่าโอโซน

ไสไทย

เมือง

กระบี่

11

483750

901521

ไข่เขียว

Parashorea stellata Kurz

DIPTEROCARPACEAE

350.00

45.50 พื้นที่ป่าโอโซน

ไสไทย

เมือง

กระบี่

12

482856

903363

พนอง

Shorea hypochra Hance

DIPTEROCARPACEAE

250.00

40.00 พื้นที่ป่าโอโซน

ไสไทย

เมือง

กระบี่

13

483996

900955

ยางกล่อง

Dipterocarpus dyeri Pierre

DIPTEROCARPACEAE

292.00

32.00 พื้นที่ป่าโอโซน

ไสไทย

เมือง

กระบี่

14

483483

902068

ยางกล่อง

Dipterocarpus dyeri Pierre

DIPTEROCARPACEAE

306.00

44.00 พื้นที่ป่าโอโซน

ไสไทย

เมือง

กระบี่

15

498897

892889

พะยอม

Shorea roxburghii G.Don

DIPTEROCARPACEAE

320.00

33.00 หน่วยป้องกันฯ กบ. 1

เหนือคลอง

เหนือคลอง

กระบี่

16

498970

892906

พะยอม

Shorea roxburghii G.Don

DIPTEROCARPACEAE

373.00

29.50 หน่วยป้องกันฯ กบ. 1

เหนือคลอง

เหนือคลอง

กระบี่

17

473659

922809

ไข่เขียว

Parashorea stellata Kurz

DIPTEROCARPACEAE

308.00

44.00 ริมถนน

อ่าวลึก

กระบี่

18

477510

916050

ยางยูง

Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco DIPTEROCARPACEAE

293.00

38.50 ริมถนน

อ่าวลึก

กระบี่

19

568012

1333839

ยางนา

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

DIPTEROCARPACEAE

45.00

20

575797

1335344

ยางนา

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

DIPTEROCARPACEAE

120.00

21

575390

1284835

ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.

DIPTEROCARPACEAE

25.00

22

567160

1285166

ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.

DIPTEROCARPACEAE

57.00

33.00

ยางชุม

กุยบุรี

ประจวบคีรขี ันธ์

35.00 บ้านยางชุม
สถานีวจิ ัยและฝึกนิสิต
20.00
วนศาสตร์หาดวนกร

ยางชุม

กุยบุรี

ประจวบคีรขี ันธ์

ห้วยยาง

ทับสะแก

ประจวบคีรขี ันธ์

ห้วยยาง

ทับสะแก

ประจวบคีรขี ันธ์

35.00 วัดน้าตก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

23
24
25
25
26

ค่าพิกัด
Easting Northing
575405 1284798
574022 1288186
575458 1290859
575458 1290859
575386 1284799

พะยอม
พะยอม
พะยอม
พะยอม
มะค่าแต้

27

575351

1284805

ยมหิน

Chukrasia tabularis A.Juss.

วงศ์
(Family)
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
LEGUMINOSAE–
CAESALPINIOIDEAE
MELIACEAE

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

573030
575451
558389
554126
554159
547554
551623
552836
596174
601311
594219
546635
546652
584088
584014
584085

1284258
1290852
1240044
1220476
1220501
1217412
1216780
1220237
1364826
1367753
1371121
1204752
1204734
1302672
1302744
1302655

ยางนา
ยางนา
ยางนา
เคี่ยม
ยางนา
กันเกรา
เคี่ยม
เคี่ยม
ยางนา
ยางนา
ยางนา
เคี่ยม
ตะเคียนทอง
ตะเคียนทอง
ตะเคียนทอง
ประดู่ป่า

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Cotylelobium lanceolatum Craib
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Fagraea fragrans Roxb.
Cotylelobium lanceolatum Craib
Cotylelobium lanceolatum Craib
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Cotylelobium lanceolatum Craib
Hopea odorata Roxb.
Hopea odorata Roxb.
Hopea odorata Roxb.
Pterocarpus macrocarpus Kurz

DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
GENTIANACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ลาดับ

ชนิดไม้

ชื่อพฤกษศาสตร์
(Botanical name)
Shorea roxburghii G.Don
Shorea roxburghii G.Don
Shorea roxburghii G.Don
Shorea roxburghii G.Don
Sindora siamensis Teijsm. & Miq.

16

เส้นรอบวง
(ซม.)
34.00
70.00
53.00
53.00
24.00

ความสูง
(ม.)
26.00
22.00
30.00
30.00
16.00

36.00

20.00

60.00
100.00
80.00
42.00
100.00
35.00
30.00
35.00
52.00
47.00
45.00
42.00
32.00
37.00
47.00
41.00

32.00
35.00
35.00
30.00
35.00
28.00
30.00
32.00
30.00
32.00
30.00
30.00
25.00
27.00
30.00
22.00

สถานที่
หาดวนกร
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
สวนป่าเขาไม้รวก
สวนป่าเขาไม้รวก
สถานีวจิ ัยและฝึกนิสิต
วนศาสตร์หาดวนกร
สถานีวจิ ัยและฝึกนิสิต
วนศาสตร์หาดวนกร
บ้านห้วยยาง
สวนป่าเขาไม้รวก
วนอุทยานป่ากลางอ่าว
บ้านฝั่งแดง
บ้านฝั่งแดง
วัดดอนอารีขนั ธ์ชัยคีรี

วัดหนองตาแต้ม
วัดปราณบุรี
วัดศรีรชั ดาราม
วัดบางแหวน
วัดบางแหวน
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว

สถานที่
ตาบล
ห้วยยาง
ห้วยยาง
ห้วยยาง
ห้วยยาง
ห้วยยาง

อาเภอ
ทับสะแก
ทับสะแก
ทับสะแก
ทับสะแก
ทับสะแก

จังหวัด
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์

ห้วยยาง

ทับสะแก

ประจวบคีรขี ันธ์

ห้วยยาง
ห้วยยาง

ทับสะแก
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย
บางสะพานน้อย
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปะทิว
ปะทิว
เมือง
เมือง
เมือง

ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์

ทรายทอง
ทรายทอง

ปากคลอง
ปากคลอง
เกาะหลัก
เกาะหลัก
เกาะหลัก

ตารางที่ 1 (ต่อ)

44
45
46
47
48

ค่าพิกัด
ชนิดไม้
Easting Northing
584105 1302683
ประดู่ป่า
580566 1303586
ประดู่ป่า
586876 1304252
พะยอม
584091 1302657 มะฮอกกานี
586968 1304469 ยางนา

ชื่อพฤกษศาสตร์
(Botanical name)
Pterocarpus macrocarpus Kurz
Pterocarpus macrocarpus Kurz
Shorea roxburghii G.Don
Swietenia macrophylla King
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

วงศ์
เส้นรอบวง ความสูง
(Family)
(ซม.)
(ม.)
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
35.00
28.00
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
46.00
16.00
DIPTEROCARPACEAE
45.00
18.00
MELIACEAE
35.00
25.00
DIPTEROCARPACEAE
59.00
17.00

สถานที่
ตาบล
เกาะหลัก
เกาะหลัก
เกาะหลัก
เกาะหลัก
เกาะหลัก

อาเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

จังหวัด
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์

49

585835

1299088

ประดู่ป่า

Pterocarpus macrocarpus Kurz

39.00

คลองวาฬ

เมือง

ประจวบคีรขี ันธ์

50
51
52

585906
588898
586297

1299101
1299155
1299571

พะยอม
พะยอม
พะยอม

Shorea roxburghii G.Don
Shorea roxburghii G.Don
Shorea roxburghii G.Don

LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE

53
54
55
56

586041
585815

1299121
1298903

577173

1294684

มะฮอกกานี
ยางนา
สมอพิเภก
แดง

576980
577105
577075
575600

1294762
1294762
1294854
1291007

MELIACEAE
DIPTEROCARPACEAE
COMBRETACEAE
LEGUMINOSAE–
MIMOSOIDEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
MELIACEAE

36.00
40.00
44.00
29.00

57
58
59
60

Swietenia macrophylla King
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var.
kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen
ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.
พะยอม
Shorea roxburghii G.Don
พะยอม
Shorea roxburghii G.Don
ยมหิน
Chukrasia tabularis A.Juss.

61

575682

1291095

ยมหิน

MELIACEAE

ลาดับ

Chukrasia tabularis A.Juss.

67.00
65.00
45.00

36.30
100.00
80.00
44.90
39.20

สถานที่
วัดหนองบัว
วัดหนองขาม
วัดเกาะหลัก
วัดหนองบัว
โรงเรียนประจวบ
วิทยาลัย
22.00 วัดคลองวาฬ
24.00 วัดคลองวาฬ
22.00 วัดคลองวาฬ
22.00 สถานีวจิ ัยประมง
คลองวาฬ
16.00 วัดคลองวาฬ
30.00 วัดคลองวาฬ
25.00 วัดคลองวาฬ
28.00 วัดต้นเกตุ

คลองวาฬ
คลองวาฬ
คลองวาฬ

เมือง
เมือง
เมือง

ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์

คลองวาฬ
คลองวาฬ
คลองวาฬ
ห้วยทราย

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์

28.00
30.00
35.00
28.00

ห้วยทราย
ห้วยทราย
ห้วยทราย
ห้วยทราย

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์

ห้วยทราย

เมือง

ประจวบคีรขี ันธ์

วัดต้นเกตุ
วัดต้นเกตุ
วัดต้นเกตุ
สถานีเพาะชากล้าไม้
ประจวบคีรขี ันธ์
20.00 สถานีเพาะชากล้าไม้
ประจวบคีรขี ันธ์
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

62
63
64
65
66
67
68
69

ค่าพิกัด
Easting Northing
576987 1294703
577133 1294857
576982 1294857
593567 1354998
595703 1362062
441198 1008716
441062 1008622
434530 1030323

ยางนา
เหียง
เหียง
ยางนา
ยางนา
ไข่เขียว
ยางยูง
หลุมพอ

ชื่อพฤกษศาสตร์
(Botanical name)
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq..
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Parashorea stellata Kurz
Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco
Intsia palembanica Miq.

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

437126
437142
439894
438405
439832
430445
430591
422088
421486
418712
418533
418599
418664
418567

ไข่เขียว
ไข่เขียว
เคียนทราย
ตะเคียนทอง
ยางมันหมู
กระบาก
ยางมันหมู
กระบาก
ตะเคียนทอง
ตะเคียนทอง
เทพทาโร
เทพทาโร
เทพทาโร
ยางมันหมู

Parashorea stellata Kurz
Parashorea stellata Kurz
Shorea gratissima (Wall. ex Kurz) Dyer
Hopea odorata Roxb.
Dipterocarpus kerrii King
Anisoptera costata Korth.
Dipterocarpus kerrii King
Anisoptera costata Korth.
Hopea odorata Roxb.
Hopea odorata Roxb.
Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
Dipterocarpus kerrii King

ลาดับ

1001253
1001265
994823
1005753
994819
1013138
1013095
977343
977257
928818
927382
927465
928849
928696

ชนิดไม้

18

วงศ์
(Family)
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
LEGUMINOSAE–
CAESALPINIOIDEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
DIPTEROCARPACEAE

เส้นรอบวง ความสูง
(ซม.)
(ม.)
60.00
35.00
42.00
25.00
40.00
26.00
43.00
28.00
46.00
30.00
247.00
40.00
109.00
30.00
287.50
33.00
204.00
319.00
273.00
200.00
245.50
216.00
237.00

38.50
38.00
35.50
27.00
33.00
26.00
33.00

168.00
286.00
235.60
240.00
300.00
168.50

26.20
36.80
23.50
25.00
34.40
22.20

วัดใหม่ราชวิถี
กรีนวิวรีสอร์ท
กรีนวิวรีสอร์ท
บ้านห้วยทรัพย์

สถานที่
ตาบล
อาเภอ
ห้วยทราย
เมือง
ห้วยทราย
เมือง
ห้วยทราย
เมือง
ไร่เก่า
สามร้อยยอด
สามร้อยยอด
คุระ
คุระบุรี
คุระ
คุระบุรี
คุระ
คุระบุรี

วัดบางครั่ง
วัดบางครั่ง
สวนปาล์มน้ามัน
สวนปาล์มน้ามัน
สวนปาล์มน้ามัน
วัดสวนวาง
วัดสวนวาง
บ้านบางม่วง
วัดบางม่วง
โรงพยาบาลท้ายเหมือง
วัดนิโรธรังสี
วัดนิโรธรังสี
โรงพยาบาลท้ายเหมือง
โรงพยาบาลท้ายเหมือง

บางวัน
บางวัน
บางวัน
บางวัน
บางวัน
แม่นางขาว
แม่นางขาว
บางม่วง
บางม่วง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง

สถานที่
วัดต้นเกตุ
วัดต้นเกตุ
วัดต้นเกตุ

คุระบุรี
คุระบุรี
คุระบุรี
คุระบุรี
คุระบุรี
คุระบุรี
คุระบุรี
ตะกั่วป่า
ตะกั่วป่า
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง

จังหวัด
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
ประจวบคีรขี ันธ์
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา

ตารางที่ 1 (ต่อ)

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ค่าพิกัด
Easting Northing
445574 943290
446744 941741
447022 942221
446795 941817
453690 1072970
454539 1074010
440745 1038010
441127 1037650
440742 1037993
434530 1030326

ตะเคียนทอง
พะยอม
ตะเคียนทอง
พะยอม
ยางนา
กระบาก
กระบาก
ไข่เขียว
ไข่เขียว
ยางนา

ชื่อพฤกษศาสตร์
(Botanical name)
Hopea odorata Roxb.
Shorea roxburghii G.Don
Hopea odorata Roxb.
Shorea roxburghii G.Don
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
Anisoptera costata Korth.
Anisoptera costata Korth.
Parashorea stellata Kurz
Parashorea stellata Kurz
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

วงศ์
(Family)
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE

เส้นรอบวง
(ซม.)
89.00
159.00
169.00
128.00
566.00
216.00
185.00
313.00
150.00
430.00

94

546635

1204752

เคี่ยม

Cotylelobium lanceolatum Craib

DIPTEROCARPACEAE

42.00

95

546652

1204734

ตะเคียนทอง

Hopea odorata Roxb.

DIPTEROCARPACEAE

32.00

96

461021

1078071

ไข่เขียว

Parashorea stellata Kurz

DIPTEROCARPACEAE

97

462710

1079056

ยางขน

Dipterocarpus baudii Korth.

98

512523

1144124

เคี่ยม

99

515138

1148091

100

506678

101

ลาดับ

ชนิดไม้

ความสูง
(ม.)
15.00
25.00
23.00
30.50
33.00
30.00
25.40
40.00
25.00
31.60

สถานที่

สถานที่
ตาบล
นบปริง
นบปริง

ราชกรูด
ราชกรูด
นาคา
นาคา
นาคา
ตะโก

อาเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
กะเปอร์
เมือง
สุขสาราญ
สุขสาราญ
สุขสาราญ
ทุ่งตะโก

จังหวัด
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ชุมพร

30.00 วัดบางแหวน

ปากคลอง

ปะทิว

ชุมพร

25.00 วัดบางแหวน

ปากคลอง

ปะทิว

ชุมพร

320.00

30.00 หน่วยต้นน้าพะโต๊ะ

ปากทรง

พะโต๊ะ

ชุมพร

DIPTEROCARPACEAE

180.00

25.00 หน่วยต้นน้าพะโต๊ะ

ปากทรง

พะโต๊ะ

ชุมพร

Cotylelobium lanceolatum Craib

DIPTEROCARPACEAE

275.00

26.60

ทุ่งคา

เมือง

ชุมพร

ยางนา

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

DIPTEROCARPACEAE

253.00

32.20 บ้านดอนมะม่วง

ทุ่งคา

เมือง

ชุมพร

1098203

ยางนา

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

DIPTEROCARPACEAE

310.00

25.00

ขันเงิน

หลังสวน

ชุมพร

528877

1152643

ตะเคียนทอง

Hopea odorata Roxb.

DIPTEROCARPACEAE

275.00

27.40 สวนป่าหลังสวน

วังตะกอ

หลังสวน

ชุมพร

102

497170

1101574

ยางนา

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

DIPTEROCARPACEAE

215.00

28.00 สวนป่าหลังสวน

วังตะกอ

หลังสวน

ชุมพร

103

518761

1034713

เคี่ยม

Cotylelobium lanceolatum Craib

DIPTEROCARPACEAE

220.00

24.00 สวนโมกขพลาราม

เสม็ด

ไชยา

สุราษฎร์ธานี

ริมถนน
ริมถนน
ริมถนน
ริมถนน
สวนมังคุดผสมปาล์มน้ามัน
สวนปาล์มน้ามัน
บ้านไร่ไน
บ้านไร่ไน
บ้านไร่ไน
วัดเทพนิมิต

19

ตารางที่ 1 (ต่อ)

104

ค่าพิกัด
ชนิดไม้
Easting Northing
518863 1034670 พะยอม

ชื่อพฤกษศาสตร์
(Botanical name)
Shorea roxburghii G.Don

วงศ์
(Family)
DIPTEROCARPACEAE

105

518745

1034476

ยางนา

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

DIPTEROCARPACEAE

275.00

106

514205

1058833

ยางนา

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

DIPTEROCARPACEAE

587.00

ลาดับ

20

เส้นรอบวง ความสูง
(ซม.)
(ม.)
สถานที่
280.00
25.00 สวนโมกขพลาราม

สถานที่
ตาบล
เสม็ด

อาเภอ
ไชยา

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

31.80 สวนโมกขพลาราม

เสม็ด

ไชยา

สุราษฎร์ธานี

28.70

ท่าชนะ

ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 7 แผนที่แม่ไม้สาหรับการผลิตเมล็ดไม้คุณภาพดี

21

ภาพที่ 8 แผนที่แม่ไม้สาหรับการผลิตเมล็ดไม้คุณภาพดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

22

ภาพที่ 9 แผนที่แม่ไม้สาหรับการผลิตเมล็ดไม้คุณภาพดีจังหวัดชุมพร

23

ภาพที่ 10 แผนที่แม่ไม้สาหรับการผลิตเมล็ดไม้คุณภาพดีจังหวัดระนอง

24

ภาพที่ 11 แผนที่แม่ไม้สาหรับการผลิตเมล็ดไม้คุณภาพดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

25

ภาพที่ 12 แผนที่แม่ไม้สาหรับการผลิตเมล็ดไม้คุณภาพดีจังหวัดพังงา

26

ภาพที่ 13 แผนที่แม่ไม้สาหรับการผลิตเมล็ดไม้คุณภาพดีจังหวัดกระบี่

27

A

C

B

D

E

G

F

H

I

ภาพที่ 14 ตัวอย่างแม่ไม้บางชนิดที่สารวจพบในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และกระบี่
(A = กระบาก, B = ไข่ เ ขี ย ว, C = เคี่ ย ม, D = ตะเคี ย นทอง, E = พนอง, F = ยางกล่ อ ง, G = พะยอม,
H = ยางกล่อง, I = ยางมันหมู)
28

J

K

ภาพที่ 15 ตัวอย่างแม่ไม้บางชนิดที่สารวจพบในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และกระบี่
(J = ยางยูง และ K = หลุมพอ)

29

การเก็บและจัดการเมล็ดไม้
(Seed collection and management)
การปลูกป่าโดยทั่วไปต้องการทั้งคุณภาพและความหลากหลายทางสายพันธุ์ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานจึงจะเห็น
ผลชัดเจน ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีในการผลิตกล้าไม้สาหรับปลูกป่า เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่
คุ้มค่ากับการลงทุนและเวลาที่เสียไป คุณภาพเมล็ดจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้จัดหาเมล็ดว่ามีความรู้ความสามารถเพียงใด
ในการพิจารณาเลือกแหล่งเมล็ด การปฏิบัติต่อเมล็ด นับตั้งแต่การเก็บเมล็ด การคัดแยกเมล็ด รวมไปจนถึงการเก็บ
รักษาเมล็ดซึ่งช่วยให้เมล็ดคงคุณภาพทางสรีระวิทยาและคุณภาพทางกายภาพของเมล็ดให้ยาวนานขึ้น
แหล่งเมล็ดไม้เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพทางพันธุกรรม การคัดเลือกแหล่งเมล็ดไม้
ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก ร่วมกับการปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ที่จัดเก็บมาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะทาให้ได้
เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อการขยายพันธุ์และการนาไปปลูกให้ได้ผลผลิตอย่างคุ้มค่า เอกสารเล่มนี้จึงจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดหาและปฏิบัติต่อเมล็ดให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อการปลูกป่าต่อไป

1. แหล่งเมล็ดไม้คุณภาพ
การเก็บเมล็ดไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดใดก็ตามควรเก็บเมล็ดจากแม่ไม้ที่มีลักษณะดีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แหล่งที่มีไม้
ลักษณะดี หรือหาจากแหล่งที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์แล้ว ซึ่งเกิดจากการคัดเลือกกลุ่มแม่ไม้ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดี
ทั้งในป่าธรรมชาติและแหล่งเมล็ดที่จัดสร้า งขึ้นใหม่โดยอาพื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งการสร้างแหล่งเมล็ดเพื่อ
เพิ่มคุณภาพทางพันธุ์ของเมล็ดสามารถแบ่งเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้นดังภาพที่ 16 ซึ่งเรียงลาดับจากชั้นเลวที่สุดระดับ 0 เป็น
แหล่งเมล็ดที่ไม่ได้จัดการอะไรเลย ไปจนถึงดีที่สุดที่ระดับ 7 ซึ่งเป็นแหล่งที่มีคุณภาพดีที่สุดโดยการคัดเลือกแม่ไม้มา
จากที่ต่างๆ มาปลูกในพื้นที่เดียวกัน มีการวางแผนการปลูกเพื่อให้มีการผสมพันธุ์กันอย่างทั่วถึง และมีการทดสอบสาย
พันธุ์เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้สาหรับการสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นต่อๆ ไปอีก สวนผลิตเมล็ดพันธุ์สร้างได้ 2 วิธี คือ
การสร้างจากสายต้น (clone) เรียกว่า Clonal seed orchard (ภาพที่ 17) และการสร้างจากสายพันธุ์ (family) โดย
ใช้เมล็ดจากแม่ไม้แต่ละต้น เรียกว่า Seedling seed orchard (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 16 การจาแนกชั้นคุณภาพทางพันธุกรรมของแหล่งเมล็ด
ที่มา: สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2556
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ภาพที่ 17 สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ก่อตั้งจากสายต้น (Clonal seed orchard) (กรมป่าไม้, 2556)
ที่มา: สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2556
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ภาพที่ 18 สวนผลิตเมล็ดพันธุท์ ี่ก่อตั้งจากเมล็ด (Seedling seed orchard) (กรมป่าไม้, 2556)
ที่มา: สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2556
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2. วิธีการเก็บเมล็ดไม้
2.1 กาหนดเวลาการเก็บเมล็ด
ระยะเวลาในการเก็บเมล็ดดีที่สุดคือ ช่วงเวลาที่เมล็ดส่วนใหญ่สุกแก่ แต่ต้องเก็บก่อนที่ผลหรือเมล็ดจะร่วง
หรือเป็นอาหารของสัตว์เสียก่อน เมล็ดสุกแก่จะมีคุณภาพสูงสุดทั้งทางสรีระและกายภาพ ข้อมูลระยะเวลาการออก
ดอกและเวลาการเก็บเมล็ดไม้ชนิดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเก็บเมล็ดไม้ชนิด
ต่างๆให้ทันเวลา นอกจากนี้แล้วผู้เก็บยังต้องใช้การสังเกตความสุกแก่จากการที่ ผลเริ่มร่วงหรือเมล็ดเริ่มกระจาย
ประปราย มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ เช่น สี ขนาด น้าหนัก ความชื้นภายในเมล็ด และลักษณะโครงสร้าง
ของเมล็ด เช่น สีผลเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้าตาล ดา หรือแดง สีปีกเปลี่ยนจากเขียวเป็นน้าตาล เปลือกแข็ง เนื้อผล
นิ่มหรือเละ ผลแตกหรือร่วงหล่น ขั้วผลหักหลุดง่าย ดังภาพที่ 19 เป็นต้น
ตารางที่ 2 ระยะเวลาการออกดอก และช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเก็บเมล็ดไม้ชนิดต่างๆ
ชื่อพันธุ์ไม้
ระยะเวลาออกดอก
ระยะเวลาเก็บเมล็ด
1. กระถินณรงค์
ก.ค.-ส.ค.
พ.ย.- มี.ค.
2. กระถิน (Acacia aulacocarpa)
ก.พ – มี.ค.
3. กระถิน (Acacia crassicarpa)
ก.พ. - พ.ค.
4. กระถิน (Acacia holosenicea)
ก.พ. – มี.ค.
5. กระถิน (Acacia leptocarpa)
มี.ค. - เม.ย.
6. สีเสียดแก่น
เม.ย. - ก.ค.
ก.พ. - เม.ย.
7. กระถินเทพา
ต.ค. - ธ.ค.
มี.ค. - เม.ย.
8. มะค่าโมง
ก.พ. – มี.ค.
ต.ค. – มี.ค.
9. มะยมป่า ( ยมป่า )
ก.พ. - มี.ค
มี.ค. - เม.ย.
10. คาง
มี.ค.
11. ถ่อน
พ.ค. - ส.ค.
ก.พ. - เม.ย.
12. พฤกษ์
มี.ค. - เม.ย.
พ.ย. – มี.ค.
13. ตีนเป็ด
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - ก.พ.
14. มะม่วงหิมพานต์
ม.ค. - ก.พ.
15. ตะกู ( กระทุ่ม )
มิ.ย. - ก.ย.
ก.ค. - ก.พ.
16. สะเดาเทียม
ก.พ. – มี.ค.
พ.ค. – มิ.ย.
17. สะเดา
ธ.ค. - ม.ค.
มี.ค. - พ.ค.
18. สนทะเล
ม.ค. – มี.ค.
พ.ย. - เม.ย.
19. ขี้เหล็กอเมริกา
ก.พ. - มิย.
20. คูณ
ก.พ. - เม.ย.
มีค. - เม.ย.
21. แสมสาร
พ.ค. - ก.ค.
ก.พ. – มี.ค.
22. ขี้เหล็กบ้าน
ก.ค. - ส.ค.
ก.พ. - เม.ย
23. กัลปพฤกษ์
ก.พ. - เม.ย.
ก.พ. – มี.ค.
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ชื่อพันธุ์ไม้
24. กาลพฤกษ์
25. ยมหิน
26. ฝ้ายคา
27. พะยูง
28. พะยูงอินโดนีเซีย
29. กระพี้เขาควาย
30. ฉนวน
31. ชิงชัน
32. หางนกยูงฝรั่ง
33. ยางนา
34. มะเกลือ
35. ยางแดง
36. ซาก
37. พันชาด
38. ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส
39. ยูคาลิปตัส ซิตริโอโดรา
40. ยูคาลิปตัส โคลอีเซียนา
41. ยูคาลิปตัส ดีกรุ๊ปตา
42. ยูคาลิปตัส แกรนดิส
43. ยูคาลิปตัส เทริติคอร์นิส
44. กันเกรา , ตาเสา
45. แคหางค่าง
46.มะสัง
47. ซ้อ
48. ตะเคียนทอง
49. ขานาง
50. หลุมพอ
51. ตะแบกนา
52. อินทนิลบก
53. อินทนิลน้า
54. เสลา
55. กระถินยักษ์
56. กระถินบ้าน
57. มะม่วงป่า
58. เลี่ยน
59. บุญนาค
60. สาธร, กระเจ๊าะ
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ระยะเวลาออกดอก
ก.พ. - เม.ย.
พ.ย. - ก.ค.
พ.ย. - ก.ค.
มี.ค. - เม.ย.
มี.ค. - พ.ค.
มี.ค. - พ.ค.
มี.ค. - เม.ย.
มี.ค. - พ.ค.
ม.ค. - ก.ย.
เม.ย. - พ.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. - พ.ย.
ธ.ค. - ก.พ.
ม.ค. - เม.ย.
ม.ค. – มี.ค.
ธ.ค. - ม.ค.
มี.ค.
มิ.ย. - ต.ค.
มี.ค. - พ.ค.
มี.ค. - พ.ค.
มี.ค. - เม.ย.
ก.พ. - มีค.
มี.ค. - พ.ค.

ระยะเวลาเก็บเมล็ด
ก.พ. – มี.ค.
ก.พ. – มี.ค.
มี.ค. - เม.ย.
ต.ค. - ก.พ.
ต.ค. - ก.พ.
ม.ค. – มี.ค.
ม.ค. – มี.ค.
พ.ย. - พ.ค.
พ.ย. – มี.ค.
ก.พ. - พ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
มี.ค. - พ.ค.
ธ.ค. - ก.พ.
ก.พ. - พ.ค.
พ.ย. - ก.ค.
ธ.ค. – มี.ค.
ส.ค. - ธ.ค.
พ.ค. - ต.ค.
ม.ค. - ก.ค.
เม.ย. - พ.ค. - ต.ค.
ก.ย. - พ.ย.
ม.ค. – มี.ค.
ธ.ค. - ก.พ.
ก.พ. - พ.ค.
ก.พ. - เม.ย.
ธ.ค. - ม.ค.
ก.พ. - ม.ค.
ก.พ. - เม.ย.
ธ.ค. - ก.พ.
พ.ย. – มี.ค.
พ.ย. – มี.ค.
ธ.ค. – มี.ค.
มี.ค
เม.ย - ก.ค
พ.ย. - ก.พ.
ก.พ
ก.พ. - เม.ย.

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ชื่อพันธุ์ไม้
61. ปีบ (กาสะลอง )
62. พิกุล
63. เพกา ( ลิ้นฟ้า )
64. นนทรีป่า
65. นนทรีทอง
66. ยางบง
67. สนคาริเบีย
68. สนสองใบ
69. สนสามใบ
70. ประดู่ป่า
71. ประดู่บ้าน
72. โกงกางใบเล็ก
73. โกงกางใบใหญ่
74. มะค่าแต้
75. มะกอกป่า
76. มะฮอกกานี ( ใบเล็ก )
77. มะฮอกกานี (ใบใหญ่ )
78. ชมพูพันธุ์ทิพย์
79. ทองอุไร
80. สัก
81. สมอไทย
82. สมอภิเภก
83. สมพง
84. ไผ่รวก
85. ยมหอม
86. โมกมัน
87. แดง
ที่มา: จานรรจ์ เพียรอนุรักษ์ (2016)

ระยะเวลาออกดอก
ธ.ค. – มี.ค.
มิ.ย –ส.ค
ม.ค - มี.ค
ม.ค - มี.ค
พ.ย - เม.ย.
มี.ค.-เม.ย.
มี.ค.-เม.ย.
มี.ค. - พ.ค.
ธ.ค. – มี.ค.
มิ.ย. - ต.ค.
เม.ย. - มิ.ย
มี.ค. - พ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
ก.พ. – มี.ค.

ระยะเวลาเก็บเมล็ด
ก.พ. - เม.ย.
ธ.ค.
มี.ค. - เม.ย.
ต.ค - ก.พ
ต.ค - ก.พ
เม.ย - พ.ค
มิ.ย - ส.ค
มี.ค - มิ.ย
พ.ย. - ก.พ.
ต.ค - ธ.ค
ต.ค. - ธ.ค.
มี.ค.
มี.ค.
ต.ค. - ม.ค.
ธ.ค. - เม.ย.
ธ.ค. - ม.ค.
ธ.ค. - ม.ค.
ก.พ. - เม.ย.
ม.ค. – มี.ค.
ม.ค. - เม.ย.
ต.ค. - ธ.ค
ธ.ค. - ก.พ.
ก.พ - เม.ย.
ก.พ – มี.ค.
ธ.ค. - เม.ย.
ม.ค. – มี.ค.
ก.พ. - พ.ค.
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ยางขน

พะยอม

จันทน์หอม

ตะเคียนทอง

หลุมหอ

ยางเหียง

ยางนา
พนอง
ภาพที่ 19 ลักษณะของเมล็ดไม้ที่แก่เต็มที่เหมาะแก่การเก็บมาเพาะ
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ยางกล่อง

2.2 วิธีการเก็บผลหรือฝัก
ในการเก็บเมล็ดไม้นั้น ขั้นตอนการดาเนินการคือต้องเก็บผลหรือฝักที่มีเมล็ดอยู่ภายในก่อน จากนั้นจึงนา
ผลหรือฝักมาแยกเมล็ดออกจากผลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวิธีการเก็บผลหรือฝักทาได้หลายวิธี แต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับ
พืชแต่ละชนิด หรือแต่ละสภาพพื้นที่ แตกต่างกันไปดังนี้

2.2.1 การเก็บผลที่ร่วงหล่นตามธรรมชาติ
พืชบางชนิดฝักจะร่วงสู่พื้นดินเมื่อเมล็ดแก่จัดโดยเมล็ดที่อยู่ภายในยังไม่เสียหาย เช่น จามจุรี
บางชนิดลาต้นสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านกว้าง การปีนเก็บทาได้ยาก จาเป็นต้องรอให้ผลร่วงหล่น เช่น กระบก ซ้อ เลี่ยน ฯลฯ
แต่ควรเก็บขณะผลยังสดไม่เน่าเสีย เครื่องมื อที่ใช้สาหรับเก็บผลที่ร่วงหล่นตามพื้นได้แก่ คราด ตะแกรงสาหรับร่อน
ภาชนะใส่ผล เช่น ถัง ตะกร้า ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกขนาดใหญ่ (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 20 การเก็บผลที่ร่วงหล่นตามธรรมชาติ

2.2.2 การเขย่าต้นไม้
ต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก และขั้วผลเปราะ และแห้งจัดสามารถใช้วิธีเขย่าต้นหรือกิ่งได้ ซึ่งทาโดย

2.2.3 การลิดกิ่งที่มีผล
เมื่อผลอยู่สูงมือเอื้อมไม่ถึง อาจใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามยาวช่วยในการลิดกิ่งแล้วทาการเก็บเมล็ดที่ติด
อยู่กับกิ่ง

2.2.4 การเหวี่ยงเชือกที่มีน้าหนักถ่วงปลาย เพื่อทาให้กิ่งที่มีเมล็ดหักลง
การเหวี่ยงเชือกที่มีน้าหนักถ่วงปลาย เพื่อทาให้กิ่งที่มีเมล็ดหักลง

2.2.5 การปีนต้นไม้เพื่อเก็บเมล็ด
ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ มีความสูงมาก และขั้วผลเหนียวการจะเก็บผลจาเป็นต้องปีนต้น ซึ่งมีความ
เสี่ยงและอันตรายสูง การปีนโดยใช้เครื่องมือปีนต้นไม้ที่มีอุปกรณ์ช่วยปีนและเชือกคุณภาพพิเศษ ช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปีนเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ควรปีนด้วยมือ-เท้าเปล่า (ภาพที่ 21)
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ภาพที่ 21 การปีนต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อเก็บเมล็ด (ก-ค) การปีนต้นไม้ขนาดเล็ก (ง) เพื่อเก็บเมล็ดไม้บนต้น (จ) และ
เมล็ดไม้ที่เก็บ (ฉ) (ส่วนเพาะชากล้าไม้, กรมป่าไม้)

2.2.6 การเก็บเมล็ดจากต้นไม้ที่ตัดโค่นลง
ถ้าต้นไม้จะต้องถูกตัดโค่นลง พยายามรอจนกว่าเมล็ดไม้นั้นแก่ดีก่อนการตัดโค่นและจาไว้เสมอ
ว่า อย่าตัดต้นไม้เพียงเพื่อเก็บเมล็ด ชนิดไม้ที่ใช้วิธีนี้ได้คือชนิดที่ออกผลแล้วตาย เช่น ไม้ไผ่

3. การเก็บรักษาเมล็ด
การเก็บรักษาเมล็ดที่ดี คือการใช้ภาชนะที่ปิดได้สนิทที่สุด เพื่อควบคุมความชื้นของเมล็ดไม้และอุณหภูมิของห้อง
ที่เก็บให้อยู่ในระดับต่า (ภาพที่ 22)

ภาพที่ 22 การเก็บรักษาเมล็ดไม้ในรูปแบบต่างๆ
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4. การปฏิบัติต่อเมล็ด
เมล็ดแต่ละชนิดมีเปลือกที่มีความแข็งแตกต่างกัน การเร่งการงอกก็ต้องปฏิบัติแตกต่างกัน ซึง่ แบ่งออกเป็น 5
กลุ่ม ดังนี้
6.1 ชนิดที่มีเปลือกเมล็ดแข็งหนา: ทาให้เปลือกเมล็ดเสียหายโดยการถูกระดาษทราย ขลิบ ตัดเมล็ดด้านที่อยู่
ตรงข้ามกับต้นอ่อนด้วยกรรไกร (ภาพที่ 23) มีดหรือแช่ในกรดเข้มข้น เช่น กรดกามะถัน (คูณ มะค่าโมง หลุมพอ)

ภาพที่ 23 การตัดเมล็ดหลุมพอเพื่อเร่งอัตราการงอก
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6.2

ชนิดที่มีเปลือกเมล็ดแข็ง: แช่เมล็ดด้วยน้าร้อน (กระถินเทพา กระถินณรงค์ ขี้เหล็กบ้าน) (ภาพที่ 24)

ภาพที่ 24 การแช่เมล็ดกระถินในน้าร้อนเพื่อเร่งอัตราการงอก
6.3

ชนิดที่มีสิ่งห่อหุ้มเมล็ดแข็งหนา: ใช้มีดตัด ผ่าให้แตกโดยเป็นอันตรายต่อเมล็ดน้อยที่สุด (ภาพที่ 25)

ภาพที่ 25 การปฏิบัติกับเมล็ดกลุ่มที่มีมีสิ่งห่อหุ้มเมล็ดแข็งหนา
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6.4
6.5

ชนิดที่มีเปลือกบางหรือนิ่มน้าซึมผ่านเข้าไปได้ง่าย: ลงแปลงเพาะได้เลย (สะเดา มะขามเทศ)
ชนิดที่มีปีก: นาเมล็ดแกเด็ดปีกถึงโคนแล้วนาลงเพาะได้เลย (ยางนา ตะเคียนทอง) (ภาพที่ 26)

ภาพที่ 26 การปฏิบัติกับเมล็ดกลุ่มที่มีปีก
นอกจากนี้ยังมีวิธปี ฏิบัติต่อเมล็ดไม้ก่อนการเพาะอีกหลายชนิดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการปฏิบัติตอ่ เมล็ดไม้ก่อนการเพาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acacia auriculiformis

ชื่อสามัญ
กระถินณรงค์

Acacia mangium

กระถินเทพา

Albizia lebbeck

พฤกษ์

Albiaia lebbeckoides

คาง

Anacardium occidentale
Anona muricata
Artocarpus heterophyllus

มะม่วงหิม
พานต์
ทุเรียนเทศ
ขนุน

Azadirachta indica
Cajanus cajan
Butea monosperma
Calamus merillii

สะเดา
ถั่วมะแฮะ
ทองกวาว
หวาย

Carica papaya

มะละกอ

Cassia fistula

ราชพฤกษ์

Cassia occidentale
Cassia siamea

ชุมเห็ดเล็ก
ขี้เหล็กบ้าน

Casuarina equisetifolia

สนทะเล

Coffee spp,

กาแฟ

Dalbergia cochinchinensis

พะยูง

42

วิธีการปฏิบัติ
แช่ในน้าเดือด 80-90°C
แล้วทิ้งไว้ให้เย็น 1 คืน
แช่ในน้าเดือด 80-90°C
แล้วทิ้งไว้ให้เย็น 1 คืน
แช่ในน้าเดือด 80-90°C
แล้วทิ้งไว้ให้เย็น 1 คืน
แช่ในน้าเดือด 80-90°C .
แล้วทิ้งไว้ให้เย็น 1 คืน
ตัดส่วนของเมล็ดออก
เพื่อลดการหดตัว
แช่น้าไว้ 1 คืน
เอาเยื่อหุ้มเมล็ดข้างนอก
ออกแล้วแช่น้าไว้ 24 ชม.
แช่น้า 3 - 6 วัน
แช่น้าเย็น 24 ชม.
ตัดเปลือกหุ้มเมล็ดออก
บางส่วน
เอาเยื่อหุ้มเมล็ดออก
ล้างให้สะอาดแล้วผึ่งลม
ทาแผลที่เมล็ด แช่น้า 1
คืน
แช่ในน้าเดือด 5 นาที
แช่ในน้าร้อน 80-90 °C
แล้วทิ้งไว้ 1 คืน

เอาเยื่อหุ้มเมล็ดข้างนอก
ออก แล้วแช่น้าไว้ 24
ชม.
แช่ในน้าร้อน 80-90 °C
แล้วทิ้งไว้ 1 คืน

ระยะเวลาการงอก
3 - 8 วัน

จานวนเมล็ด/กก
66,600

3 - 6 วัน

40,000- 98,000

3 - 4 วัน

8,100-10,000

3 - 4 วัน

6,000

12 วัน

216-900

5 - 12 วัน
3 - 5 วัน

1,750
45 - 90

3 - 5 วัน
2 - 3 วัน
10-15 วัน
3 - 7 วัน

4,000-4,700
3,500
1,410

7 วัน

76,300

3 - 7 วัน

2,000 - 6,000

1 - 3 วัน
3 - 5 วัน

4,000
3,000 - 700,000

30 วัน

680,000 700,000
2,000

5-15 วัน

42,000

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Delonix regia

ชื่อสามัญ
หางนกยูง

วิธีการปฏิบัติ
ระยะเวลาการงอก
ตัด -ทาแผลปลายเมล็ด หรือ
12-20 วัน
แช่กรดเข้มข้น 45 นาที
แช่ในน้าร้อน ทิ้งไว้ให้เย็น 1
คืน
Dalbergia cultrata
กระพี้เขาควาย 7-15 วัน
Leucaena diversifolia
กระถินยักษ์ใบ แช่ในน้าร้อนอุณหภูมิ 80 -90
7 - 15 วัน
เล็ก
°C แล้วทิ้งไว้ 1 คืน
Leucaena leucocephala กระถินยักษ์
แช่น้าไว้ 1 คืน
2 - 3 วัน
Levistona rotundifolia
ปาล์มพัด
แช่น้า 24 ชม. เอาเปลือกหุ้ม
2 - 3 วัน
จุดงอกออก
Pinus kesiya
สนสามใบ
แช่น้าเย็น 1 คืน
10-15 วัน
Pterocarpus
ประดู่
แช่น้าเย็นทิ้งไว้ 1 คืน
4 - 15 วัน
macrocarpus
Swietenia
มะฮอกกานี แช่ในน้าร้อน 5 นาที
14-28 วัน
macrophylla
Tectona grandis
สัก
แช่ในน้าไหล 24 ชม.
14-68 วัน
Dalbergia
พะยูง
แช่ในน้าร้อนอุณหภูมิ
5-10 วัน
cochinchinensis
60-70 °C แล้วทิ้งไว้ 1
คืน
Eucalyptus sp.
ยูคาลิปตัส
3-10 วัน
Afzelia xylocarpa
มะค่าโมง
ตัด-ทาแผล แช่น้าเย็น
12-16 วัน
ทิ้งไว้ 1 คืน
Xylia kerri
แดง
แช่น้าร้อนอุณหภูมิ
5-15 วัน
70-80 °C ทิ้งไว้ 1 คืน
Dalbergia oliveri
ชิงชัน
แช่น้าร้อนอุณหภูมิ
10-20 วัน
60-70 °C ทิ้งไว้ 1 คืน
Albizia procera
ถ่อน
แช่น้าร้อนอุณหภูมิ
7-15 วัน
80-90 °C ทิ้งไว้ 1 คืน
Cassia fistula
คูน
ตัด- ทาแผลปลาย
7-20 วัน
เมล็ด
Cassia bakeriana
กัลปพฤกษ์
ตัด- ทาแผลปลาย
7-20 วัน
เมล็ด
Cassia grandis
กาฬพฤกษ์
ตัด- ทาแผลปลาย
7-20 วัน
เมล็ด

จานวนเมล็ด/กก
1,600 - 9,300

2,000
15,000
13,000

500
19,000- 24,900
2,300
2,000
46,200

2,300,000
150
3,000-5,000
8,700-9,800
20,400-28,000
6,700-7,900
4,340
2,300
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bauhinia
acuminata

ชื่อสามัญ
เสี้ยวดอกขาว

Acacia catechu
Cassia floribunda

สีเสียดแก่น
ขี้เหล็กอเมริกา

Cassia garetiana

ขี้เหล็กป่า

Cassia surattensis

ทรงบาดาล

Diospyros mollis

มะเกลือ

Griricidia sepium
Gmelina arborea
Holoptelea
integrifolia
Irvingia malayana
Lagerstroemia
speciosa
Lagerstroemia
lodoni
Lagerstroemia
floribunda
Lagerstroemia
macrocarpa
Meli aazedarath

แคฝรั่ง
ซ้อ
กระเจา

วิธีการปฏิบัติ
แช่น้าร้อนอุณหภูมิ
70 °C ทิ้งไว้
1 คืน
แช่น้าเย็น 1 คืน
แช่น้าร้อนอุณหภูมิ
80-90 °C ทิ้งไว้ 1 คืน
แช่น้าร้อนอุณหภูมิ
80-90 °C ทิ้งไว้ 1 คืน
แช่น้าร้อนอุณหภูมิ
80-90 °C ทิ้งไว้ 1 คืน
ตัด – ทาแผลปลาย
เมล็ด
แช่น้าเย็น 1 คืน
-

กระบก
อินทนิลน้า

Millettia
brandisiana
Millettia
leucantha
Oroxylum indicum
Samania saman
Senna surattensis

ทรงบาดาล
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ระยะเวลาการงอก
5-10 วัน

จานวนเมล็ด/กก
9,400

5-15 วัน

21,900
53,700

5-20 วัน

30,000

10-15 วัน

46,500

10-15 วัน

6,400

7-15 วัน
7-15 วัน

8,500
2,750-8,000
46,000

-

15-30 วัน
7-20 วัน

140
147,000

เสลา

-

10-20 วัน

108,000

ตะแบก

-

15-20 วัน

190,000

อินทนิลบก

-

10-20 วัน

46,200

เลี่ยน

20-30 วัน

1,286

กระพี้จั่น

ตัด - ทาแผลปลาย
เมล็ด แช่น้า 1 คืน
-

5-15 วัน

3,700

สาธร (กระเจ๊าะ)

-

10-15 วัน

3,500

เพกา
จามจุรี

แช่น้าร้อนอุณหภูมิ
80-90 °C ทิ้งไว้ 1 คืน
แช่น้าร้อนอุณหภูมิ
80-90 °C ทิ้งไว้ 1 คืน

5-10 วัน
5-15 วัน

8,500
5,700

5-15 วัน

45,000

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sesbania
grandiflora
Peltophorum
dasyrachis

ชื่อสามัญ
แคบ้าน
นนทรีป่า

วิธีการปฏิบัติ
แช่น้าร้อนอุณหภูมิ
80-90 °C ทิ้งไว้ 1 คืน
แช่น้าร้อนอุณหภูมิ
70-80 °C ทิ้งไว้ 1 คืน

ระยะเวลาการงอก

จานวนเมล็ด/กก
25,600

5-15 วัน

28,500
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การเพาะเมล็ดไม้ป่า
การเพาะเมล็ดไม้ ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ
1 การนาเมล็ดลงถุงโดยตรง
o ใช้กับเมล็ดขนาดใหญ่ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ เป็นต้น หรือ เมล็ดที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกดี 90 % ขึ้น
ไป โดยการรดน้าให้ชุ่ม แล้ววางเมล็ดนอนแนวราบ กดให้จมต่ากว่าผิวดินประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 การเพาะเมล็ดไม้ปา่ ลงถุงหรือวัสดุเพาะชาโดยตรง
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2

เพาะในกระบะเพาะก่อนย้ายชา
o หว่านให้กระจายทั้งกระบะเพาะแล้วโรยดินกลบให้สม่าเสมอหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร หรือว่าน
เป็นแนวโดยเซาะร่องก่อนแล้วโรยลงร่องแล้วกลบ รดน้าให้ชุ่ม คลุมกระบะด้วยพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นในดิน แล้ว
ทาการย้ายลงถุงปักชา ดังภาพที่ 28

ภาพที่ 28 การเพาะเมล็ดไม้ปา่ ในกระบะเพาะก่อนย้ายชา
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การปักชากล้าไม้โตเร็ว
การปักชา (cutting) เป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เนื่องจากการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดมีความแปรผัน
สูงและทาให้ผลผลิตไม่ค่อยแน่นอนทางพันธุกรรม ทาให้ไม่สามรถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีไปยังรุ่นหลานได้
จึงได้มีการศึกษาการวิจัยขึ้นมาเพื่อจะได้ลักษณะแม่ไม้ที่ดีตกถึงรุ่นลูกและเป็นการลดความเสี่ยงต่อการปลูกสวนป่าโดย
ใช้เมล็ด ซึ่งอาจมีลักษณะด้อยแฝงอยู่และเป็นการแก้ปัญหาเมล็ดไม่เพียงพอ ออกไม่สม่าเสมอทุก ปี และยังช่วยให้
สามารถผลิตกล้าไม้ได้จานวนมากๆ ในระยะเวลาอันสั้น ทาให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สาหรับวิธีการขยายพันธุ์ที่
นิยมก็คือ การปักชา

วัสดุอุปกรณ์สาหรับการปักชา
1. กิ่งพันธุ์กระถินเทพา
2. กรรไกรตัดกิ่ง
3. วัสดุปลูก (ทรายและขุยมะพร้าว)
4. ถุงดาขนาด 2*6 นิ้ว
5. กะละมัง
6. บัวรดน้า
7. น้ายาเร่งราก
8. กระโจมแบบง่ายจากท่อ pvc
9. พลาสติกใสคลุมกระโจม
10. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
11. สปริงเกอร์
การปักชาเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถผลิตกล้าไม้ได้เป็นจานวนมาก โดยการคัดเลือกแม่ไม้ที่มีลักษณะดีเพื่อ
นาไปจัดสร้างสวนกิ่งพันธุ์ (scion orchard) ดังนั้นถ้าเราต้องการขยายพันธุ์ไม้กระถินเทพาโดยวิธีการปักชาเราต้อง
จัดสร้างสวนกิ่งพันธุ์เสียก่อน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1 การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีการเติบโตที่ดี มีความเปลาตรง แตกกิ่งก้านน้อยและกิ่งทามุมกว้างกับลาต้นหรือ
ใกล้เคียงหรือมากกว่า 90 องศา ทนทานต่อโรคแมลง มีรูปทรงเรือนยอดที่สมดุล (ภาพที่ 29) ทาการตอนกิ่งพันธุ์ดีเพื่อ
นามาปลูกสร้างเป็นกลุ่มเป็นแถวเพื่อสร้างแปลงขยายกิ่งพันธุ์สาหรับการปักชา โดยทาการปลูกที่ระยะ 0.5x0.5 เมตร
หรือ 1x1 เมตร บนพื้นที่ราบ ดินร่วน ลึก ระบายน้าได้ดี ทาการดูแลรักษาโดยรดน้าใส่ปุ๋ย เมื่อสูงประมาณ 1.5 เมตร
ทาการตัดแต่งกิ่งก้านและกิ่งข้างออก ให้เป็นพุ่มสูงจากพื้นดินประมาณ 1.0 เมตร ซึ่งเป็นการทาให้แม่ไม้อายุน้อยลง
และส่งเสริมให้การตัดกิ่งชาแต่ละครั้งมีการแตกรากที่ ดี เพราะยิ่งแม่ไม้อายุน้อยการแตกรากก็จะยิ่งดี แต่ถ้าแม่ไม้อายุ
มากกิ่งที่เรานามาชาก็จะไม่ค่อยออกราก

ภาพที่ 29 ลักษณะแม่ไม้และการสร้างสวนผลิตกิ่งพันธุ์
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2 การเตรียมวัสดุปลูก นาทรายมาร่อนแยกเอาก้อนกรวดออกไป แล้วนาทรายมาผสมกับขุยมะพร้าว
อัตราส่วน 1:2 หรือใช้แกลบดาเป็นวัสดุปลูกเพียงอย่างเดียวก็สามารถให้ผลผลิตที่ดีเช่นกัน (ภาพที่ 30)

ภาพที่ 30 การเตรียมวัสดุปลูกไม้กระถินเทพา
3 การเก็บกิ่งพันธุ์ เลือกตัดกิ่งอ่อนของยอดกระถินเทพา จากแปลงผลิตกิ่งพันธุ์ ที่มีอายุ 30-45 วันโดยกิ่ง
พันธุ์จะมีความยาว 10-20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะแก่การปักชา (ภาพที่ 31) โดยกิ่งพันธุ์จะต้องมีลักษณะเป็น
ยอดที่แตกขึ้นมาใหม่ มีลักษณะเป็นเหลี่ยม

ภาพที่ 31 การเก็บกิ่งพันธุ์ไม้กระถินเทพา
4 นากิ่งพันธุ์ที่ได้จากสวนการผลิตกิ่งพันธุ์ ตัดให้สูงจากโคนหน่อขึ้นไปประมาณ 2-5 ซม. แล้วใส่ลงใน
ภาชนะที่บรรจุน้า ให้ท่อนโคนจุ่มน้า และเก็บไว้ในที่ร่ม (ภาพที่ 32) นามาตัดแต่งด้วยมีดหรือกรรไกรที่มีคมมาก ให้สูง
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จากโคนหน่อประมาณ 7-10 เซนติเมตร หรือมีอย่างน้อย 2 ตา เพื่อให้แตกหน่อรุ่นต่อไป เวลาที่เหมาะสมในการเก็บ
กิ่งพันธุ์คือ ช่วงเช้าระหว่าง 06.00-09.00 น เตรียมกิ่งชาโดยตัดใบออกลงครึ่งหนึ่งเพื่อลดการคายน้า และสนับสนุนกา
รอยูรอดของกิ่งชา หลังจากตัดแต่งกิ่งชาเสร็จให้มันรวมกันเป็นมัดๆ 50-100 กิ่ง เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 32 การตัดแต่งไม้กระถินเทพา
5 การเตรียมน้ายาเร่งราก นาน้ายาเร่งรากที่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไป เช่น รูทโกร (root gro) เซราดิกซ์
(seradix) และบีวัน (b1) เป็นต้น นาสารเร่งรากมาผสมกับน้าอัตราส่วน 1 ต่อ 5 แล้วแช่กิ่งพันธุ์ลงไปเป็นเวลา 10-15
นาที
6 นากิ่งพันธุ์ที่แช่น้ายาเร่งรากแล้วมาปักชาในวัสดุปลูกที่เตรียมไว้โดยก่อนการปักชาให้ใช้ไม้เจาะวัสดุปลูก
ให้เป็นหลุมลึก 3-4 เซนติเมตร แล้วค่อยปักกิ่งพันธุ์ลงไป เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนของกิ่งพันธุ์ กดวัสดุปลู กให้
ดินแน่นพอประมาณแล้วรดน้าให้ชุ่มแล้วนาไปไว้ในกระโจมปิดคลุมด้วยพลาสติกเพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้น
(ภาพที่ 33)

ภาพที่ 33 การปักชากล้าไม้กระถินเทพาลงในวัสดุปลูก
7

การควบคุมสภาพแวดล้อมในการปักชา สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปักชามีดังนี้
7.1 อุณหภูมิ อุณหภูมิของอากาศมีผลต่อการเกิดรากของท่อนพันธุ์อย่างยิ่ง โดยทั่วไปอุณหภูมิใน
ตอนกลางวันระหว่าง 21-27 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในตอนกลางคืนประมาณ 15 องศาเซลเซียส เป็นช่วง
อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมในการปั ก ช า อุ ณ หภู มิ ข องอากาศที่ สู ง เกิ น ไปจะเหมาะต่ อ การแตกยอดมากกว่ า ราก และ
นอกจากนั้นยังทาให้การคายน้าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ท่อนพันธุ์แห้งได้ นอกจากนี้อุณหภูมิของวัสดุชาก็มีผลต่อการ
เกิดรากเช่นกัน
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7.2 แสง เป็นปัจจัยที่ผลต่อความสมบูรณ์ของต้นตอและต่อเนื่องไปจนถึงการเกิดรากของกิ่งชา แสง
มีผลต่อการเติบโตของพืชด้วยกัน 3 รูปแบบคือ ความเข้มแสง (Light Intensity) ความยาวนานของแสง (Day length
หรือ Photoperiod) และ คุณภาพแสง (Light quality) โดยแสงจะเป็นปัจจัยสาคัญในขบวนการสังเคราะห์แสง และ
การสังเคราะห์สารควบคุมการเติบโตของราก
7.3 ความชื้นสัมพัทธ์ ในขณะที่ทาการปักชาความชื้นนับว่าเป็นหัวใจสาคัญต่อการอยู่รอดและการ
เจริญ และพั ฒ นาของท่ อนพั น ธุ์ หลั ง จากเกิ ด รากแล้ ว ปริม าณความชื้ น มี ความสั ม พั น ธ์ กับ ขบวนการคายน้ าและ
ขบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ท่อนพันธุ์จะสูญเสียน้าเนื่องจากการคายน้า ซึ่งเมื่อความสมดุลในการดูดน้าและการ
คายน้าของท่อนพันธุ์เสียไปจะทาให้ท่อนพันธุ์แห้งและตายไปก่อนการเกิดราก
7.4 วัสดุที่ใช้ในการปักชา (Rooting Medium) วัสดุที่ใช้ในการปักชาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผล
ต่อการปักชา หน้าที่หลักของวัสดุทีใช้ในการปักชา คือ
1) ทาหน้าที่ยึดท่อนพันธุ์ในระหว่างการปักชา
2) เป็นแหล่งที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ท่อนพันธุ์
3) เป็นแหล่งสาหรับแลกเปลี่ยนอากาศที่โคนของท่อนพันธุ์ และปรับสภาพของแสงให้มืดหรือ
พอเหมาะต่อท่อนพันธุ์
วัสดุที่ใช้ในการปักชาควรมีคุณสมบัติที่ดีสาหรับทาหน้าที่เหล่านี้ คือ ควรมีความพรุนพอเหมาะ
ต่อการระบายอากาศ สามารถอุ้มน้าและระบายน้าได้ดี นอกจากนี้ยังต้องปราศจากเชื้อโรค

8 การดูแลหลังการปักชา
ช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดในการดูแลกิ่งปักชา คือในระยะสัปดาห์แรกๆของการปักชา ซึ่งกิ่งปักชายังไม่มี
การแตกราก จะเกิดอาการผิดปกติได้ง่ายดังนั้นจึงต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
8.1 เมื่อถุงปักชาอยู่ภายในกระโจม (ภาพที่ 34) ควรมีการควบคุมอุณ หภูมิ และความชื้นภายใน
กระโจมประมาณ 70-90% และอุณหภูมิไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส ถ้าเกินให้เปิดผ้าใบพลาสติกออกบางส่วนเพื่อ
ระบายความร้อน และพ่นไอน้าด้วยถังสเปรย์พ่นหมอกภายในกระโจม เพื่อเพิ่มความชื้น

ภาพที่ 34 รูปแบบของโดมสาหรับการปักชาไม้กระถินเทพา
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8.2 หลังการปักชา 2 สัปดาห์ รากของยอดปักชาจะแตกออกมายาว 1-2 เซนติเมตร หลังจากนั้นอีก
2-3 สัปดาห์รากของกระถินเทพาจะออกมายาวและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและถ้ากิ่งปักชายังมีสีเขียวสดและตาข้างแตก
ออกมาใหม่แสดงว่า กิง่ ปักชานั้นมีรากออกมาเรียบร้อยแล้ว
8.3 เมื่อกิ่งปักชาอายุ 45 วัน ทาการเปิดกระโจมออกเล็กน้อยเพื่อลดความชื้นภายในกระโจมและให้
กล้าไม้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมข้างนอก โดยทาการเปิดในในช่วงเย็นซึ่งจะมีอุณหภูมิต่าและความชื้นสูง ต้นไม้จะ
สามารถปรับตัวได้ดีและมีอัตราการรอดตายสูง
8.4 เมื่อเปิดกระโจมแล้วกล้าไม้กระถินเทพาไม่มีอาการเหี่ยว ก็สามารถเปิดกระโจมให้กว้างมากขึ้น
แต่ถ้ากระถินเทพามีอาการเหี่ยวให้ปิดกระโจมอีกครั้งและพ่นไอน้าให้ความชื้นอีกครั้งแล้วเปิดกระโจมเล็กน้อย
8.5 เมื่อกล้าไม้ปรับตัวได้แล้วทาการเปิดกระโจมออกทั้งหมดเพื่อให้กล้าไม้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอก
8.6 เมื่อกล้าไม้แข็งแรง ควรย้ายกล้าไม้ให้ได้รับแสงแดดเต็มที่เพราะจะทาให้กล้าไม้แกร่ง หลังจาก
นั้น 1 สัปดาห์ให้รดน้าปุ๋ย N-P-K สูตร 15-15-15 อัตราส่วน 125 กรัมต่อน้า 40 ลิตร ทุกๆสัปดาห์เมื่อกล้ามีความสูง
ประมาณ 30 เซนติเมตร ก็สามารถนาไปปลูกในสวนป่าหรือจาหน่ายได้ (ภาพที่ 35)

ภาพที่ 35 กล้าไม้กระถินเทพาภายในโดมหลังจากการปักชา 45 วัน
การปักชากระถินลูกผสมสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังภาพที่ 36
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ภาพที่ 36 การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้กระถินเทพาโดยการปักชา
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เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาและการปลูกเชื้อให้แก่กล้าไม้
เห็ดไมคอร์ไรซ่า (Micorrhiza Mushroom)
ค าว่ า “Mycor” มาจากภาษากรีกว่ า “Mykes” แปลว่ า Mushroom และ Rhiza แปลว่ า “Root” หรือ
“Mycor” แปลว่า “Fungus” และ “Rhiza” แปลว่า “Root” ซึ่งเมื่อนาคาศัพท์ทั้งสองมารวมกันจึงหมายถึง “ราก
ไมคอร์ไรซ่า ” หรือ “Fungus-root” ดังนั้นคาจากัดความของ Mycorrhiza หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเชื้ อรา
(Fungi) กั บ ระบบรากหาอาหาร (Feeder roots) ของชั้ น สู ง ในลั ก ษณะพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น (symbiotic
relationships) โดยพืชได้รับน้า แร่ธาตุอาหารที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่นไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และธาตุอาหาร
อื่นๆ ส่วนเชื้อราได้รับสารอาหารที่ต้นไม้ขับออกมาทางระบบราก เช่น น้าตาล แป้ง โปรตีน และวิตามินต่างๆ ซึ่งเป็น
ของเสียที่ถูกขับออกมาทางระบบรากของพืช

ประเภทของไมคอร์ไรซ่า
Mark and Kozlowski (1973) ได้จัดจาแนกไมคอร์ไรซ่า ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1 เอนโดไมคอร์ไรซ่า (Endomycorrhiza)
เป็นกลุ่มเชื้อราที่เส้นใยกระจายอยู่นอกรากพืช ไม่รวมกันเป็นแผ่น เส้นใยจะแทงผ่านเซลล์ผิวของราก
เข้าไปเจริญภายในเซลล์ผิวของรากพืชหรือต้นไม้ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า บางครั้งเรียกราในกลุ่มนี้ว่า
Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM) ส่ ว นใหญ่ เป็ นราน้า ประเทศไทยได้ส ารวจพบว่ามี เอนโดไมคอร์ไรซ่า
ประมาณ 113 ชนิด ( กลุ่มพืชผัก,2542) สามารถสร้างเส้นใยออกมานอกรากพืชสู่หน้าดินลึกประมาณ 10-20 ซม.
สามารถสร้างสปอร์อยู่ภายนอกราก มีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า รับประทานไม่ได้ พืชที่มีความสัมพันธ์กับรา
กลุ่มนี้มีประมาณ 300,000 ชนิด (อนิวรรต, 2542) ส่วนใหญ่เป็นพืชทางการเกษตรและพืชป่าไม้

2 เอคโตไมคอร์ไรซ่า (Ectomycorrhiza)
คือกลุ่มเชื้อราที่อาศัยบริเวณเซลล์ผิวภายนอกของรากพืช โดยเส้นใยเชื้อราจะประสานจับตัวกันแน่น
เป็นแผ่นภายนอกผิวรากพืชคล้ายรากฝอยเจริญห่อหุ้มรอบนอกของรากพืชไว้ เหมือนนวมหรือปลอกหุ้มราก มีสีต่างๆ
เช่ น สี ข าว สี ท อง สี เ หลื อ ง สี น้ าตาล สี แ ดง สี ด า รากพื ช ที่ มี ร าไมคอร์ ไ รซ่ า เกาะอยู่ จ ะมี ลั ก ษณะแตกเป็ น ง่ า ม
(dichotomously) รูปร่างเป็นกระจุก บวมโต ซึ่งแตกต่างจากรากปกติที่ไม่มีไมคอร์ไรซ่าที่มีลักษณะผอมยาว แตก
สาขามากมายเป็นเส้นสาย (ภาพที่ 37) และเมื่อนามาส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จะพบว่ารากที่มีราไมคอร์ไรซ่าจะ
ถูกหุ้มด้วยเส้นใยของเห็ดรา รากไม่ได้สัมผัสกับผิวโดยตรง บางส่วนของเส้นใยจะแทรกลงไประหว่างเซลล์ของรากแล้ว
แตกสาขา เรียกว่า"ตาข่ายฮาร์ทิก" ( Hartig net) ดังนั้นรากที่มีราไมคอร์ไ รซ่า จึงมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ เ ป็ น เซลล็ ข องต้ น ไม้ และส่ ว นที่ เ ป็ น เส้ น ใยของเห็ ด รา และเรี ย กรากที่ มี เ ส้ น ใยห่ อ หุ้ ม นี้ ว่ า " sheathing
mycorrhiza" หรื อ "ectomycorrhiza " ราไมคอร์ ไ รซ่ า จะท าหน้ า ที่ ช่ ว ยหาน้ าและธาตุ อ าหารเช่ น ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และธาตุอาหารอื่นๆให้กับรากพืชบริเวณผิวรากและรอบๆรากพืชในระดับความลึกจากผิวดิน 10-20 ซม. สี
ของรากจะเปลี่ ย นเป็น สีเข้ม ขึ้นตามอายุ และชนิด ของเชื้อรา ราเอคโตไมคอร์ไ รซ่ าส่ ว นใหญ่ เป็นราชั้นสู งที่อยู่ใน
Subdivision Basidiomycotina และ Ascomycotina ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราที่สร้างดอกเห็ดขนาดใหญ่( Fruiting body)
เหนือผิวดินใต้ร่มไม้ ที่มัน อาศัยอยู่ อาจมีรูปร่างคล้ายร่ม คล้ายพัด หรือรูปร่างกลม ซึ่งมีทั้งชนิดที่รับประทานได้
(Edible mushroom) ชนิดที่รับประทานไม่ได้ (Poisonous mushroom)
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ภาพที่ 37 เปรียบเทียบรากพืชที่มีไมคอร์ไรซ่ากับรากที่ไม่มีไมคอร์ไรซ่า
(ที่มา : อุราภรณ์ , 2541)
เห็ดราเอ็คโตไมคอร์ไรซ่า มีมากกว่า 5,000 ชนิด ต้นพืชที่มีความสัมพันธ์กับราในกลุ่มนี้มีประมาณร้อย
ละ 10-20 ของพื ช ชั้ น สู ง เช่ น ไม้ ใ นวงศ์ ส นเขา (Pinaceae) วงศ์ ไ ม้ ย าง (Dipterocarpaceae) วงศ์ ไ ม้ ยู คาลิ ป ตั ส
(Myrtaceae) วงศ์ไม้มะค่าโมง (Caesalpinaceae) วงศ์ไม้ก่อ (Fagaceae) วงศ์ไม้กาลังเสือโคร่ง (Betulaceae) วงศ์
ไม้สนทะเล (Casuarianceae) และวงศ์ไม้ถั่ว (Leguminosae) เป็นต้น แหล่งกาเนิดของเห็ดประเภทนี้มีอยู่ทั่วไปที่มี
ไม้ยืนต้น เช่น ในป่า สวนสาธารณะ สวนผลไม้ สวนป่าที่ปลูกไม้โตเร็ว ฯลฯ ความหลากหลายของเห็ดขึ้นอยู่กับสภาพ
ภู มิ ป ระเทศ และชนิ ด ของต้นไม้ที่ เป็น พืช อาศัย เห็ ด ราเอ็ คโตไมคอร์ไ รซ่ ามี พื ชอาศัย หลากหลายชนิด บางชนิด
เฉพาะเจาะจงอยู่กับไม้ยืนต้นตระกูลเดียวเท่านั้น บางชนิดอาศัยอยู่กับต้นไม้ได้หลายตระกู ล เชื้อราไมคอร์ไรซ่ามี
ประโยชน์สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรและการปลูกสร้างสวนป่าในพื้นที่แหล่งเสื่อม
โทรม ซึ่งมนุษย์ได้ทาลายระบบนิเวศน์ป่าไม้ลงเป็นอันมากขณะนี้ ในประเทศไทยมีเห็ดเอ็กโตไมคอร์ไรซ่ามากมายซึ่งไม่
สามารถนามากล่าวถึงได้หมด และขอกล่าวเป็นตัวอย่างดังตารางที่ 4

3 เอกเทนโดไมคอร์ไรว่า (Ectendomycorrhiza)
รากลุ่มนี้มีลักษณะของราเอกโตไมคอร์ไรซ่าและเอนโดไมคอร์ไรซ่าอยู่ร่วมกัน พบน้อยมากกับรากพืช

ประโยชน์ของเห็ดราไมคอร์ไรซ่า
1 ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวและปริมาณรากพืชของต้นไม้ ทาให้เพิ่มความสามารถในการดูดซับน้าและแร่ธาตุ
อาหารให้กับต้นไม้ เช่น ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน โปแตสเซียม แคลเซียม และธาตุอื่นๆ ซึ่งธาตุเหล่านี้เชื้อราจะดูดซับไว้
และสะสมในรากพืชแล้วถูกดูดซึมไปตามส่วนต่างๆ ของต้นไม้ซึ่งช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช
2 ช่วยย่อยสลายและดู ดซับธาตุอาหารจากหินแร่ในดินที่สลายตัวยาก รวมทั้งอินทรีย์สารต่างๆ ที่ยัง
สลายตัวไม่หมด ให้พืชนาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ช่ยให้ต้นไม้แข็งแรงทนทานต่อสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้ว ทนทานต่อความ
เป็นพิษและความเป็นกรด-ด่าง ของดิน ช่วยปรับความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะต่อการเจริญของต้นไม้
3 ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานให้กับระบบรากพืช ช่วยเพิ่มอายุให้แก่ระบบรากของพืชและ
ช่วยป้องกันโรคที่เกิดกับระบบรากของพืช
4 ช่ ว ยให้ มี การย่ อยสลายของซากพื ช และแร่ธ าตุ ที่ ไ ม่ เป็ นประโยชน์ให้ กลั บ กลายเป็ นธาตุ อาหารที่มี
ประโยชน์ต่อต้นไม้ ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
5 ดอกเห็ดไมคอร์ไรซ่าบางชนิดใช้เป็นอาหาร บางชนิดใช้เป็นเห็ดสมุนไพร และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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ตารางที่ 4 ชื่อเห็ดและพืชอาศัยของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่าที่กินได้บางชนิด
ชื่อเห็ด
วงศ์พืชอาศัย
ขมิ้นใหญ่ เห็ดมันปู (Cantharella cibarius Fr)
สนสองใบ ก่อ เต็ง รัง
ไข่แดง ระโงกแดง (Amanita caesarea (Fr) Schw

สนสองใบ ก่อ

ไข่ขาว ระโงกขาว ไข่ห่านขาว (Amanita princeps)

สนสองใบ ก่อ ยางนา

ตับเต่า (Boletus colossum Heim)

มะม่วง ส้ม โสน ส้มโอ จามจุรี โพธิ์ไมยราบยักษ์

เห็ดห้า (Phaeogyroporus prolentosus)

หว้า มะกอกน้า

เสม็ด (Boletus griseipurpureus)

เสม็ด กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส

ปะการังฟ้า (Ramaria cyanocephala)

ไผ่

หัวเข่า ก้อนกรวด (Pisolithus tinctorius)

สน เต็ง รัง ยูคาลิปตัส

หล่มแดง ตะไคลแดง (Russula rosacea)

สน ก่อ เต็ง รัง

ฟานสีน้าตาลแดง (Lactarius volemus)

สน ก่อ เต็ง รัง

จาวม้าขาว (Hevella crispa)

สน

เห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus)

ยางนา เต็ง รัง และ ไม้วงศ์ยาง ชนิดอื่นๆ

(ที่มา: อนงค์ และคณะ, 2543)

การขยายพันธุ์เห็ดไมคอร์ไรซ่า
เห็ดไมคอร์ไรซ่าบางชนิดเป็นเห็ดที่มีรสชาติดี มีคุณค่าทางอาหารสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด และยังไม่
สามารถหาวิธีการนามาเพาะเลี้ยงให้เกิดดอกได้ และปริมาณดอกเห็ดที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติมีจานวนน้อยไม่เพียงพอ
กับความต้องการบริโภค ทาให้เห็ดหลายชนิดมีราคาแพง ปัจจุบันการขยายพันธุ์หรือเพิ่มจานวนเห็ดเหล่านี้มักจะอาศัย
วิธีทางธรรมชาติหรือเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งมีหลายวิธีการดังนี้ (อนิวรรต, 2543)

1 วิธีธรรมชาติ
1.1

เกิดจากสปอร์ของเห็ดที่บานแล้วถูกฝนชะล้างไปในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียง ที่มีรากพืชอาศัยอยู่

ใกล้ๆกัน
1.2 เส้นใยเห็ด แตกแขนงลงไปในดิน วิธีนี้ต้องมีพืชอาศัยชนิดเดียวกับเกิดอยู่ใกล้ๆ กัน วิธีการนี้
แพร่กระจายค่อนข้างช้าแต่มีโอกาสแน่นอนกว่า

2 วิธีเลียนแบบธรรมชาติ
2.1 การใช้ดินเชื้อ
วิธีการนี้จัดเป็นวิธีการเพิ่มปริมาณแบบดั่งเดิมของมนุษย์ซึ่งยังคงนิยมปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดย
การนาดินใต้ร่มดอกเห็ด หรือดินบริเวณที่เห็ดเจริญเติบโตรัศมีห่างจากดอกเห็ดไม่เกิน 50 ซม. ขุดดินบริเวณนี้ลึก
ประมาณ 10-20 ซม. โดยให้มีรากฝอยของพืชติดมาด้วย นาไปคลุกผสมกับดินที่ใช้เพาะกล้าไม้หรือเมล็ดในอัตรา 1:6
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ถึง 1:10 ส่วน วิธีนี้จัดว่าประหยัด ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ข้อเสียคือ การขนย้ายดินระยะทางไกลๆ ไม่สะดวก รวมทั้งไม่
ทราบชนิดของเห็ดเอ็กโตโมคอร์ไรซ่าที่เหมาะสมกับกล้าไม้

2.2 การใช้แม่ไม้เชื้อ
วิธีการนี้เป็นการนากล้าไม้มาปลูกหรือวางในพื้นที่ที่มีแม่ไม้วงศ์ยางที่มีเชื้อเห็ดอยู่แล้ว เช่น การ
นากล้าไม้ยางนามาวางอนุบาลใต้ต้นตะเคียนทองที่เคยมีเห็ดเผาะขึ้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะมีเชื้อ เห็ดไมคอร์ไรซ่า ที่มีอยู่
แล้วตามธรรมชาติ เมื่อรากกล้าไม้ที่เราไปอนุบาลได้สัมผัสดินหรือระบบรากได้แผ่กระจายในพื้นที่จะทาให้ไมคอร์ไรซ่า
ที่มีอยู่สามารถมาอยู่ร่วมกับกล้าไม้ยางนาที่เรานามาปลูกหรืออนุบาลในพื้นที่ วิธีการนี้เป็นวิธีที่ง่าย ประหยัด แต่
อาจจะต้องมีพื้นที่สาหรับวางกล้าไม้ นอกจากนี้ในกล้าไม้อาจจะได้เชื้อไมคอร์ไรซ่าชนิดอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ ติดไปด้วย

2.3 การใช้ดอกเห็ด
บดหรือปั่ น ดอกเห็ ด หรื อชิ้ น ส่ ว นของดอกเห็ ด ให้ มี ขนาดเล็ ก น าไปผสมกับ น้ าสะอาดอั ต รา
1:1000 ฉีดพ่นบนเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าในแปลงเพาะ เป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลดี ทราบชนิดเห็ดแต่ข้อเสียคือ เก็บดอกเห็ด
ต้องรอในช่วงฤดูฝนจึงจะได้ดอกในปริมาณที่มากพอและระวังไม่ให้ดอกเน่าก่อนนามาใช้ (ภาพที่ 38)

ภาพที่ 38 การขยายพันธุ์เห็ดไมคอร์ไรซ่าโดยใช้ดอกเห็ด

2.4 การใช้เส้นใยเห็ด
วิธีการนี้นิยมทากันมากในปัจจุบัน เพราะสามารถคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดได้โดยนาเชื้อเห็ดราไป
เลี้ยงบนอาหารวุ้นหรืออาหารเหลว ให้ได้ปริมาณเส้นใยที่มากพอ นาไปปั่นกับน้าให้เส้นใยขาดเป็นท่อนเล็กๆ แล้วนาไป
รดหรื อ คลุ ก ดิ น เพื่ อ เพาะกล้ า ไม้ ข องเห็ ด แต่ ล ะชนิ ด เพื่ อ ปลู ก ทดแทนการตั ด ไม้ ท าลายป่ า เช่ น การปลู ก สน
ยูคาลิปตัส (ภาพที่ 39)
จากวิธีการขยายพันธุ์ไมคอร์ไรซ่าในวิธีต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น มีขั้นตอนที่ยากง่ายแตกต่างซึ่ง
สามารถสรุปข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธีการได้ ดังตารางที่ 5
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ภาพที่ 39 การขยายพันธุ์เห็ดไมคอร์ไรซ่าโดยใช้เส้นใยบริสุทธิ์
ตารางที่ 5 ข้อดี-ข้อเสียของการขยายพันธุ์ไมคอร์ไรซ่าในวิธีตา่ งๆ
วิธีการ
ข้อดี
1) ดินเชื้อ
o ง่าย ประหยัด

ข้อเสีย
➢ เลือกชนิดราไม่ได้
➢ อาจมีโรคและแมลงติดมา

2) แม่ไม้เชื้อ

o ง่าย ประหยัด

➢ เลือกชนิดราไม่ได้
➢ อาจมีโรคและแมลงติดมา

3) ดอกเห็ดหรือสปอร์

o ง่าย
o เลือกชนิดราที่ต้องการได้
o ไม่มโี รคและแมลงติดมา

➢ ยุ่งยาก
➢ ทาได้บางฤดูกาล
➢ ค่อนข้างแพง
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รูปแบบการปลูกไม้มีค่า
1. รูปแบบการปลูกและการจัดการไม้ป่าในสวนสมรม
สวนสมรมคือการปลูกพืชแบบผสมผสาน ซึ่งพืชที่ปลูกจะมีความเกื้อกูลกัน หรือปลูกร่วมกันแล้วสามารถให้
ประโยชน์แก่พืชที่ปลูกร่วม การแก่งแย่งปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น แสง น้า และสารอาหารในดิน ระหว่างกันน้อย การ
ปลูกไม้มีค่าในสวนสมรม นิยมปลูกไม้ที่มีความหลากชนิดในพื้นที่ เช่น ตะเคียนทอง ยางนา พะยอม จาปาป่า กันเกรา
มะฮอกกานี และ สะเดาเทียม เป็นต้น การปลูกไม้ป่าร่วมกับพืชอื่นๆ นอกจากจะได้ผลผลิตจากเนื้อไม้และพืชที่ปลูก
ร่วม (ยางพารา, มะพร้าว, ปาล์มน้ามัน, ไม้ผล และพืชเกษตรอื่นๆ) แล้ว การปลูกแบบผสมผสานยังเป็นการช่วยฟื้นฟู
ระบบนิเวศ การหมุนเวียนสารอาหาร และลดความเสี่ยงการเกิดโรคการระบาดของโรคพืชและศัตรูพืช นอกจากนี้ยัง
เป็นการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรูปแบบการปลูกที่หลากหลาย
ดังนี้

1.1 การปลูกไม้ป่าร่วมกับยางพารา
ยางพาราเป็นไม้โตเร็วและมีเรือนยอดกว้าง นิยมปลู กในระยะ 3x7 เมตร จะมีจานวน 76 ต้นต่อไร่ การ
ปลูกสามารถปลูกแทรกระหว่างแถวในรูปแบบแถวเดี่ยวหรือแถวคู่ ชนิดไม้ป่าที่ร่วม ได้แก่ ตะเคียนทอง ยางนา
พะยอม จาปาป่า สะเดาเทียม มะฮอกกานี เป็นต้น การปลูกไม้ป่าโตช้า ควรปลูกระยะห่าง 8 เมตร จะมีต้นไม้ จานวน
25 ต้นต่อไร่ แต่ถ้าปลูกต้นไม้ ในระยะที่ห่างขึ้น เช่นระยะห่าง 9 เมตร จะทาให้ต้นไม้ได้รับรับแสงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ
เป็นการลดผลกระทบต่อการเติบโตของไม้ยางพารา และลดปัญหาการแก่งแย่ง น้าและสารอาหารในดิน แต่จานวน
ต้นไม้จะลดลงเหลือ 20 ต้นต่อไร่
การปลูกยางพาราร่วมกับไม้โตเร็ว เช่น กระถินเทพา กระถินลูกผสม สามารถปลูกแทรกในรูปแบบแถว
เดี่ยวหรือแถวคู่ การปลูกแทรกระหว่างแถวยางพาราแบบแถวเดี่ยว ควรปลูกระยะห่างระหว่างต้น 3 เมตร จะมีไม้โต
เร็ว 65 ต้นต่อไร่ หากปลูกแบบแถวคู่ ควรปลูกไม้โตเร็วระยะ 2x3 เมตร จะมีต้นไม้จานวน 130 ต้นต่อไร่ การปลูก ไม้
โตเร็วร่วมกับยางพาราควรตัดไม้โตเร็วออก เมื่อต้นไม้อายุไม่เกิน 5 ปี
การปลูกไม้โตเร็วและไม้ป่าโตช้าร่วมกับยางพารา โดยจะปลูกไม้ป่าโตช้าและไม้โตเร็วแทรกระหว่างแถว
ยางพารา แบบแถวเดี่ยว ระยะห่างไม้ป่าโตช้าจะปลูกระยะห่างระหว่างต้น 8 เมตร และระหว่างแถวไม้ป่าโตช้ าจะปลูก
ไม้โตเร็วแทรก ระยะห่างระหว่างต้นของไม้โตเร็วจะปลูกระยะ 8 เมตร อย่างไรก็ตามไม้โตเร็วควรมีการตัดออกเมื่อ
ต้ น ไม้ อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 5 ปี ในรู ป แบบนี้ จ ะมี ไ ม้ โ ตช้ า จ านวน 25 ต้ น ต่ อ ไร่ และ ไม้ โ ตเร็ ว จ านวน 20 ต้ น ต่ อ ไร่
(ดังภาพที่ 40-43)
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ภาพที่ 40 การปลูกไม้ป่าโตช้าร่วมกับยางพาราแบบแถวเดี่ยว

ภาพที่ 41 การปลูกไม้โตเร็วร่วมกับยางพาราแบบแถวเดี่ยว
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ภาพที่ 42 การปลูกไม้โตเร็วร่วมกับยางพาราแบบแถวคู่

ภาพที่ 43 การปลูกไม้โตเร็วและไม้ป่าโตช้าร่วมกับยางพาราแบบแถวเดี่ยว
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1.2 การปลูกไม้ป่าร่วมกับมะพร้าว
มะพร้าวเป็นไม้ที่โตช้า มีเรือนยอดโปร่ง มะพร้าวนิยมปลูกในระยะ 9x9 เมตร การปลูกไม้ป่าสามารถปลูก
แทรกระหว่างแถวทั้งในรูปแบบแถวเดี่ยวและคู่ การปลูกแบบแถวเดี่ยวควรปลูกระยะห่างระหว่างต้น 9 เมตร ชนิดไม้ที่
ปลูก ได้แก่ ตะเคียนทอง พะยอม ยางนา จาปาป่า มะฮอกกานี สะเดาเทียม เป็นต้น จะมีต้นไม้ จานวน 20 ต้นต่อไร่
อย่างไรก็ตาม มะพร้าวเป็นไม้ที่มีระบบรากหนาแน่น ดังนั้นก่อนปลูกอาจจะต้องมีการไถพรวนหรือเตรียมหลุมดินให้ดี
เพื่อทาลายระบบรากในแปลงปลูกและลดการแก่งแย่งสารอาหารระหว่างกล้าไม้และมะพร้าว
การปลูกร่วมกับไม้โตเร็วสามารถปลูกระหว่างแถวมะพร้าวแบบแถวคู่หรือเป็นแถบ จานวน 3 แถว ชนิด
ไม้ที่ปลูก ได้แก่ กระถินเทพา กระถินลูกผสม ระยะปลูกในสวนมะพร้าว สามารถปลูกในระยะ 3x3 เมตร ซึ่งจะมีต้นไม้
ในพื้นที่ ระหว่าง 104-156 ต้นต่อไร่ หรือ ระยะ 2x4 เมตร จะมีต้นไม้ในพื้นที่ ระหว่าง 80-120 ต้นต่อไร่
การปลูกไม้โตเร็วและไม้โตช้าร่วมกับมะพร้าว โดยจะปลูกไม้ทั้งสองชนิด แทรกระหว่างแถวยางพารา
แบบแถวเดี่ยว ระยะห่างไม้ป่าโตช้าจะปลูกที่ระยะห่างระหว่างต้น 9 เมตร และระหว่างแถวไม้โตช้า จะปลูกไม้โตเร็ว
แทรก ระยะห่างระหว่างต้นของไม้โตเร็วจะเป็นระยะ 9 เมตร อย่างไรก็ตามไม้โตเร็วควรมีการตัดออก ต้นไม้อายุไม่เกิน
5 ปี ในรูปแบบนี้จะมีจานวนไม้โตช้าและไม้โตเร็ว ชนิดละ 20 ต้นต่อไร่
การปลูกไม้ป่าแทรกในสวนมะพร้าวที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ซึ่งมะพร้าวจะมี ความสูงมากกว่า 10 เมตร
สามารถปลูกร่วมกันได้ทั้งไม้โตช้าและไม้โตเร็ว เนื่องจากมะพร้าวเป็นไม้ที่มีเรือนยอดโปร่ง แสงสามารถส่องผ่านมายัง
ไม้ชั้นล่างได้ การปลูกสามารถปลูกได้ทั้งแบบแถวเดี่ยวสาหรับไม้โตช้าและแถวคู่ของไม้โตเร็ว (ดังภาพที่ 44-46)

ภาพที่ 44 การปลูกไม้โตเร็วร่วมกับมะพร้าว แบบเป็นแถบ
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ภาพที่ 45 การปลูกไม้โตช้าร่วมกับมะพร้าว แบบแถวเดี่ยว

ภาพที่ 46 การปลูกไม้โตช้าและไม้โตเร็วร่วมกับมะพร้าว แบบแถวเดี่ยว
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1.3 การปลูกไม้ป่าร่วมกับปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามันเป็นพืชที่มีเรือนยอดกว้าง นิยมปลูกด้วยระยะ 9x9x9 เมตร ที่จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม
ด้านเท่า ซึ่งจะทาให้ปาล์มน้ามันได้รับแสงเต็มที่ การปลูกไม้ป่าร่วมกับปาล์มน้ามัน ควรปลูกแทรกระหว่างแถวปาล์ม
ระยะห่างระหว่างต้น 9 เมตร ซึ่งตาแหน่งจะอยู่ตรงกลางแถวของปาล์มน้ามัน ชนิดไม้ที่ปลูกร่วม ได้แก่ ตะเคียนทอง
ยางนา พะยอม จาปาป่า มะฮอกกานี สะเดาเทียม กระถินเทพา กระถินลูกผสม เป็นต้น จะมีจานวนต้นไม้ 20 ต้น ต่อ
ไร่ (ดังภาพที่ 47)
การปลูกร่วมกับไม้โตเร็ว เช่น กระถินเทพา กระถินลูกผสม ควรมีการลิดกิ่งอย่างต่อเนื่องและตัดไม้
ออกมาใช้ประโยชน์ อายุไม่เกิน 5 ปี

ภาพที่ 47 การปลูกไม้ป่าร่วมกับปาล์มน้ามัน แบบแถวเดี่ยว

1.4 การปลูกไม้ป่าร่วมกับไม้ผล
ไม้ผลเป็นไม้ที่มีเรือนยอดกว้าง นิยมปลูกที่ระยะ 8x8 เมตร หรือ 9x9 เมตร การปลูกควรปลูกแบบแถว
เดี่ยว แทรกระหว่างแถวไม้ผล การปลูกควรปลูกไม้ป่าระยะห่างระหว่างต้น 8 เมตร จะมีจานวนต้นไม้ 20 ต้นต่อไร่
อย่างไรก็ตาม ไม้ป่าควรมีการลิดกิ่งออกเหลือกิ่ง 2/3 ของลาต้น เพื่อให้แสงสามารถส่องผ่านมาถึงไม้พื้นล่างได้
การปลูกไม้เพื่อการใช้ประโยชน์แบบเอนกประสงค์ร่วมกับไม้ผล เป็นการปลูกต้นไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ที่
หลากหลาย เช่น ไม้โตเร็ว ที่ใช้ประโยชน์เป็นไม้ฟืน ไม้เสาเข็ม ไม้นามาใช้ประโยชน์อายุ ไม่เกิน 5 ปี เช่น กระถินเทพา
กระถินลูกผสม โดยการปลูกเป็นไม้แนวเขต ระยะห่างระหว่างต้น 3 เมตร จะมีต้นไม้จานวน 56 ต้นต่อไร่ ไม้โตช้าปลูก
ระหว่างแถวไม้ผล ระยะห่างระหว่างต้น 8 เมตร มีจานวนต้นไม้ 25 ต้นต่อไร่ และปลูกไม้พุ่มหรือไม้ชั้นรอง เช่น กาแฟ
ผักเหลียง ในแถวเดียวกันกับไม้โตช้า (ดังภาพที่ 48-49) ระยะห่างระหว่างต้น 8 เมตร มีจานวนต้นไม้ 25 ต้นต่อไร่

64

อย่างไรก็ตาม ไม้โตเร็วควรมีการลิดกิ่งให้เหลือ 2/3 ของลาต้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แสงสามารถส่องผ่านมาถึงไม้ชั้น
ล่างได้

ภาพที่ 48 การปลูกไม้ป่าร่วมกับปาล์มน้ามัน แบบแถวเดี่ยว

ภาพที่ 49 การปลูกไม้ป่าร่วมกับปาล์มน้ามัน แบบแถวเดี่ยว
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1.5 การปลูกไม้ป่าโตเร็วร่วมกับพืชเกษตร
การปลูกไม้โตเร็วร่วมกับพืชเกษตร สามารถปลูกไม้โตเร็วแทรกแบบแถวคู่ ระยะ 3x3 เมตร ซึ่งจะมีต้นไม้
ในพื้นที่ 104-156 ต้นต่อไร่ หรือ ระยะ 2x4 เมตร (ดังภาพที่ 50-51) จะมีต้นไม้ในพื้นที่ 80-120 ต้นต่อไร่ อย่างไรก็
ตาม ควรมีการลิดกิ่งไม้โตเร็วออกให้เหลือ 2/3 เมตร ของลาต้น เพื่อลดการแก่งแย่งปัจจัยแสงในพื้นที่
การปลูกไม้โตเร็วและไม้โตช้าร่วมกับพืชเกษตร สามารถปลูกไม้โตเร็วแทรกแบบแถวเดี่ยว โดยปลูกไม้โต
เร็วแทรกระหว่างพืชเกษตร ระยะห่างระหว่างต้น 8 เมตร และปลูกไม้โตช้าแทรกระหว่างไม้โตเร็วในแถวเดียวกัน จะมี
จานวนไม้โตเร็วและไม้โตช้า ชนิดละประมาณ 25 ต้นต่อไร่

ภาพที่ 50 การปลูกไม้โตเร็วร่วมกับพืชเกษตร แบบแถวเดี่ยว

ภาพที่ 51 การปลูกไม้โตเร็วร่วมกับพืชเกษตร แบบแถวเดี่ยว
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จากแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนสู่แปลงปลูกพืชร่วมยาง
การกล่าวถึงเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างจริงจังมีมาประมาณกว่า 2 ทศวรรษ โดย Dore (1997) กล่าวถึงปฐมบท
ของเกษตรกรรมยั่งยืนไว้ว่า แนวคิดเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนเกิดขึ้นมาเนิ่นนานแล้ว ตั้งแต่มนุษย์เริ่มทาการเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรก็พยายามค้นหาหนทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพื้นดินที่ตนทาเกษตรนั้นจะให้ผลผลิตเหมือนเดิมหรือ
เพิ่มยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
จากนิยามต่างๆ ของเกษตรกรรมยั่งยืนยืน สามารถสรุปองค์ประกอบหลัก 4 ประการดังนี้
1. แนวทางเศรษฐกิจการเกษตรที่ยั่งยืนขึ้นอยู่กับแนวคิดของระบบการทาฟาร์มและการปฏิบัติที่บารุงรักษา
การผลิตทางการเกษตรเพื่อตอบสนองความจาเป็นของมนุษย์ทั้งในรุ่นปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งระบบการทาฟาร์มมี
ความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศและตลาด
2. มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรรมยั่งยืนมุ่งที่การเพิ่มพูนคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ดิน น้า
ทรัพยากรทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ และระบบนิเวศอื่นๆที่ได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมทางการเกษตร
3. แนวคิดด้านสังคมเพื่อความยั่งยืนคือ ให้ความสาคั ญกับประชาชนและสัมพันธ์กับการส่งเสริมความเป็น
ธรรมทางสังคม คุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาองค์กรชุมชนและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
4. แนวทางเทคโนโลยี เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ขึ้น อยู่ กับ การใช้ เทคโนโลยี ท างการเกษตรที่ เ หมาะสม โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อบารุงรักษาการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบหลัก 4 ประการ ของเกษตรกรรมยั่งยืนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกันดังแสดงในภาพที่ 52

ภาพที่ 52 องค์ประกอบหลักของเกษตรกรรมยั่งยืน
โดยแปลงพื ช ร่ว มยางที่ ทาควบคู่กับ การลดละการใช้ส ารเคมี การเกษตร มี คุณ ค่า และประโยชน์ทั้ งด้าน
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และสังคม (ภาพที่ 53) ดังนี้ (1) ช่วยทาให้แปลงมีพืชคลุมดินเพิ่มจึงช่วยเพิ่มความชื้นในดินและ
อากาศ ส่งผลดีต่อปริมาณและความเข้มข้นของน้ายาง ยางผลัดใบช้า น้ายางออกช่วงยางผลัดใบ กรีดยางช่วงเช้าได้
กลางคืนได้พักผ่อนเต็มที่ส่งผลดีต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการกรีดยางกลางคืน ลดแรงกระแทกจากเม็ดฝน
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ภาพที่ 53 คุณค่าและประโยชน์ของแปลงพืชร่วมยาง

68

พืชที่ขึ้นอยู่หนาแน่น จะมีรากสานกันช่วยลดการกัดเซาะหน้าดินและผลกระทบจากลมพายุ วัชพืชลดลงจึงช่วยลดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการกาจัดวัชพืช เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จึงช่วยลดภาวะโลกร้อน มีการทับถมของใบไม้
เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุตามธรรมชาติ (2) ไส้เดือนในดินเพิ่ม ช่วยทาให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ทาให้พืชเติบโตดีขึ้น มีการ
ทับถมของใบไม้มากขึ้นเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหาร ดินที่โปร่งยังดูดซับน้าฝนได้ดีขึ้น จึงช่วยลดปริมาณน้าไหลบ่า
หน้าดิน ลดการกัดเซาะหน้าดินและความตื้นเขินของแหล่งน้า (3) มีผลผลิตที่หลากหลาย ทั้งเพื่อขายมีรายได้สม่าเสมอ
เพื่อบริโภคใช้สอย เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันจึงช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน (4) มีสัตว์และพืชหลากหลาย
ชนิดขึ้น ช่วยควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติส่งผลให้ลดการใช้สารเคมีการเกษตร ลดรายจ่ายปัจจัยการผลิตและสุขภาพ
เกษตรกรดีขึ้น และ (5) เกิดการรวมกลุ่มผู้ปลูกพืชร่วมยาง ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรักสามัคคีของคนใน
ชุมชนและเครือข่าย
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แปลงปลูกไม้มีค่า
จากการสารวจและศึกษารูปแบบการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรบางส่วนได้เริ่มปลูกแบบ
ผสมผสานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในหัวข้อทีมวิจัยจะนารูปภาพการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรมมานาเสนอเพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้ผู้ที่สนใจ ดังภาพที่ 54-57

ภาพที่ 54 แปลงยางพาราปลูกร่วมกับมะพร้าว และมีต้นตะเคียนทองเป็นแนวขอบแปลง

ภาพที่ 55 แปลงยางพาราปลูกร่วมกับเหรียง และไม้โตช้า
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ภาพที่ 56 แปลงยางพาราปลูกร่วมกับไม้พะยอม ไม้ไข่เขียวและไม้ยางนา
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ภาพที่ 57 แปลงปลูกปาล์มน้ามันร่วมกับไม้ตะเคียนทองและไม้ป่าอื่นๆ
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