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สารบัญ 
 
         เร่ือง หนา 

วัตถุประสงคการปลูก  1  1 
ขั้นตอนการปลูกตนไม  2 ขั้นตอนการปลูกตนไม  2 
วิธีการบํารุงรักษาสวนปา  5 วิธีการบํารุงรักษาสวนปา  5 
การดูแลรักษาของตนไมที่มีความสูงดูแลว  8 การดูแลรักษาของตนไมที่มีความสูงดูแลว  8 
วิธีการทําปุยหมัก 12 วิธีการทําปุยหมัก 12 
แนะนําวิธีการเพาะชํากลาไม 13 แนะนําวิธีการเพาะชํากลาไม 13 
การสรางเรือนเพาะชํา 14 การสรางเรือนเพาะชํา 14 
ประเภทของเรือนเพาะชํา 15 ประเภทของเรือนเพาะชํา 15 
ขั้นตอนการสรางเรือนเพาะชํา 16 ขั้นตอนการสรางเรือนเพาะชํา 16 
อุปกรณของเรือนเพาะชําถาวร 17 อุปกรณของเรือนเพาะชําถาวร 17 
ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม 18 ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม 18 
ขั้นตอนการเพาะชํากลาไม 20 ขั้นตอนการเพาะชํากลาไม 20 
วิธีการขยายพันธุไมโดยการปกชํา 24 วิธีการขยายพันธุไมโดยการปกชํา 24 
ไมมงคล 9 ชนิด 25 ไมมงคล 9 ชนิด 25 
ระเบียบกรมปาไมวาดวยการจายกลาไม พ.ศ. 2552 34  ระเบียบกรมปาไมวาดวยการจายกลาไม พ.ศ. 2552 34  
แบบคําขอรับกลาไม 36 แบบคําขอรับกลาไม 36 
หนวยงานที่ติดตอขอรับกลาไม 38 หนวยงานที่ติดตอขอรับกลาไม 38 
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วัตถุประสงคการปลูก 

กอนที่เตรียมแปลงปลูกตนไมควรตัดสินใจวาจะปลูกตนไมเพื่ออะไร  ปลูกตนไมชนดิไหน  

และระยะปลูกเทาไร  มีวัตถุประสงคการปลูกเพื่ออะไร เชน 

 
1. ปลูกเพื่อเศรษฐกิจ   หมายถึง  การปลูกปาเพื่อหวังผลตอบแทนจากการปลูกใน 

ลักษณะของการนําผลผลิตจากสวนปาออกมาจําหนายเปนรายไดในรูปแบบตางๆ เชน 

ไมซุง  ไมแปรรูป  เสาเข็ม  และเยื่อกระดาษ  เปนตน  ชนิดพันธุไมที่เหมาะสมสําหรับ 

เสาเข็ม  ฟน  ถาน  และเยื่อกระดาษ  อายุตัดฟนประมาณ  5-15  ป  เชน  ยูคาลิปตัส 

กระถินเทพา  สนทะเล  ไมไผชนิดตางๆ  เปนตน  ชนิดพันธุ ไมที่ เหมาะสมสําหรับ 

เปนไมซุง  ไมแปรรูป  อายุตัดฟน  15-30  ป  เชน  สัก  ประดู  ยาง  แดง  มะคาโมง 

เปนตน 
2. ปลูกเพื่อการอนุรักษ   หมายถึง  การปลูกปาที่หวังผลในการรักษาตนน้ํ า ลําธาร 

ปองกันดินพังทลาย  และเพื่อการพักผอนหยอนใจ  เปนตน  ชนิดพันธุไมที่เหมาะสม 

สําหรับปลูกสรางสวนปาอนุรักษ  เชน  ประดู  แดง  ยาง  มะคาโมง  ฯลฯ 
3. ปลูกเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ  เชน 

3.1  ปลูกเพื่อเปนไมประดับ   ชนดิพันธุไมที่เหมาะสมเปนไมประดับ เชน  ขี้เหล็กบาน  

ตะแบก  ราชพฤกษ(คูน)  หางนกยูงไทย  อินทนิล  กาสะลอง  กลัปพฤกษ  ชยัพฤกษ  ฯลฯ 
3.2  ปลูกเพื่อใหรมเงา  ชนิดพันธุไมที่เหมาะสมสําหรับใหรมเงา  เชน  จามจุรี   

หางนกยูงฝร่ัง  นนทรี  อินทนิล  มะฮอกกานี  ประดูบาน  ฯลฯ 
3.3  ปลูกเพื่อเปนอาหารหรือยา  ชนิดพันธุไมที่เหมาะสม  เชน  สะเดา  ขี้เหล็กบาน  

แคบาน  มะขาม  มะมวงหิมพานต  ฯลฯ 
  
หมายเหตุ  ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระยะปลูกไดในตาราง  หนา  9 
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ขั้นตอนการปลูกตนไม 

ขั้นตอนการปลูกตนไม  การปลูกตนไมควรปฏิบัติในชวงฤดฝูนจะไดผลดีที่สุด  โดย 

1. การเตรียมพื้นที่ปลูก   

กอนปลูกควรถางวัชพืชและไถพรวนดินถาหนาดินจับตัวกันแข็งมาก 

                          ถาพื้นที่ปลูกมขีนาดใหญ 
                        ควรปกหลักเปนแนวปลูก 

 
 
 
 
 

ถาพื้นที่ปลูกมีสภาพดินเปนดินเหนียว หรือลูกรัง ควรจะใสปุยหมักหรือเศษพืช 
 
 
 
 

ถาพื้นที่ปลูกมีน้ําทวมในฤดูฝน ควรจะไถยกรองปลูก เพื่อทําทางระบายน้ํา 
 

 
                     ระบายน้ํา 

หมายเหตุ  การปลูกตนไมควรปฏิบัติในชวงฤดฝูนจะไดผลดีที่สุด 

2. การคัดเลือกกลาไม  ควรจะเลือกกลาไมแกรง  และกลาไมทีม่ีคุณภาพดี 

 
 
 
 
 
                                                                                 ขนาดใหญเกินไป 

         ขนาดเล็กเกินไป    ขนาดเหมาะสมปลูก กลาไมออน      (สภาพรากไมดี) 

หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดไดในตารางหนาที่  22 
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3. การขนสงกลาไม 
 ถาขนยายกลาไมไปที่ไกล  ๆ  ใหคลุมกลาไม 
 ดวยตาขายดํา  เพื่อปองกันแสงแดด 
 
 
 

 

 

                  ควรจับสวนถุงกลาไมขณะขนยาย 
ถากลาไมเหี่ยวเฉา...    
1. ควรนํากลาไมไปไวใตรวมเงา 
 
 
  
 
 
                          

ควรรดน้ําเชา - เย็นจนกวากลาไมฟนตัวดีขึ้น 
 
2. ควรทําใหกลาไมแกรงกอนปลูก 
 ควรนํากลาไมออกไวกลางแจงกอนปลูก  และรดนํ้านอยลง  เพื่อทําใหกลาไมแกรง 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                ปลูกไปเลย 
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4. การขุดหลุมปลูก  การขุดหลุมปลูกควรใหมีขนาดใหญกวาเบาดินของถุงกลาไม  
เพื่อชวยใหระบบรากหาอาหารไดดีขึ้น 

 
 
 
                     
 
 
            ควรใสปุยอินทรียลงกนหลุมที่ปลูกกลาไม 
            เพื่อใหกลาไมเจริญเติบโตดีและมีอัตราการรอดตายสูง 

5. การปลูกตนไม  ระวังอยาลืมเอากลาไมออกจากถงุพลาสติก 
           หลังปลูก  ควรรดน้ําใหมาก 
           เพื่อใหกลาไมฟนตัวไดเร็วขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

       พื้นที่ปลูกมีน้ํามาก    พื้นที่ปลูกแหงแลง 

 
ถาในพื้นที่ปลูกมีสัตวเลี้ยงเขามาทําลายตนไม  ควรจะทําร้ัวรอบ ๆ แปลงที่ปลูก 

 
 
 
 
 
 

        “ปลูกตนไมกนัเถอะ”  จดัทาํโดย สวนเพาะชาํกลาไม  สาํนกัสงเสรมิการปลกูปา กรมปาไม      

 



วิธีการบํารุงรักษาสวนปา 
 

 การดูแลรักษาของตนไมที่มีอายุ 2-3 ปหรือมกีารเจริญเติบโตยังไมเพียงพอ 
1. การรดน้ํา  การปลูกตนไมควรปฏิบัติในชวงฤดฝูน จึงจะทําใหตนไมมีอตัรารอดตายมาก   

แตถาตองการปลูกในชวงปลายฤดูฝน  ควรจะรดน้ําจนกวาตนไมจะฟนตวัได 
 
 
 

 
 
 

2. การกําจัดวัชพืช  ในพื้นที่ปลูกหากวัชพืชมีความหนาแนนและโตเร็วกวาตนไมที่ปลูก  ควรจะ

กําจัดวัชพืช  2-3  ครั้ง/ป  เพื่อวัตถปุระสงค 
 1.  ชวยทําใหลดอัตราการแยงอาหาร และแสงแดด 
 2.  ชวยลดการสะสมของโรคและแมลง           ระวังอยาใหลําตน 

 3.  ชวยลดปริมาณเชื้อเพลิง 
 4.  ปองกันไฟปา 

 
 
 
 
 

3. การพรวนดิน  ถาลักษณะดินในพื้นที่ปลูกเปนดินแข็ง  เชน  ดินเหนียว  และลูกรัง  

ควรพรวนดินบริเวณรอบ ๆ ตนไมในชวงตนฤดฝูน  เพื่อชวยใหระบบรากหาอาหารไดดีขึ้น  

                    ระวังอยาใหรากขาด และขูดลําตน 
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หมายเหตุ   ขณะพรวนดินควรผสมปุยอินทรีย  เพื่อใหคุณภาพของดินดขีึ้น 



4. การใสปุย   พื้นที่ปลูกเปนดินที่ขาดธาตุอาหาร ตนไมจะมีการเจริญเติบโตไมดี ควรที่จะใสปุย
ใหพอเหมาะ  เพื่อทําใหตนไมมีการเจริญเติบโต และแข็งแรงดีขึ้น 
 วิธีการใสปุยอินทรีย  ปุยอินทรียคือปุยทํามาจากวัสดุเปนธรรมชาติ เชน มูลวัว มูลไก 

ฟางขาว ขุยมะพราว กากออย วัชพืช และเศษพืชตาง ๆ  ปุยอินทรียมีประโยชนดีกวาปุยเคมี  

และชวยพัฒนาดินใหดีขึ้น  โดยไมทําลายสภาพธรรมชาติของดนิ 
ปริมาณใสปุยสมมุติวาใชปุยหมัก  ประมาณ  2  ก.ก./ตน  1  ครั้ง/ป  ในชวงตนฤดฝูน 

ดังรูป 

                            วิธีการถูก                                     วิธีการผิด 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ศึกษาวิธีการทําปุยหมักไดในขอหนาที่  12 
 
วิธีการใสปุยเคมี  ควรมีการศึกษาสภาพการขาดธาตุอาหารเสียกอน  เพราะวาปุยเคมี 

มีหลายสูตร  ควรที่จะเลือกใชตามความตองการของตนไม  เชน  ใชปุยเคมี  15-15-15, 

46-0-0  จํานวน  50  กรัม/ตน  1-2  ครั้ง/ปในชวงฤดูฝน  ดังรูป 
     วิธีการที่ถกูตอง วิธีการใสปุยดังรูปไดประโยชนของปุยนอย 
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5.การปองกันโรคและแมลง  โรคและแมลงโดยเฉพาะชนิดที่ทําลายสวนยอด  ราก 

และในลําตนจะกระทบกระเทือนการเจริญเติบโตของตนไม  ปจจุบัน  ยาปองกันโรค 

และแมลงมีหลายสูตร  การกําจัดวัชพืช  และการทําใหตนไมแข็งแรง  มปีระโยชนตอการ 

ลดอัตราการระบาดของโรคและแมลงชนิดตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ศึกษารายละเอียดไดในหนาที่ 10-11 

6. การซอมแซม   หลังจากปลูก หากตนไมตายควรจะปลูกซอม  ถาตนไมที่ปลูกตายโดยมี

สาเหตุจากพันธุไมไมเหมาะกับสภาพพื้นที่  ควรจะเปลี่ยนชนิดพันธุไมใหเหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ปลูก 
 
 
 
 
 
 

7. การปองกันไฟปา   โดยการกําจัดวัชพืชในสวนปาและรอบนอกขอบสวนปา โดยการจุดไฟ
เผาวัชพืชอยางมีหลักการและควบคุมไมใหเกิดความเสียหายขึ้นกับตนไมในสวนปา 
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การดูแลรักษาตนไมที่มีความสูงดีแลว 
 
1. การลิดกิ่ง   การลิดกิ่งไมที่ไมตองการ  โดยเฉพาะที่อยูตอนลางออกไป  เพื่อใหตนไม

ปราศจากตําหนิอันเกิดจากปุมหรือตา   ชวยทําใหไดตนไมที่มีคุณภาพดีไมมีตําหนิ  

การลิดกิ่งแตแรก ๆ เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง  เพราะระยะนี้กิ่งไมยังเล็กอยู  และตาที่เกิดจาก 

การลิดกิ่งก็มีขนาดเล็ก 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. การตัดสางขยายระยะ   เปนการเลือกตัดไมที่ผานวันรุนไปแลว  และขึ้นอยูหนาแนนออก  

เพื่อชวยใหตนไมที่เหลือมีโอกาสไดรับแสงไมถูกเบียดบัง  สามารถเจริญเติบโต 

อยางเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   นอกจากนี้ยังสามารถมีรายไดจากการขายไมที่ไดจากการตัดสางขยายระยะ 
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ตาราง  1  ระยะปลูกที่เหมาะสมกับความตองการ 
 

การปลูกเพื่อเศรษฐกิจ การปลูกเพื่อการอนุรักษ 

รอบตัดฟน  5-10  ป รอบตัดฟน  10-30  ป 

1.5ม. x 1.5ม.  2ม. x 2ม. 2ม. x 4ม.   4ม. x 4ม. 

 
2ม.x4ม.        2ม.x4ม. 

 
 
 

ตาราง  2  กําหนดการดําเนินการดูแลบํารุงรกัษาตนไม 

 
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

     
 

        

การกําจัดวัชพืช             
การพรวนดิน             
การใสปุย             
การใสปุยเคมี             
การซอมปลกู             
การลิดกิ่ง             
การปองกันไฟปา             

ฤดูฝน     ชวงฤดู ฤดูแหงแลง ฤดูแหงแลง 

การดูแลรักษา 
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ตาราง 3 ขอมูลลักษณะของแมลงศัตรูตนไมชนิดตางๆ 
 

ชื่อแมลง

ศัตรูพืช พืชอาหาร ลักษณะของแมลงและ 
อาการที่ปรากฏ 

ชวง 
เวลา 
ที่พบ 

การปองกันกําจัด 

 
เพลี้ยออน 

 
ประดู 
มะคาโมง 
มะคาแต 
และไมอื่นๆ 

 
พบเกาะเปนกลุมที่บริเวณ 

ยอด  ใบออนและยอดหงิกงอ 
ไมเจริญ  การแตกใบออน 

ไมสมบูรณ 

 
ส.ค.- 
พ.ค. 

 
ใชสารเคมี  เชน 
มาลาไธออน ฉีดพน 
หางกันครั้งละ  7  วัน 

 
หนอน 
ดวงกัดราก 

 
ทุกชนิด 

 
ตัวหนอนกัดสวนราก 

ตนไมออนเริ่มเหี่ยวเฉา   
ใบมีสีเหลือง  แตไมทิ้งใบ 

 
มี.ค.- 
พ.ย. 

 
ใชสารเคมี  เชน 
คารโบฟูราน  โรยในสวน 

รอบ ๆ  ตนไม 

 
ปลวก 

 
ทุกชนิด 

 
ทําลายรากของตนไมที่ 

โตแลว  ถาออนแอและ 

อยูในสภาวะแหงแลง  จะ 

กินเปลือกของลําตนและ 

กินถึงเขาไปถึงเนื้อไม 

และทําใหตนไมตายได 

 
ธ.ค.- 
เม.ย. 

 
ใชสารเคมี  เชน 
คารเดน  คลอรไฟริฟอส 
หรือเลนเทร็ก  ผสมน้ํา

ราดบริเวณที่พบ 

 
หนอนกิน 
ใบสัก 

 
สัก 

 
ตัวหนอนกัดใบสักและพับใบที่

กัดเขาหากันเพื่อเปนที่อาศัย  

และเมื่อการกัดกินรุนแรงทําให

ใบขาดวิ่นจนเหลือแตเสนใบที่

มีขนาดใหญเทานั้น 

 
มี.ค.- 
ต.ค. 

 
ใชเช้ือแบคทีเรีย Bacillus 
thuringiensis  ที่มีชื่อทาง 
การคาวา ทูริไซค  อะโก

นา  และแบคโตสปน 

ผสมน้ํา 

ฉีดพนในอัตรา  0.5 

ก.ก./น้ํา  500  ลิตรโดย

ฉีดพนใหทั่วใบในชวงที่

พบตัวหนอน 
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ชื่อแมลง

ศัตรูพืช 
พืชอาหาร 

ลักษณะของแมลงและ 
อาการที่ปรากฏ 

ชวง 
เวลา 
ที่พบ 

การปองกันกําจัด 

 
หนอนกิน 

ใบประดู 

 
ประดู 
พะยูง 

 
ตัวหนอนระยะแรกจะกินใบจน

สังเกตเห็นรางแหสีน้ําตาล 

ระยะตอมาหนอนจะกินใบหมด

ทั้งใบ  โดยเฉพาะใบออน 
 

 
พ.ค.- 
ต.ค. 

 
ใชเช้ือแบคทีเรีย Bacillus 
thuringiensis  ที่มีชื่อทาง 
การคาวา ทูริไซค  อะโก

นา  และแบคโตสปน

ผสมน้ํา 

ฉีดพนในอัตรา  0.5 

ก.ก./น้ํา  500  ลิตร 

โดยฉีดพนใหทั่วใบ

ในชวงที่พบตัวหนอน 
 
หนอนกิน 
ข้ีเเหล็ก 

 
ข้ีเหล็ก 
ชัยพฤกษ 
กัลปพฤกษ 
ชุมเห็ดเทศ 
ชุมเห็ดไทย 

 
ตัวหนอนเมื่อมีมากจะกัดกินใบ

จนโกรน  โดยจะกัดกินใบออน

กอน  การระบาดเกิดขึ้นได

รวดเร็วมาก 

 
พ.ค.- 
ต.ค. 

 
ใชเช้ือแบคทีเรีย Bacillus 
thuringiensis  ที่มีชื่อทาง 
การคาวา ทูริไซค  อะโก

นา  และแบคโตสปน

ผสมน้ํา 

ฉีดพนในอัตรา  0.5 

ก.ก./น้ํา  500  ลิตร 

โดยฉีดพนใหทั่วใบ

ในชวงที่พบตัวหนอน

หรือใชน้ําแชเมล็ดสะเดา 

1  ก.ก./น้ํา  20  ลิตร  

ฉีดพน 

 
หมายเหตุ    วิธีการปองกนักําจัดโรคและแมลงรูไดโดยติดตอเจาหนาที่ปาไม  หรือตาม 

รานเกษตรทั่วไป 
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วิธีการทําปุยหมัก 
 

ลักษณะ  ชนดิ  ประเภท  และคุณสมบัติของดินมบีทบาทตอการเจริญเติบโตของตนไม  

โดยเฉพาะตนไมที่มีอายุ  1-3  ป  ถาสภาพพ้ืนที่ไมเหมาะสม  หลังจากปลูกตนไมจะพบวา

ตนไมมีการเจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร  มีสาเหตุจากสภาพดิน  เชน  ดินเหนียวหรือลูกรัง   

ควรจะพัฒนาดินใหดีขึ้น  โดยการใชปุยอินทรีย  ปจจุบันนี้  มีปุยอินทรียหลายสูตร  แตกรณี 

ที่พื้นที่ตองการพัฒนาดินมีเนื้อที่จํานวนมาก  ปริมาณปุยตองใชจํานวนมากเชนกัน  ดังน้ัน   

จะแนะนําวิธีการทําปุยหมักดงัตอไปนี้ 

วัสดุที่ใชทําปุยหมัก 
หนาดินที่ไดจากปา  จํานวน  1  สวน 
มูลวัว  มูลควาย  หรือมูลไก  จํานวน  1  สวน 
กากชานออย  หรือกากชานมันสําปะหลัง  จํานวน  2  สวน 
ฟางขาว  ตนขาวโพด  ใบไมหรือวัชพืช  จํานวน  2-4  สวน 

หมายเหตุ  ถาวัสดุมีปริมาณมากทําซ้ําอีกครั้งก็จะด ี

ขั้นตอนการทําปุยหมัก 
1. รดน้ําใหเปยกชุมวัสดุ  ขอ  “ก”  แลวทิ้งไว  1  คนื 
 
 
 
2. กองวัสดุเปนชั้น  และรดน้ําพรอมกดดินใหแนนพอสมควร 
 
 

                                            คลุมกองปุยไว 
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3. หลังจากกองวัสดุ  20-30  วันแลวจะมีเชื้อราสีขาวเกิดขึ้นในชั้นวัสดุ  ขอ  “ข” และขอ “ค”  
จากน้ันกลับกองปุย  และรดน้ําถากองปุยแหงจนเกินไป  ทําอยางน้ีทุก  1  เดือน 

ทิ้งไวประมาณ  3  เดือน  จะไดปุยหมัก 
ที่สุกหรือยอยสลายตัวดีอยางสมบูรณ 

ซึ่งสังเกตไดจากสีของวัสดุที่ใชทําปุยหมัก

เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลดํา  และมีลักษณะเปอยยุย  

และมีกล่ินหอมคลายกล่ินดิน 
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แนะนําวิธกีารเพาะชํากลาไม 
 

การปลูกปาไมวาจะเปนการปลูกปาเพื่อการอนุรักษ  หรือปลูกปาเพื่อเศรษฐกิจ 

ส่ิงที่จะเปนตัวชี้ถึงความสําเร็จในการปลูกปาประการหนึ่ง  คือ  การปลูกปาโดยใชกลาไมที่มี

คุณภาพ  ซึ่งคุณภาพของกลาไมก็ไดมาจากเมล็ดไมที่ดี  และการปฏิบัติในการเพาะชํากลาไม

ตั้งแตเมล็ดไมจนเปนตนกลา  และการบํารุงรักษากอนจะนําไปปลูก 
เอกสารแนะนําวิธีการเพาะชํากลาไมไดจัดทําขึ้น  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติการ

เพาะชําเมล็ดไม  และกลาไม  จนกวาการปฏิบัติการสรางเรือนเพาะชํา  ซึ่งงายตอความเขาใจ

ใหแกประชาชนทั่วไปนําไปปฏิบัติ  เพื่อใหไดกลาไมที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการตอไป 
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การสรางเรือนเพาะชํา 
 

พื้นที่สรางเรือนเพาะชําที่ดี  ควรเลือกพื้นที่สรางเรือนเพาะชํามีลักษณะดังตอไปนี้ 
1. อยูใกลกับแหลงนํ้า  และมีปริมาณที่เพียงพอทั้งป 
2. พื้นที่ที่มีความลาดชัน  1-2%  เพื่อการระบายน้ําดี 
3. พื้นที่ควรสูงกวาระดับน้ําของแมน้ํา,  หวย,  หนองน้ํา,  บอน้ํา,  หรือแหลงน้ํา 

ตามธรรมชาติอื่นๆ  เพื่อในฤดูฝนน้ําไมทวมทันท ี
4. สภาพดินในพื้นที่สรางเรือนเพาะชําควรเปนดินรวนปนทราย  เพราะมีการระบายน้ําดี 

และใชดินในบริเวณนั้นเตรียมกลาไมไดดวย 
5. ควรมีภูมิอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกลาไม  เชน  อุณหภูมิสูง   

ความชื้นต่ําและปริมาณแสงแดดที่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   กอนสรางเรือนเพาะชําควรสํารวจคุณภาพน้ําของแหลงน้ํา  ถาแหลงน้ําเปน 

น้ํากรอย  จะทําใหกลาไมเจริญเติบโตไมดีหรือตายได 
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ประเภทของเรือนเพาะชํา 
 

1. เรือนเพาะชําถาวร   หมายถึงเรือนเพาะชําที่สรางขึ้น  โดยใชเสาคอนกรีตหรือเสาเหล็ก 

เพื่อใหมีอายุการใชงานเปนเวลานานเกินกวา  6-10  ปขึ้นไป 
 

 

 

 

 

2. เรือนเพาะชําชั่วคราว   หมายถึงเรือนเพาะชําที่สรางขึ้น  โดยใชเสาไมยูคาลิปตัส  หรือเสา

ไมไผ  เพื่อเก็บรักษาดูแลกลาไมกอนนําไปปลูกในสวนปาแตละป  เรือนเพาะชําประเภทนี้

เหมาะสมการเก็บรักษาดูแลกลาไมกอนนําไปปลูก 
 

 

 
 

 

แปลงเพาะเมล็ดไมลักษณะตางๆ  ถาจัดทําแปลงเพาะเมล็ดไมภายนอกเรือนเพาะชํา  ขณะ

หวานเมล็ดลงแปลง  จะตองจัดทําที่ครอบกันแดดไว  จนกวากลาไมจะแข็งแรงพอ 
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ขั้นตอนการสรางเรือนเพาะชํา 
 

1. การวัดขนาดเรือนที่ตองการ    2. การปกเสาเรือน   
ควรเปนที่ราบ  และมีแหลงน้ํา 
ที่สามารถใชไดตลอดปอยูใกลเคียง 
 
 
 
 
 

 
3. การขึ้นโครงหลังคา    4. คลุมตาขายพรางแสง 
 
 
 
 
 
 
 
5. การกอสรางแปลงเพาะเมล็ดไม    6. จัดทําบอพักน้ํา 
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อุปกรณของเรือนเพาะชําถาวร 
 
เชนขนาด  15 ม. x  9 ม.  (สามารถผลิตกลาไมได  ประมาณ  25,000  กลา/ครั้ง) 
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ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม 

1. การเก็บเมล็ดไม   ขั้นตอนแรกตองคัดเลือกแมไม  พิจารณาเก็บเมล็ดจากแมไมที่ม ี

การเจริญเติบโตดีมีความตานทานโรค  ตรงปลายเรือนยอดแคบ 
 
    
ตนแม 
 
 

2. การเก็บรักษาเมล็ดไม   
หลังจากเก็บเมล็ดไมสงมาถึงสถานีเพาะชําแลวจะตองทําการแยกเมล็ดไม 

ออกจากฝก-ผล  ซึ่งมีการปฏิบัติแตกตางกันตามลักษณะ

ชนิดไม 
                                                           
 

 
 
 
 
 

3. การปฏิบัติตอเมล็ดไมกอนเพาะเพื่อเรงการงอก   
เมล็ดไมมีหลายชนิด  วิธีการปฏิบัติตอเมล็ดไมเหมือนกัน 
เชน  ยูคาลิปตัส       เชน  กระถินเทพา     เชน ประดู    เชน  มะคาโมง 

 
 
 

   หวานลง                            1  คืน                            1  คืน 

   แปลงไดเลย 

 

หมายเหตุ  ศึกษารายละเอียดไดในตารางหนาที่  22 

การเก็บรักษา 

อุณหภูมิ 2 – 15 องศา 

ทําความสะอาด 
 

ตากใหแหงสนิท 



4. การจัดการแปลงเพาะเมล็ดไม 
ตากทรายและหินใหแหงสนิท  เพื่อฆาเชื้อโรค 
 
 
เตรียมแปลงแลวฉีดยาเพื่อปองกันมดและปลวก 
ในขณะนี้ควรแตงกายใหมิดชิด 
และระวังอยาใหเด็กเขาใกลในขณะพนยา 
ชนิดยา  เชน  ฟูราดาน 
 
 
เกล่ียทรายใหเรียบแลวรดน้ํา 
โดยใชสายบัวที่มีรูขนาดเล็ก 

 

5. การหวานเมล็ดไม 
 
 
 

 

   เมล็ดขนาดเล็กตองใช            ถาเมล็ดไมมขีนาดใหญ           การกลบดวยทราย 
  วิ

        “ปลูกตนไมกนัเถอะ”  จดัทาํโดย สวนเพาะชาํกลาไม  สาํนกัสงเสรมิการปลกูปา กรมปาไม      

ธีหวานเมล็ดใหสม่ําเสมอ            และแข็งแรงตองใชวิธีนี้           ละเอียด 
 

6. การดูแลรักษากลาไมกอนยายชํา  รดน้ําทุกวันๆ ละ 2 ครั้งเชา-เย็น  หวานเมล็ด 

ประมาณ  1-2  อาทิตยเมล็ดจะเริ่มงอกขึ้น 

 

 

 

 

ระวังอยาใหเกิดโรคและแมลงชวงนี้  อยาใหขาดน้ําเมื่อเกิดใบแทขึ้นสามคู นําไปยายชําได 
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ขั้นตอนการเพาะชํากลาไม 
 
1. การเตรียมถุงดิน 
ถุงพลาสติกสีดํา 
4x6  นิ้ว   :  ขนาดที่ใชเพาะชําทั่วไป 
3x5  นิ้ว   :  ขนาดที่ใชเพาะชํากลาไมที่โตเร็ว 
6x10  นิ้ว   :  ขนาดที่เปลี่ยนจากถุง  4x6  เมื่อมีอายุ  1  ป   
 

ควรเตรียมอุปกรณกรอกดินใสถุงแบบรูป 
          ไมไผหรือทอ PVC  ตัดเปนรูป 

 

การผสมวัสดุเพาะ  ไมมสูีตรตายตัว  ขึ้นอยูกับสภาพดินและธาตุอาหารในดิน 

เชน  ดินเหนียวจัดการระบายน้ําไมดี   และธาตุอาหารต่ําควรใชอัตราสวนดังน้ี 

 
       
        ทรายหรือแกลบเผา           ปุยคอก 

เชน   ดินรวนปนทรายมากการอุมน้ําไมดี  และธาตุอาหารต่ํา 
             

            ปุยคอก 
การกรอกดนิลงในถุงพลาสติก 
 

 
 
 
2. การยายชํากลาไมลงในถุง   กลาไมออนเกิดใบแท  2-3  คูแลวนําไปยายชํา  โดยกอน 

ที่จะคัดเลือกกลาไมใหรดน้ํากลาไมออนที่แปลง  เพื่อปองกันไมใหรากบอบช้ํามาก 

             ระวังอยาใหเรากลาไมขาด              ควรจะรดน้ําในถุงชําใหชุมกอนที่จะยายชํา 
 
 

 

ใสน้ําลงไป 
ประมาณ  2-3  ซ.ม. 
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3. การบํารุงรักษาของกลาไม 
     -  ชวง  1-2  อาทิตยควรใหแสงแดด  50%   
     -  ควรรดน้ําวันละ  2  ครั้ง  เชา-เย็น   โดยใชบัวรดน้ําที่มีรูขนาดเล็ก 
     -  กลาไมอายุประมาณ  1-2  เดือน  ควรใหแสงแดด  80% 
 
 
 
 
 
 
ใหตรวจดูอยูเสมอ ถาทานเห็นวัชพืชขึ้น  แมลงกัดกินใบ  หรือเชื้อราทําลายควรรีบกําจัด 
ถาเห็นรากงอกออกมานอกถงุมาก ตองใชกรรไกร หรือมดีคมๆ ตดัรากสวนที่โผลออกมานอกถงุ 

ตองแตงตัวใหมิดชิดเมื่อ

ฉีดพนยา 
 
 
 
 
 
      
 
                                   หลังจากตัดรากใหรดน้ํา 
การจัดชั้นความสูงของกลาไม  เพื่อใหกลาไมขนาดตางๆ  ไดรับแสงสวางและนํ้าอยางทั่วถึง 

วันละ  2  ครั้งจนกลาไมฟนตัว 

4. การทําใหกลาไมแกรงกอนปลูก   
ควรลดการใหน้ํา  โดยใหน้ําวันเวนวัน 
และเปดแสงเต็มที่ประมาณ 1 เดือนขึน้ไป 

กอนนําไปปลูก 
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หมายเหตุ    ศึกษารายละเอียดติดตอไดที่เจาหนาที่ศูนยเพาะชํากลาไม 
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วิธีการขยายพันธุไม  โดยการปกชํา 
 

การปกชําชวงฤดฝูนเหมาะสมที่สุด  แตการปกชําในเรือนเพาะชําที่มีการใหน้ํา 

อยางเพียงพอ  สามารถกระทําไดในฤดูแลง 
1. การเตรียมกิ่งพันธุ   กิ่งพันธุทีต่ัดมาจากตนแม 
 
 
 
 
 

2. การปกชํา   สําหรับไมบางชนิดที่มอีัตราการงอกรากต่ํา  เราสามารถใชฮอรโมนเรงรากได  

ซึ่งสามารถหาซื้อไดตามรานขายวัสดุการเกษตรทั่วไป 

                ในกระบะ                     ในถุง 
              ไมบางชนิดที่มีอัตราการรอดตายสูง 
         สามารถนํามาปกชําโดยตรงในถุงพลาสตกิ 

 
 
 
 

3. การบํารุงรักษา   
การรดน้ํา        ตามวิธีการบํารุงรักษากลาไมศึกษารายละเอียดไดในขั้น 
การกําจัดวัชพืช         ตอนการเพาะชํากลาไมขอที่ 6 หนาที่ 15  แตวาการปกชํา 

การปองกันโรคและเมลง      จําเปนตองมีความชืน้มากกวาการเพาะชําทั่วไป 

4. การยายปลูก   หลักจากปกชําแลว 1-2 เดือน  กิง่พันธุที่รอดตาย  ควรขุดออกมาและ 

ยายปลูกลงในถุงพลาสตกิ 
หลังจากกลาไมโตได 
ขนาดตามที่ตองการแลวก็ 
สามารถนําไปปลูกได 

 

 
 



ราชพฤกษ 

ช่ือวิทยาศาสตร   Cassia fistula L. 

วงศ    LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 

ช่ือสามัญ   Pudding Pine, Indian Laburnum, Golden Shower  

ช่ืออื่น   คูน ลมแลง ชัยพฤกษ 

ไมตน   ผลัดใบ สูง 8 - 15 เมตร 

ใบ   ประกอบแบบขนนกปลายคูเรียงสลับ มีใบยอย 3 - 8 คู แผนใบรูปปอม รูปไข หรือรูปขอบขนาน 

ขนาดกวาง 4 - 8 เซนติเมตร ยาว 7 - 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนมน   

ดอก   สีเหลือง ออกเปนชอตามซอกใบ หรือตามกิ่ง ยาว 20 - 45 เซนติเมตร  

ผล   เปนฝกทรงกระบอก ยาว 20 - 60 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 1.5 - 2.5 เซนติเมตร 

 

นิเวศวิทยา   ถ่ินกําเนดิเอเชียแถบรอน ขึน้ตามปาเบญจพรรณแลงทั่วไป 

ออกดอก   กุมภาพันธ - พฤษภาคม ทิ้งใบกอนออกดอก 

ขยายพันธุ   โดยเมล็ด  วิธกีารเตรียมเมล็ดกอนเพาะนําเมล็ดมาตดั  หรือทําให

เกิดบาดแผลที่ปลายเมล็ดแลว แชน้ําไว 12 ช่ัวโมง หรือแชกรดซัลฟูริคเขมขน  

1.84 ประมาณ 15 นาท ีแลวลางน้ําใหสะอาด   แชน้าํทิ้งไว 12 ช่ัวโมง  

วิธีนี้สะดวกแตอันตราย และอีกวิธีหนึ่งคอื ตมน้าํใหเดอืดแลวเทลงในเมล็ด 

ทิ้งไวขามคืน ทั้ง 2 วิธีนี้จะทํา ใหเมลด็ดดูน้าํเขาไปและพรอมที่จะงอก     
           วิธีเพาะ   อาจหยอดลงในถุงดินที่เตรียมไวหรือจะเพาะในแปลงเพาะ
แลวยายชํากลาในภายหลัง   ควรใหเมล็ดอยูใตผิวดนิ 3-5 มิลลิเมตร รดน้ําใหชุม 

เมล็ดจะงอกภายใน 1-2 สัปดาห  

ประโยชน   ราก ฝนทาแกกลาก เปนยาระบาย รากและแกนเปนยาขบัพยาธ ิ เปลือกและไม ใชฟอกหนัง 

และใชบดทาผืน่ตามรางกาย  เนื้อไม สีแดงแกมเหลืองทนทานใชทําเสา ลอเกวียน  ใบ ตมกินเปนยาระบาย 

ดอกแกไข ฝกเนื้อในรสหวาน เปนยาระบาย ชวยบรรเทาการแนนหนาอก แกขดัขอ 
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ขนุน 

ช่ือวิทยาศาสตร   Artocarpus heterophyllus   Lam.  

วงศ   MORACEAE 

ช่ือสามัญ   Jackfruit Tree  

ช่ืออื่น   มะหนุน หมักหมี๊ หมากลาง 

ไมตน   ขนาดใหญ สูง 15 - 30 เมตร ลําตนและกิ่งเม่ือมีบาดแผลจะมีน้ํายางสีขาวขนคลายน้ํานมไหล 

ใบ   เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ แผนใบรูปร ีขนาดกวาง 5 - 8 เซนติเมตร ยาว 10 - 15 เซนติเมตร  

ปลายใบทู ถึงแหลม โคนใบมน ผิวในดานบนสีเขยีวเขมเปนมัน เนื้อใบหนาผิวใบดานลางจะสากมือ   

ดอก   เปนชอ ดอกเพศผูเรียกวา "สา" มกัออกตามปลายกิ่ง ดอกเพศเมียจะออกตามกิ่งใหญและ 

ตามลาํตนยอดเกสรเพศเมีย เปนหนามแหลม   

ผล   เปนผลรวมมีขนาดใหญ สวนของเนือ้ที่รับประทานเจริญมาจากกลีบดอก สวนซังคือกลีบเล้ียง 

 

นิเวศวิทยา   ถ่ินกําเนิดอยูในประเทศอนิเดียเปนพืชเศรษฐกิจ 
เมืองรอนที่ใหผลมีขนาดใหญที่สุดสามารถ บริโภคทั้งผลดิบและผลสกุ 

นอกจากนี้ยังนําไปแปรรูปเปนอาหารชนิดตางๆ มีปลูกทั่วทุกภาคของ

ประเทศไทย 

ออกดอก   จะออกปละ 2 ครั้ง คือ ชวงเดือนธนัวาคม - มกราคม 

และเมษายน - พฤษภาคม 

ขยายพันธุ   โดยการเพาะเมล็ด ตดิตา และทาบกิ่ง 

 

ประโยชน   ผลออน ใชปรุงอาหาร ผลสกุเยื่อหุมเมล็ดมีรสหวาน เมล็ดปรุงอาหาร  เนื้อไม ใชทําพ้ืนเรือน

และส่ิงกอสราง ครก สากกระเดื่อง หวี โทน รํามะนา ระนาด  รากและแกน ใหสีเหลือง ถึงเหลืองอมน้ําตาล 

ใชยอมผาและแพรไหม รากนํามาปรุงเปนยาแกทองรวง แกไข  ใบ เผาไฟกบัซังขาวโพดใหดาํเปนถาน แลว

ใสรวมกับกนกะลามะพราวขูด โรยรักษาบาดแผล 
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ชัยพฤกษ 

ช่ือวิทยาศาสตร   Cassia javanica L.   

วงศ   LEGUMINOSAE 

ช่ือสามัญ   Javanese Cassia , Pink and White Shower 

ช่ืออื่น   กัลปพฤกษ 

ไมตน   สูงถึง 15 เมตร ลําตนสีน้าํตาล ทรงพุมใบกลมคลายรม เม่ือตนยังออนมีหนาม  

ใบประกอบรูปขนนกปลายคู  เรียงสลับ มีใบยอย 5 - 15 คู แผนใบรูปไขแกมรูปร ีหรือรูปขอบขนาน 

ขนาดกวาง 1.5 - 2.5 เซนติเมตร ยาว 2.5 - 5 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบกลม ผิวใบดานลาง 

มีขนละเอียด 

ดอก   เร่ิมบานสีชมพู แลวเปลี่ยนเปนสีแดงเขม ใกลโรยดอกสีขาว ออกเปนชอตามกิ่งยาว 5 - 16 เซนติเมตร 

กลีบเลี้ยงสีแดง หรือแดงปนน้ําตาล ดอกเสนผาศูนยกลาง 3.5 เซนติเมตร ผลเปนฝกกลมสีดํา  

ยาว 20 - 60 เซนติเมตร เสนผาศนูยกลางประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร เมื่อแกไมแตกมีเมล็ดจาํนวนมาก 

นิเวศวิทยา   ถ่ินกําเนดิอินโดนีเซีย   
ออกดอก   กุมภาพันธ - เมษายน 

ขยายพนัธุ   โดยใชเมลด็ วิธีเพาะเ

ราชพฤกษ 

ชนเดยีวกับ

ประโยชน เนือ้ในฝกเปนยาระบายออน ๆ 

ปลูกประดบั  ดอกสวยงาม 
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ทองหลางลาย 

 

ช่ือวิทยาศาสตร   Erythrina variegata   L. วงศ   LEGUMINOSAE 

ช่ือสามัญ   Indian Coral Tree, Variegated Tigers Claw  

ช่ืออื่น ๆ   ปาริชาติ ปาริฉตัร ทองบาน ทองเผือก ทองหลางดาง มังการา ( ฮินดู ) 

ไมตน   ผลัดใบ สูง 5 - 10 เมตร ตามกิง่ตนออนมีหนาม เรือนยอดเปนพุมกลม โปรง  

ใบ   ประกอบแบบรูปขนนก มี 3 ใบยอย  ใบกลางจะโตกวา 2 ใบขาง เสนกลางใบและเสนแขนงใบสเีหลือง 

ดอก   รูปดอกถั่วสีแดงเขม ออกเปนชอ ยาวประมาณ  30 - 40 เซนติเมตร ผลเปนฝกยาว  

15 - 30 เซนติเมตร 

นิเวศวิทยา   พบทั่วไปในยานเอเชียเขตรอนและอบอุน 

ออกดอก   มกราคม - กุมภาพันธุ 

ขยายพันธุ   โดยเมล็ดและปกชํา  

การเพาะเมลด็ ปฏิบัติได 2 วิธ ี 

วิธีที่ 1 นําเมล็ดลงถุงดินโดยตรง รดน้าํใหชุมเสียกอนจึงกดเมล็ดลง

ใหจมลงต่ํากวาผิวดนิประมาณ 3 - 5 มิลลิเมตร  วิธีการวางเมล็ดตอง

พิจารณาวาเมล็ดจะแทงยอดออนโผลพนดินไดงาย จึงควรวางนอนราบ

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมล็ดที่มีขนาดใหญ 

        วิธีที่ 2 เพาะในกะบะเพาะกอนยายชํา โดยวิธีหวานใหกระจายทั้ง

กะบะเพาะแลวโรยดินกลบใหสม่ําเสมอหนาประมาณ 3 - 5 มิลลิเมตร หรือจะ

หวานเปนแนวโดยเซาะรองกอนแลวโรยลงรองแลวกลบ วิธีนี้งายตอการ

กลบ การใชพลาสติกใสคลุมจะชวยใหดนิรกัษาความชุมชืน้ไดนานและทําให

ความชื้นของอากาศและอุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้นเปนการเรงการงอกของเมล็ดไมอีกดวย เมล็ดไมงอกได

ดีในอณุหภูมิประมาณ 10 - 30 องศาเซลเซียส เม่ือกลาไมตั้งตัวไดจึงเอาพลาสติกทีค่ลุมออกและเมื่อกลาไม

ไดขนาด จึงยายชําลงถุงพลาสติกตอไป 

การปกชํา   ใชก่ิงขนาดพอเหมาะกับวัสดชํุา และก่ิงควรมีอายุไมออนไมแกเกินไป ตัดใหมีขนาดยาว

ประมาณ 1 คบื ถึง 1 ศอก  เสียบลงในถุงท่ีเตรียมวัสดุชําไวแลว หรือปกลงในแปลงวัสดุชําประมาณ  

3 - 4 สัปดาห จะมีรากออนงอกออกมา 

การตอน   เลือกก่ิงที่ไมออนและไมแกเกินไป ทําการควั่นกิ่งเอาเปลือกออก แลวขดูเยื่อที่เนื้อไมบริเวณ

รอยควั่นออกใหหมด ขนาดรอยควั่นอาจจะประมาณเทากับเสนผาศนูยกลางของกิ่งจากนัน้ใชขุยมะพราว 

ที่ชุมน้ํา หรือชุมโคลนหุมรอยควั่นแลวหุมดวยพลาสตกิมิใหความชื้นระเหยได ทิ้งไวประมาณ 3 - 4 สัปดาห 

จะแตกรากออกมา 

ประโยชน ปลูกเปนไมประดบั 

 



ไผสีสุก 

ช่ือวิทยาศาสตร   Bambusa blumeana  Schult.f. 

วงศ   GRAMINEAE-BAMBUSOIDEAE 

เปนไมไผประเภทมีหนาม ความยาวลําตนสูง 10 - 18 เมตร เสนผาศนูยกลาง 8 - 12 เซนติเมตร 

แข็ง ผิวเรียบเปนมัน ขอไมพองออกมา ก่ิงมากแตกตั้งฉากกับลาํตน หนามโคงออกเปนกลุม ๆ ละ 3 อัน 

อันกลางยาวกวาเพ่ือน ลํามีรูเล็กเนื้อหนา ใบมีจาํนวน 5 - 6 ใบ ที่ปลายกิ่ง ปลายใบเรียวแหลม โคนใบ

เปนรูปลิ่มกวาง ๆ หรือตัดตรง แผนใบกวาง 0.8 - 2 เซนติเมตร ยาว 10 - 20 เซนติเมตร ใตใบมีสีเขียว

อมเหลือง เสนลายใบมี 5 - 9 คู กานใบสั้น ขอบใบสาก  คลีบใบเลก็มีขน  

 

นิเวศวิทยา   เช่ือกันวาเปนไมดั้งเดิมในหมูเกาะอินเดยี
ตะวันออก หรือหมูเกาะแปซฟิคตอนใต ในประเทศไทย 

มักจะขึ้นอยูตามที่ราบลุมรมิหวย แมน้ํา และมักปลูกรอบ ๆ 

บานในชนบท 

ขยายพันธุ   ปกชํา   ใชทอนไมไผมาตัดทอนเปนทอน ๆ 

ใหติดปลอง 1 ปลอง (ขอตา) นํามาปกไวในวัสดุชํา  เอียง
ประมาณ 45 องศา  เรียงเปนแถวเปนแนวเดียวกันเพื่อ

สะดวกในการดูแลรักษา เติมน้ําลงในกระบอกไมไผใหเต็ม ประมาณ 4 สัปดาห หนอจะแตกออกจากตาไมไผ 

และรากจะงอกออกจากปุมใตตา หรือถาตัดทอนทอนไมไผใหตัดขอตา 2 ขอ แลวเจาะตรงกลางระหวางขอตา 

สําหรับเติมน้ําลงไปในปลองนําไปวางนอนในวัสดุชําแนวราบก็ไดเชนกัน 

 

ประโยชน   สมัยกอนมักปลูกไวรอบบานเปนรั้วกันขโมย กันลม หนอเมื่ออยูใตดินทําอาหารไดมีรสดี เมื่อ

โผลพนดินประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร มักเอาไปทําหนอไมดอง จะใหรสเปรี้ยว สีขาว และเก็บไดนาน 

โดยไมเปอยเหมือนหนอไมชนิดอื่น เนื้อไมหนาแข็งแรง ใชสรางบานในชนบทไดทนทาน ทําเครื่องจักสาน 

เครื่องใชในการประมง ใชในการทํานั่งรานกอสราง สวนโคนนิยมใชทําไมคานหาบหามและใชทํากระดาษ 

ใหเนื้อเยื่อสูง 
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ทรงบาดาล 

ช่ือวิทยาศาสตร   Cassia Surattensis Burm. f.  

วงศ   LEGUMINOSAE 

ช่ือสามัญ   Kalamona, Scrambled Eggs 

ช่ืออื่น   ขี้เหล็กหวาน 

ไมพุม   สูง 3 - 5 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอย 4 - 6 คู รูปไขหรือรูปไขแกมขอบ

ขนาน ขนาดกวาง 1 - 2 เซนติเมตร ยาว 2.5 - 4 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอก สีเหลือง

ออกตามซอกใบ และปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เม่ือบานเสนผาศูนยกลาง 2.5 - 3 เซนติเมตร   
 

ผล   เปนฝกแบน กวาง 1 - 1.5 เซนติเมตร  

ยาว 7 - 20 เซนติเมตร 

นิเวศวิทยา   ถ่ินกําเนดิเอเชียเขตรอนและจาไมกา  

ออกดอก ตลอดป  

ขยายพันธุ   เพาะเมล็ด  

วิธีเตรียมเมลด็   กอนเพาะ นําเมลด็มาแชน้ํารอน  

80 - 90 องศาเซลเซียส แลวทิ้งไวใหเย็น 16 ช่ัวโมง  

วิธีเพาะเมล็ด   เชนเดียวกับราชพฤกษ  
ประโยชน   ปลูกเปนไมประดับ 
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สัก 

ช่ือวิทยาศาสตร  Tectona grandis   L.f. 

วงศ   LABIATAE 

ช่ือสามัญ   Teak 

ช่ืออื่น   เซบาย้ี  ปฮือ ปายี ้เปอยี  

ไมตน   ขนาดใหญผลัดใบในฤดูรอน  ลําตนเปลาตรงเปลือกเรียบหรือ
แตกเปนรองเล็ก ๆ สีเทา โคนเปนพูพอนต่ํา ๆ เรือนยอดเปนพุมทรงกลม

คอนขางทึบ เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเปนรองตื้นตามความยาวลําตน 

ใบ   เดี่ยว ใหญมาก ออกตรงขามกันเปนคู ปลายใบแหลมโคนมน 

ยาว 25 - 30 เซนติเมตร กวางเกือบเทายาว ใบของตนออนจะใหญกวา  

นี้มาก ผิวใบขนสากคายสีเขียวเขม   ขยี้ใบสดจะมีสีแดงเหมือนเลือด 

ดอก   ขนาดเล็ก สีขาวนวลออกเปนชอตาม ปลายกิ่ง  

ผล   แหงคอนขางกลมเสนผาศนูยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร เปลือกแข็ง ภายในมี 1 - 3 เมล็ด 

นิเวศวิทยา   ขึ้นเปนหมูในปาเบญจพรรณทางภาคเหนือ บางสวนในภาคกลางและภาคตะวันตก มีอยูบาง

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ออกดอก   ออกดอกและเปนผลเดือน มิถุนายน - ตลุาคม 

ขยายพันธุ   โดยเมล็ด ปกชํา 

         การเพาะเมล็ด 

นําเมล็ดแชน้ํา 2 วัน สลับผึ่งแดด 1 วัน รวม 15 วัน แลวหวานในแปลงเพาะใหกระจดั

กระจายทั่วกัน   กลบดวยวสัดุเพาะชํา สูงประมาณ 3-5 มิลลิเมตร หรืออาจทํารองแลวหวานลงในรองจะ

สะดวกในการกลบ และเมลด็จะงอกอยางเปนระเบียบ แปลงเพาะควรอยูกลางแจง เมล็ดสักจะงอกไม

พรอมกัน บางเมล็ดงอกภายใน 3 สัปดาห บางเมล็ด 2 ปจึงงอก 

         การปกชํา 
              -   เลือกไมสายพันธุดีทีต่องการขยายพันธุ (ตนแมพันธุ) 
              -   เลือกตัดชิ้นสวนของไมที่พัฒนาเปนกลาไมไดงาย 

              -   นําไปกระตุนการออกรากและลําตนดวยสารเคมี (สารเคมีมีขายตามทองตลาด)  

              -   นําสวนของพืชที่ไดรับการกระตุนแลวไปไวในโรงเรือนที่สามารถควบคุมความชื้นและ
อุณหภูมิได และดูแลจนกวาสวนของพืชที่นํามาปกชําจะสรางรากและลําตน 

              -   นํากลาไมที่ออกรากและลําตนไปอนุบาลจนกลาไมเร่ิมแข็งแรง 
              -   นํากลาไมออกไปกลางแจงเพ่ือใหกลาไมปรับตัวและแข็งแรงพอที่จะนําไปปลกูได 
ประโยชน   เนื้อไมมีลายสวยงามแข็งแรงทนทาน เล่ือย ผา ไสกบตบแตง และชักเงาไดงาย ใชทําเครือ่งเรือน

และในการกอสรางบานเรือน ปลวก มอด ไมชอบทาํลายเพระมีสารพวกเตคโตคริโนน 
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พะยูง 

 

ช่ือวิทยาศาสตร Dalbergia cochinchinensis Pierre  

วงศ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 

ช่ือสามัญ Siamese Rosewood 

ช่ืออื่น ๆ ขะยงุ แดงจีน ประดูเสน พยุง 

ไมตน ผลัดใบ สูง 15 - 25 เมตร เปลือกสีเทาเรียบเรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข  

ใบ   ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยเรียงสลับบนแกนกลาง จํานวน 7 - 9 ใบ ขนาดกวาง 3 - 4 

เซนติเมตร ยาว 4 - 7 เซนติเมตร  ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบดานบนสีเขยีวเขม ทองใบสีจาง 

 

ดอก   ขนาดเล็กสีขาว กล่ินหอมออน ออกรวมกันเปนช

ตามงามใบ และตามปลายกิง่  

อ

ผล   เปนฝกรูปขอบขนานแบน บาง ขนาดกวาง  

1.2 เซนติเมตร ยาว 4 - 6 เซนติเมตร มีเมล็ด  

1 - 4 เมล็ด 

นิเวศวิทยา   ขึ้นในปาดิบแลง และปาเบญจพรรณชื้น  

ทั่วๆ ไป ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และภาคตะวันออก 

ออกดอก   พฤษภาคม - กรกฎาคม ฝกแกกรกฎาคม - 

กันยายน 

 

ขยายพันธุ   โดยนาํเมล็ดแชในน้าํเย็น 24 ช่ัวโมง  แลวเพาะในกะบะเพาะ  โดยหวานใหกระจายทั้ง
กะบะเพาะแลวโรยทรายกลบบาง ๆ รดน้าํใหชุม เมล็ดจะงอกภายใน 7 วัน เม่ือกลาไมอายุ 10-14 วัน 

ความสูงประมาณ 1 นิ้ว มีใบเลี้ยง 1 คู สามารถยายชําในถุงหรือภาชนะที่เตรียมไวได 

ประโยชน เนื้อไมสีแดงอมมวง ถึงแดงเลือดหมูแก เนื้อละเอียด แข็งแรงทนทาน ขดัและชักเงาไดด ีใชทํา

เครื่องเรือน เกวียน เครื่องกลึงแกะสลัก ทําเครื่องดนตรี เชน ซอ ขลุย ลูกระนาด 
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กันเกรา 
 

ช่ือวิทยาศาสตร   Fagraea fragrans  Roxb. 

วงศ   GRNTIANACEAE (LOGANIACEAE) 

ช่ืออื่น   มันปลา  ตาํเสา  ตะมะซ ู

ไมตน   ขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง 15 - 25 เมตร เปลือกสีน้ําตาลเขม 

แตกเปนรองลึกไมเปนระเบยีบ 

ใบ  เดี่ยวออกตรงกันขาม   แผนใบรูปรแีกมรูปขอบขนานขนาดกวาง 2.5 - 3.5 เซนติเมตร ยาว 8 - 11 

เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือยาวเรียว ฐานใบแหลม โคนมน  

ดอก  เร่ิมบานสีขาว แลวเปล่ียนเปนสีเหลือง กล่ินหอม ผลกลมเล็ก เสนผาศูนยกลางประมาณ 6 มม.  

สีสมแลวเปลี่ยนไปเปนสีแดงเลือดนกเมื่อแกเต็มที่ มีเมล็ดขนาดเล็กเปน จํานวนมาก 

นิเวศวิทยา   ขึ้นทั่วไปในปาเบญจพรรณชื้น และตามทีต่่ํา ที่ช้ืนแฉะใกลน้ํา ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

ออกดอก   เมษายน - มิถุนายน เปนผล มิถุนายน - กรกฎาคม 

ขยายพันธุ   โดยเมล็ด 

 การเพาะปฏบิัตไิด 2 วิธี 

        วิธีที ่1 กอนเพาะ  นําเมลด็แชในน้ํารอน 80 - 90 

องศาเซลเซียส แลวผึ่งใหเย็น 16 ช่ัวโมง นําไปแชน้าํเย็น  

ทิ้งไวขามคืน   เมล็ดจะดดูน้ําเขาไปพรอมที่จะงอก นําเมล็ด

ไปหวานลงในแปลงเพาะแลวยายชํากลาในภายหลัง  การ
หวานเมล็ดควรใหเมล็ดอยูใตผิวดนิ 3 - 5 มิลลิเมตร รดน้าํ

ใหชุม เมล็ดจะงอกภายใน 1 - 2 สัปดาห 

ประโยชน   เนื้อไม สีเหลืองออน เส้ียนตรง เนื้อละเอียด เหนียว แข็ง ทนทาน ใชในการกอสราง นิยมใช

ทําเสาเรือน แกนมีรสฝาดใชเขายาบํารุงธาตุ แนนหนาอก เปลือกใชบาํรุงโลหิต ผิวหนังพุพอง ปลูกเปนไม

ประดับ 

 

 

 
 

 

 

 

        “

 

ปลูกตนไมกนัเถอะ”  จดัทาํโดย สวนเพาะชาํกลาไม  สาํนกัสงเสรมิการปลกูปา กรมปาไม      



ระ  เบียบกรมปาไม

สําเนา 

วาดวยการจายกลาไม 
พ.ศ.2552 

-------------------------------- 
  โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกรมปาไม วาดวยการจายกลาไมใหมีความเหมาะสม

สอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางและแบงสวนราชการใหมของกรมปาไม และเพ่ือกําหนดอํานาจหนาท่ี

ของเจาหนาที่ผูมีหนาที่เพาะชํากลาไมเพ่ือจายกลาไมแก ประชาชนทั่วไป ศาสนสถาน องคกรเอกชน 

หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ ใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน กรมปาไมไดวางระเบียบหลักเกณฑ  

วาดวยการจายกลาไมไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปาไม วาดวยการจายกลาไม พ.ศ. 2552” 
 ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบกรมปาไม วาดวยการจายกลาไม พ.ศ. 2536 
 ขอ 4. ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกหนวยงานใหสังกัดกรมปาไมที่ไดรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณไปใหดําเนินกิจกรรมเพาะชํากลาไมเพ่ือจายใหแกประชาชนทั่วไป 

ศาสนสถาน องคกรเอกชน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ  
  ขอ 5. อํานาจการจายกลาไม 
 5.1  ใหหัวหนาสถานีเพาะชํากลาไม หัวหนาหนวยงานเพาะชํากลาไมและหัวหนา

หนวยงานในสังกัดกรมปาไม ผูไดรับมอบหมายใหมีหนาที่เพาะชํากลาไมมีอํานาจการจายกลาไมได ดังนี้ 
  5.1.1 ประชาชนทั่วไป จายไดไมเกินรายละ 1,500 ตน/ป 
  5.1.2 องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ  

จายไดไมเกินรายละ 10,000 ตน/ป 
 5.2 ใหหัวหนาศูนยเพาะชํากลาไม มีอํานาจจายกลาไมและส่ังหนวยงานในสังกัด

ใหจายกลาไมได ดังนี้ 
  5.2.1 ประชาชนทั่วไป จายไดไมเกินรายละ 10,000 ตน/ป 
  5.2.2  องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ 

จายไดไมเกินรายละ 50,000 ตน/ป 
 5.3 ใหผูอํานวยการสวนที่มีหนวยงานเพาะชํากลาไม มีอํานาจสั่งหนวยงานใน

สังกัดจายกลาไมได ดังนี้ 
  5.3.1 ประชาชนทั่วไป จายไดไมเกินรายละ 15,000 ตน/ป 
  5.3.2 องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ 

จายไดไมเกินรายละ 80,000 ตน/ป 
 5.4 ใหผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม และสํานักจัดการทรัพยากรปาไม 

(สาขา) มีอํานาจสั่งหนวยงานในสังกัดจายกลาไมได ดังนี้ 
 
 

/5.4.1 ประชาชน... 
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  5.4.1 ประชาชนทั่วไป จายไดไมเกินรายละ 20,000 ตน/ป 
  5.4.2 องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ 

จายไดไมเกินรายละ 100,000 ตน/ป          
 5.5 ใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปลูกปา มีอํานาจสั่งหนวยงานในสังกัดจาย

กลาไมได ดังนี้ 
  5.5.1 ประชาชนทั่วไป จายไดไมเกินรายละ 25,000 ตน/ป 
  5.5.2 องคกรเอกชน ศาสนสถาน หนวยงานภาครัฐ และโครงการตางๆ 

จายไดไมเกินรายละ 150,000 ตน/ป 

 5.6 การจายกลาไมเกินจํานวน ตามขอ 5.4 และ 5.5 ใหผูมีอํานาจสั่งจายตาม

ขอ 5.4 และ 5.5 เสนอกรมปาไมเพ่ือพิจารณาสั่งการ ในการพิจารณาสั่งการตามขอ 5.4 และ 5.5        

ใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปลูกปาเปนผูมีอํานาจสั่งการแทนอธิบดีกรมปาไมแลวรายงานใหอธิบดี

กรมปาไมทราบตอไป 
 5.7 แบบฟอรมขอรับกลาไม ใหใช เปนหนังสือ หรือแบบคําขอรับกลาไม                

ทายระเบียบนี้ เอกสารที่ใชประกอบคําขอ บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาการถือครองที่ดิน (พื้นที่ที่จะปลูก) 

หรือเอกสารรายละเอียดโครงการ 
 5.8  การขอรับกลาไมตองไมมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปขายหรือโครงการตางๆ           

ที่ไมมีประสงคเพ่ือการคาและมีพ้ืนที่เปาหมายที่ชัดเจน หากขอรับกลาไมจํานวนตั้งแตรายละ 2,000 ตน 

ข้ึนไปใหแนบหลักฐานโครงการ  
 ขอ 6. ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามขอ 5.1 และ 5.2 จัดทําบัญชีทะเบียนจายกลาไม

ตามแบบ 1 และแบบ 2 ทายระเบียบนี้ไวเปนหลักฐานประจําสํานักงาน แลวรายงานตามแบบ 1                

ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดแลวแตกรณี เพ่ือรวบรวมรายงานใหกรมปาไมทราบทุกเดือนภายในวันที่ 10 

ของเดือนถัดไป และจัดทํารายงานสรุปผลการจายกลาไมแยกตามประเภทของผูขอรับกลาไมประจําป

งบประมาณตามแบบ 3 แลวรายงานใหกรมปาไมทราบภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ขอ 7. ใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามขอ 5.1 และ 5.2 ติดตามประเมินผลการจายกลาไม

ตามแบบ 4 และแบบ 5 โดยแบงเปนกลุม ไดแก 50-1,000 กลา และมากกวา 1,000 กลา ข้ึนไป                 

ในแตละกลุมใหสุมตัวอยางไมนอยกวารอยละ 2 ของผูมาขอรับกลาไม 
 ขอ 8. ใหอธิบดีกรมปาไม รักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา

เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่   6 กุมภาพันธ   พ.ศ.2552 
 
                (ลงนาม)      สมชัย  เพียรสถาพร 
               (นายสมชัย  เพียรสถาพร) 

        อธิบดีกรมปาไม 

สําเนาถูกตอง 
 
 
    (นางสาวธีระพร  อาวอุดม) 
นักวิชาการปาไม ระดับชํานาญการ 

 



แบบคําขอรับกลาไม 

         เขียนที…่…….……….……… 
วันที…่………….……...……………... 

เร่ือง ขอรับกลาไม 

เรียน  หัวหนา…………………………………………………… 

 ดวยขาพเจา (นาย / นาง /นางสาว)....………………………………………………………………… 
อยูบานเลขที…่………..……หมูที…่..…ตําบล……………………อําเภอ……..…………
จังหวดั…..…….… 
มีความประสงคที่จะขอรับกลาไม  เพื่อนําไปปลูก (ใสเครื่องหมาย  /  ในชอง           )  
      ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ เชน โฉนด นส.3ก หรือที่ดินที่มีหลักฐานของทางราชการจัดใหอยู สปก. 
     ที่ดินสาธารณประโยชน 
     ที่ดินของหนวยราชการ หรือ สถานที่ทางศาสนา 
     ปาสงวนแหงชาติ หรือที่ดินอื่นๆ ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ 
     อ่ืน ๆ  (ระบุ)……………………………………………….……………………………… 
สถานที่ปลูกบริเวณ………………………………………หมูที…่…..………ถนน……………………… 
ตําบล………..………อําเภอ……………..………จังหวดั………..…………จํานวน………….……ไร / กม. 
และขอรับรองวาพืน้ที่ทีจ่ะปลูกไมอยูในกรณีที่ไดรับทุนชวยเหลือจากทางราชการ  ซ่ึงมีคากลาไมอยูแลว  
มีรายละเอียดชนิด / จํานวน  กลาไมที่ขอรับ ดังนี ้
          ชนิดกลาไม      จํานวน (กลา )            ชนิดกลาไม         จํานวน (กลา) 

1.  …………..………          …………..……… 6. …………..………          …………..……… 
2.  …………..………          …………..……… 7. …………..………          …………..……… 
3.  …………..………          …………..……… 8. …………..………          …………..……… 
4.  …………..………          …………..……… 9. …………..………          …………..……… 
5.  …………..………          …………..……… 10. …………..………          …………..……… 

    รวม……………………. ชนิด………………..………. กลา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

 

      
ลงชื่อ………………………………………(ผูขอ) 
          (                  ) 

        “ปลูกตนไมกนัเถอะ”  จดัทาํโดย สวนเพาะชาํกลาไม  สาํนกัสงเสรมิการปลกูปา กรมปาไม      



        “ปลูกตนไมกนัเถอะ”  จดัทาํโดย สวนเพาะชาํกลาไม  สาํนกัสงเสรมิการปลกูปา กรมปาไม      

หมายเหต ุ

แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่นํากลาไมไปปลูก (ใหระบุสถานที่ที่สําคัญหรือจุดสังเกตอื่นใด 
ใกลพื้นที่ที่จะปลูก เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผล) 
ระยะทางจากหนวย…………………………………….....……………………………………ถึงพื้นที่
ประมาณ……………………กิโลเมตร 
 
  N 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………(ผูขอรับกลาไม) 
         (                              ) 

 



       
หนวยงานในสังกัดสวนเพาะชํากลาไม

ท่ีต้ังอยูในสวนภูมิภาค
สถานท่ีต้ัง

เบอรโทรศัพทติดตอ

ท่ีทํางาน มือถือ

1. ศูนยเพาะชํากลาไมราชบุรี ตู ปณ. 57  ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 0 3231 2103 0 8587 49229

       นายเสริมยศ  ชํานาญคา
2. ศูนยเพาะชํากลาไมจันทบุรี หมู 3 ต.ทับไทร อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี 22140 0 8478 24305 0 8591 93633

       นายบัญชา  เจริญพงศ
3. ศูนยเพาะชํากลาไม กรุงเทพฯ ถ.เลียบคลองลากฆอน  หมู 2 ต.หนาไม  อ.ลาดหลุมแกว 0 2977 6858 0 8902 89712

       นายนพดล   โอภาสเสถียร จ.ปทุมธานี  12140
4. ศูนยเพาะชํากลาไมฉะเชิงเทรา 21/6 หมู 12 บานหนองชุมพร ต.ปากน้ํา อ.บางคลา 0 8129 49147 0 8192 51035

       นางสาวเมตตา  ปงประเสริฐ จ.ฉะเชิงเทรา   24110
5. ศูนยเพาะชํากลาไมนครราชสีมา ถ.นครราชสีมา-ปกธงชัย ต.ปรุใหญ  อ.เมือง  0 4422 2201 0 8187 71589

       นายสมัย  สีโท จ.นครราชสีมา 30000 FAX. 0 4422 2397

6. ศูนยเพาะชํากลาไมมหาสารคาม บานกูทอง  ต. กูทอง  อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 0 4337 0571-2 0 8971 07103

       นางรื่นฤดี  วนัสสกุล FAX.0 4337 0575

7. ศูนยเพาะชํากลาไมยโสธร หมู 6 บานคําบอน ต. ดูทุง  อ. เมือง  จ. ยโสธร  35000 0 4558 2575-6 0 8161 10862

       นายวินัย  ปราสาทศรี FAX.0 4558 2575-6

8. ศูนยเพาะชํากลาไมอุดรธานี หมู 10 บานคํากล้ิง  ต. บานจ่ัน  อ. เมือง จ.อุดรธานี 0 4229 2411 0 8176 84949

       นายไพสิฐ  เลิศพุทธิพงศพร 41000 FAX.0 4229 2411

9. ศูนยเพาะชํากลาไมเชียงใหม 71 หมู 1 ต.บานสหกรณ  ก่ิงอ. แมออน  จ. เชียงใหม 0 5388 0793 0 8658 68877

       นางอภิระมน  ฐิติชยาภรณ 50130 FAX. 0 5388 0793

10. ศูนยเพาะชํากลาไมแพร 305 หมู 10 ต.แมจ๊ัว อ.เดนชัย จ.แพร 54110 0 5461 4282 0 8192 56758

       นายศิริชัย    รัตนภาค FAX.0 5461 4282

11. ศูนยเพาะชํากลาไมเพชรบูรณ หมู 12 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67210 0 8620 20410

       นายพรพรหม   ธเนศอนันต
12. ศูนยเพาะชํากลาไมชุมพร หมู 6 ต.ทรัพยอนันต  อ. ทาแซะ จ. ชุมพร 86140 0 7752 0157 0 8983 77516

       นายถมยา  ยินเจริญ FAX.0 7752 0157

13. ศูนยเพาะชํากลาไมสงขลา ต. ฉลุง  อ. หาดใหญ  จ. สงขลา  90110 0 7439 8211 0 8631 63616

       นายสามารถ ขุนศรีหวาน FAX.0 7439 8211

14. ศูนยเพาะชํากลาไมพัทลุง หมู 1 ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 93110 0 7484 1207 0 8912 83166

       นายวัชรินทร  วิเชียรนพรัตน FAX. 0 7484 1207

15. โครงการพัฒนาปาไมทุงกุลารองไห (1) จังหวัดรอยเอ็ด บานสระคู  ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จ.รอยเอ็ด  45130 0 4358 0507 0 8196 40943

       นายสมศักดิ์  วนัสสกุล
16. โครงการพัฒนาปาไมทุงกุลารองไห (2) จังหวัดศรีสะเกษ บานผิผวน หมู 5 ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร  35160 0 4561 2877 0 8172 53166

       นายชวน  ธีรวุฒิอุดม FAX 0 4561 2877

17. สถานีเพาะชํากลาไมบานนา จังหวัดนครนายก ต.ศรีกระอาง อ.บานนา จ.นครนายก  26110 0 8180 76052

       นางสาววันทนี  ลาภะสิทธินุกุล
18. สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดสมุทรปราการ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  10130 0 8556 77719

       นายธนรินทร   สุกปล่ัง
19. สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู 4 บานบางพระครู ต.บางพระครู  อ.นครหลวง  0 8197 70304

       นายธงไชย   สุขแกว จ.อยุธยา  13260
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เพื่อชีวิตในอนาคต.... 
 
 
 
 
 

คณะผูจัดทํา 

 
นางสาวมาลิณี  โพธิ์กระเจน   นักวิชาการปาไม ระดับชํานาญการ 

นางสาวนภัส  เจริญรัตน 
นางสาวอิสราวิญญ  ชลากร 
นายวราพงษ  กันสุขเจริญ 
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