คูมือสําหรับประชาชน

การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ

คํานํา
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2560-2579) ไดกําหนดเปาหมายการเพิ่มพื้นที่ปาไมใหได
รอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยจําแนกเปนปาอนุรักษรอยละ 25 และปาเศรษฐกิจรอยละ 15
ซึ่ ง ในการเพิ่ ม ป า เศรษฐกิ จ นั้ น ภาครั ฐ ได กํ า หนดให มี การส ง เสริ ม การปลู กไม มี ค า ทาง
เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ และสามารถตัดขายได รวมถึงสงเสริมการปลูกตนไมในพื้นที่
ราชการตางๆ ซึ่งจากขอมูลความตองการใชไมภายในประเทศ พ.ศ. 2557 พบวามีมากถึง 58
ลานตัน และคาดการณวาความตองการใชไมเพื่อประโยชนในภาคครัวเรือน และใชเปนวัตถุดบิ
ในอุตสาหกรรมในประเทศจะเพิ่มขึ้นเปน 156 ลานตัน ภายใน 19 ป (พ.ศ. 2561- พ.ศ.
2579) กรมปาไม ไดกําหนดยุทธศาสตรและแผนงานการสงเสริมไมเศรษฐกิจแบบครบวงจร
พ.ศ. 2561-2579 ภายใตหัวขอยุทธศาสตรไมเศรษฐกิจ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยยุค
4.0 โดยกําหนดเปาประสงค และตัวชี้วัดของยุทธศาสตรเอาไว 3 ดาน ไดแก (1) พื้นที่ปลูก
ไมมีคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 26 ลานไร (2) รายไดเฉลี่ยของเกษตรกรผูปลูกไม
เศรษฐกิจไมนอยกวา 4.2 แสนบาทตอคน/ป (3) ผลิตภัณฑมวลรวมภาคปาไมของประเทศ
ไมนอยกวา 2 ลานลานบาท (พ.ศ. 2579)
จะเห็นไดวา ไมมีคาทางเศรษฐกิจ หรือ ไมเศรษฐกิจ (Economic Trees) เปน
ทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหมีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น 26 ลานไร หรืออาจมากกวานั้น เพียงแตรัฐ
ตองใหการสงเสริม และสนับสนุนใหภาคประชาชน ภาคเอกชน ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ
ในพื้ น ที่ น อกเขตป า ไม ใ ห ไ ด อ ย า งจริ ง จั ง และต อ งกํ า หนดทิ ศ ทางในการเพิ่ ม พื้ น ที่ ป า
เศรษฐกิจใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดทิศทางการสงเสริมการปลูกไมมีคาทาง
เศรษฐกิจใหกับเกษตรกรที่สนใจ และหันมาใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนอาชีพจาก
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจควบคู หรือเปนอาชีพหลักแทน อีกทั้งยัง
กําหนดแนวทางทั้งดานการสงเสริม การตลาด และอํานวยความสะดวกในการขออนุญาต
ตางๆ โดยภาครัฐไดเรงแกไขขอบังคับ กฎหมาย กฎระเบียบที่เปนอุปสรรค ตอการปลูกไม
เศรษฐกิจนอกเขตปานั้น ใหมีการสนับสนุน สงเสริม อํานวยความสะดวก ใหมีการปลูก
การจั ด การ การตั ด การแปรรู ป เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ รวมถึ ง การส ง ออกไปขายในตลาด
ตางประเทศ พรอมทั้งพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานไมมีคาทางเศรษฐกิจที่ไดรับการ
ยอมรับจากตางประเทศ หรือ Forest Certification ขึ้น

แนวทางหนึ่งที่สําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนงานสงเสริมปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจให
สัมฤทธิ์ผล ก็คือ “การจัดทําองคความรูในการสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ” เพื่อ
เผยแพร ประชาสัมพันธสูประชาชน เอกชน และผูสนใจที่จะปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ ให
รับทราบและ “เขาใจ” ขอมูลที่ถูกตองในขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดของการปลูก
การบํารุงรักษา และการจัดการไมเศรษฐกิจ จนกระทั่งถึงระบบตลาด เพื่อใหประชาชน
เอกชน หรือผูสนใจเหลานั้น “เขาถึง” ขอมูลอยางแทจริง ทันสมัย และทันทวงที พรอมทั้ง
ยังเขาถึงในภารกิจของกรมปาไมที่พรอมจะสนับสนุนการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิ จภาค
ประชาชนอยางจริงจัง เพื่อทายที่สุดแลว ประชาชน เอกชน และผูสนใจเหลานั้นจะสราง
พลังรวมในการปลูกและ “พัฒนา” ไมมีคาทางเศรษฐกิจ ใหเปนไมเศรษฐกิจที่สรางชาติ
สรางความเขมแข็ง มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ใหกับสังคมไทยตอไป
คูมือสําหรับประชาชน “การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ” เปนเพียงเครื่องมือ
เบื้องตนในการที่จะสื่อสารกับภาคประชาสังคม ใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกับการ
ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจแบบครบวงจร เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเพื่อเลือกปลูก
และทําธุรกิจเกี่ยวกับไมมีคาทางเศรษฐกิจเบื้องตน ซึ่งเนื้อหาสาระในคูมือดังกลาวประกอบ
ด ว ย ไม มี ค า ทางเศรษฐกิ จ คื ออะไร ใครที่ เหมาะสํ า หรั บ การปลู กไม มี ค า ทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงคและรูปแบบในการทําธุรกิจไมมีคาทางเศรษฐกิจ เลือกกลาไมพันธุดีอยางไร
การปลูก การบํารุงรักษา และการจัดการ ตลอดจนกระทั่งการตัด การแปรรูป และการ
ขนสงถึงตลาด และแนวทางในการรับรองมาตรฐานไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อการสงออก
เปนตน ทายที่สุดนี้ การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ คงไมยากอีกตอไปสําหรับประชาชนหรือ
เกษตรกรผูที่สนใจอยางจริงจัง และทานคือผูตัดสินใจเลือกวาแนวทางไหนคือแนวทางที่
เหมาะสมกับตัวทานในการปลูกไมเศรษฐกิจ
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๑.๑ ความหมายของไมมีคาทางเศรษฐกิจ
ไมมีคาทางเศรษฐกิจ หมายถึง ไมยืนตนทุกชนิด รวมถึงไผที่ปลูกหรือขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและอยูนอกเขตปาอนุรักษที่มีการใชประโยชนเนื้อไม และ/หรือ ผลิตผลอื่นที่
ไมใชเนื้อไมเพื่อการคา (คณะวนศาสตร, 2560) ดังนั้น อาจกลาวโดยรวมไดวา ไมมีคาทาง
เศรษฐกิจ เปนไมที่สามารถนํามาสรางมูลคา หรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่นๆ รวมทั้งให
ประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกผูปลูก เชน ไมฟน ไมใชสอย ไมกอสราง ไมเพื่อพืช
อาหาร หรือไมเพื่อน้ํายาง หรือสารหอมระเหย เปนตน
ไมมีคาทางเศรษฐกิจ ยังสามารถนํามาเปนหลักประกันทางธุรกิจ โดยรัฐบาลได
กําหนดใหไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสามารถใชเปนทรัพยสินเพื่อเปนหลักประกันทาง
ธุรกิจได โดยสามารถนํามาค้ําประกันการกูยืมเงิน หรือขอสินเชื่อได ปจจุบันอยูในระหวาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑการประเมินมูลคาตนไมที่เปนมาตรฐานและไดรับการยอมรับ

๑.๒ การจําแนกกลุมไมมีคาทางเศรษฐกิจตามการเติบโต
เป น การจํ า แนกกลุ ม ชนิ ด พรรณไม มี ค า ทางเศรษฐกิ จ ตามลั กษณะการเติ บ โต
ภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสมของไมแตละชนิด โดยพิจารณาเมื่อตนไมมีอายุและมี
ขนาดความโตของเส น ผ า ศู น ย ก ลางเพี ย งอกที่ เหมาะสมสํ า หรั บ การนํ า ไปใช ง าน หรื อ
นําไปใชประโยชนเพื่อการแปรรูป เปนตน โดยไดปรับปรุงจากเกณฑเดิมของกรมปาไม
(2536) ในที่นี้แบงไมมีคาทางเศรษฐกิจตามการเติบโตออกเปน 3 กลุม เพื่อความสะดวกใน
การสื่อสารกับภาคประชาชน ดังนี้
(๑) ไม โ ตเร็ ว มี อัต ราการเติ บ โตของเส น ผ า ศู น ย ก ลางเพี ย งอก มากกว า 1.5
เซนติ เมตร/ป อายุ สํ า หรั บ ตั ด ฟ น ไม ป ระมาณ 5-15 ป เช น สะเดาเที ย ม กระถิ น เทพา
กระถินณรงค ยูคาลิปตัส เลี่ยน สะเดา ขี้เหล็ก โกงกาง สนทะเล สนประดิพัทธ รวมถึงไผ
ชนิดตางๆ เปนตน
1

กระถินเทพา

สะเดาเทียม

ยูคาลิปตัส

ไผ

(๒) ไมโตปานกลาง มีอัตราการเติบโตของเสนผาศูนยกลาง ประมาณ 0.8-1.5
เซนติเมตร/ป อายุสําหรับตัดฟนไมประมาณ 15-20 ป ไดแก สัก ประดู ยางนา แดง สน
สองใบ สนสามใบ กระบาก สะตอ เปนตน

สัก

ประดู

ยางนา

แดง

(๓) ไมโตชา มีอัตราการเติบโตของเสนผาศูนยกลาง นอยกวา 0.8 เซนติเมตร/ป
รอบตัดฟนไมประมาณ 20-30 ป ไดแก ตะเคียนทอง พะยูง ชิงชัน มะคาโมง เต็ง รัง
จันทนหอม กันเกรา เปนตน

ตะเคียนทอง

พะยูง

ชิงชัน

มะคาโมง

เต็ง

รัง

จันทนหอม

กันเกรา

2

๑.๓ การจําแนกกลุมไมมีคาทางเศรษฐกิจตามมูลคาของเนื้อไม
มูลคาของเนื้อไมในการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจนั้น จะผันแปรไปตามชนิด ขนาด
อายุ คุณภาพเนื้อไม และความตองการของตลาด ทั้งนี้ผูปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจจะตอง
พิ จ ารณาถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค แ ละความต องการของตนเองว ามี ค วามต องการในการไดรับ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแบบใด โดยทั่วไปแลวไมที่มีการเติบโตเร็ว จะมีมูลคาของเนื้อไม
ต่ํากวา ไมที่มีการเติบโตปานกลาง และไมที่โตชา ซึ่งสามารถจําแนกไมมีคาทางเศรษฐกิจ
ตามมูลคาเนื้อไมออกเปน 4 กลุม และมูลคาของเนื้อไมเมื่ออายุ และจํานวนปริมาตรไม
อางอิงตาม สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (2561) ดังนี้
(๑) กลุมที่ 1: ไมโตเร็ว ที่มีรอบตัดฟนสั้น มูลคาของเนื้อไมต่ํา
ไมมีคาทางเศรษฐกิจกลุมนี้จะมีอัตราการเติบโตคอนขางรวดเร็ว และอัตรา
การเติบโตจะถึงจุดสูงสุดภายในระยะเวลาอันสั้น หลังจากนั้นตนไมจะมีอัตราความเพิ่มพูน
นอยลง หากไมตัดมาใชประโยชน คุณภาพเนื้อไมจะลดต่ําลง เนื่องจากอาจเกิดการเขา
ทําลายของโรคและแมลงไดงาย มูลคาของเนื้อไมคอนขางต่ํา เนื่องจากสวนมากนําไปใชใน
อุตสาหกรรมเยื่อ ชิ้นไมสับ ไมเพื่อพลังงาน ไมแบบสําหรับกอสราง รวมทั้งไมที่ใชในการ
กอสรางบานเรือนและเครื่ องเรื อนในระดับท องถิ่น ชนิดไมในกลุมนี้ ไดแก ยูคาลิปตัส
กระถินเทพา กระถินณรงค เปนตน สําหรับการเติบโต และมูลคาของเนื้อไมขออางอิงไม
กระถินเทพณรงคเปนกรณีศึกษา (ตารางที่ 1.1)
ตารางที่ 1.1 การประเมินมูลคาของตนไมกลุม ที่ 1 ซึ่งเปนไมโตเร็ว รอบตัดฟนสั้น มูลคาเนื้อไมตา่ํ
โดยใชไมกระถินเทพณรงคเปนตัวอยาง
อายุ
(ป)
1
2
3
4
5
6
7

เสนผาศูนยกลาง
(ซม.)
4.9
7.8
10.3
12.6
14.7
16.6
18.5

ปริมาตร
(ม3/ตน)
0.02
0.05
0.09
0.17
0.28
0.43
0.60

(บาท/ม3)
286
583
834
1,060
1,269
1,465
1,650

3

มูลคา
(บาท/ตน)
6
27
77
178
354
626
995

(บาท/ไร)
145
678
1,935
4,449
8,857
15,663
24,889

อายุ
เสนผาศูนยกลาง
ปริมาตร
มูลคา
3
3
(ป)
(ซม.)
(ม /ตน)
(บาท/ม )
(บาท/ตน)
(บาท/ไร)
8
20.3
0.78
1,828
1,436
35,899
9
22.0
0.95
1,999
1,905
47,624
10
23.6
1.09
2,164
2,362
59,045
11
25.2
1.20
2,324
2,782
69,538
12
26.8
1.27
2,479
3,156
78,893
13
28.3
1.32
2,631
3,487
87,172
14
29.8
1.36
2,779
3,782
94,548
15
31.2
1.39
2,923
4,049
101,215
หมายเหตุ: มูลคาเปนราคาประเมินจากไมทอน และคํานวณจากจํานวนตนไม 25 ตน/ไร

(๒) กลุมที่ 2: ไมโตปานกลาง รอบตัดฟนยาว มูลคาของเนื้อไมคอนขางสูง
ไมกลุมนี้มีอัตราการเติบโตชากวากลุมที่ 1 แตสามารถเติบโตไดเปนระยะ
เวลานาน มูลคาของเนื้อไมจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อตนไมมีขนาดใหญขึ้น แตอยางไรก็ตาม มูลคา
ของเนื้อไมก็ไมสูงมากนัก เนื่องจากการใชประโยชนคอนขางจํากัด เนื่องมาจากคุณสมบัติ
ของเนื้ อ ไม ที่ ไ สกบตกแต ง ยาก มั ก ใช ใ นอุ ต สาหกรรมไม แ ปรรู ป การก อ สร า ง และ
เฟอรนิเจอร ชนิดไมในกลุมนี้ ไดแก ประดู ยางนา กระบาก และสะตอ เปนตน สําหรับการ
เติบโตและการประเมินมูลคาจะขอใชไมประดูเปนตัวแทนในการประเมินมูลคาไมกลุมที่ 2
ตารางที่ 1.2 การประเมินมูลคาของตนไมกลุมที่ 2 ซึ่งเปนไมโตปานกลาง รอบตัดฟนยาว มูลคา
เนื้อไมคอนขางสูง โดยใชไมประดูเปนตัวอยาง
อายุ
(ป)
1
2
3
4
5
6
7

เสนผาศูนยกลาง
(ซม.)
0.0
0.1
1.0
2.8
5.2
7.8
10.4

ปริมาตร
(ม3/ตน)
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03

(บาท/ม3)
129
463
904
1,390
1,800

4

มูลคา
(บาท/ตน)
1
4
12
27
51

(บาท/ไร)
23
109
301
674
1,270

อายุ
เสนผาศูนยกลาง
ปริมาตร
มูลคา
3
3
(ป)
(ซม.)
(ม /ตน)
(บาท/ม )
(บาท/ตน)
(บาท/ไร)
8
13.0
0.04
2,355
95
2,373
9
15.4
0.06
2,803
157
3,922
10
17.6
0.08
3,220
243
6,065
11
19.7
0.10
3,606
354
8,855
12
21.6
0.12
3,660
454
11,358
13
23.4
0.15
5,802
884
22,100
14
25.0
0.18
6,245
1,137
28,425
15
26.5
0.21
6,653
1,413
35,331
16
27.9
0.24
7,031
1,706
42,642
17
29.2
0.27
7,380
2,007
50,183
18
30.4
0.30
7,600
2,281
57,015
19
31.5
0.32
8,005
2,614
65,347
20
32.5
0.35
8,286
2,909
72,733
หมายเหตุ: มูลคาเปนราคาประเมินจากไมทอน และคํานวณจากจํานวนตนไม 25 ตน/ไร

(๓) กลุมที่ 3: ไมโตปานกลาง รอบตัดฟนยาว มูลคาของเนื้อไมสูง
ไมกลุมนี้มีอัตราการเติบโตใกลเคียงกับไมกลุมที่ 2 แตมูลคาของเนื้อไมสูงกวา
ไมกลุมที่ 2 โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมมีขนาดใหญขึ้น มูลคาของเนื้อไมจะเพิ่มสูงขึ้นมาก
เนื่ องจากไมมี ค วามสวยงาม แข็ ง แรง ทนทาน เป น ที่ ต องการของตลาดทั้ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ ใชในอุตสาหกรรมไมแปรรูป การกอสราง และเฟอรนิเจอรคุณภาพชั้นสูง
ไมในกลุมนี้ ไดแก ไมสัก ซึ่งใชเปนตัวอยางในการประเมินมูลคาของไมกลุมนี้
ตารางที่ 1.3 การประเมินมูลคาของตนไมกลุม ที่ 3 ซึ่งเปนไมโตปานกลาง รอบตัดฟนยาว มูลคา
เนื้อไมสูง โดยใชไมสักเปนตัวอยาง
อายุ
(ป)
1
2
3

เสนผาศูนยกลาง
(ซม.)
2.8
4.7
6.3

ปริมาตร
(ม3/ตน)
0.02
0.03
0.03

(บาท/ม3)
758
1,342
1,854

5

มูลคา
(บาท/ตน)
17
38
64

(บาท/ไร)
422
946
1,607

อายุ
เสนผาศูนยกลาง
ปริมาตร
มูลคา
3
3
(ป)
(ซม.)
(ม /ตน)
(บาท/ม )
(บาท/ตน)
(บาท/ไร)
4
7.8
0.04
2,325
94
2,435
5
9.2
0.05
2,765
138
3,459
6
10.6
0.06
3,185
188
4,711
7
11.9
0.07
3,588
249
6,228
8
13.1
0.08
3,976
322
8,050
9
14.4
0.09
4,352
409
10,219
10
15.5
0.10
4,718
511
12,786
11
16.7
0.12
5,074
632
15,800
12
17.8
0.14
5,423
773
19,320
13
18.9
0.16
5,764
936
23,405
14
20.0
0.18
6,099
1,125
28,121
15
21.1
0.20
6,460
1,348
33,698
16
22.1
0.23
6,815
1,603
40,083
17
23.1
0.26
7,164
1,894
47,350
18
24.1
0.29
7,508
2,223
55,577
19
25.1
0.33
7,847
2,594
64,840
20
26.1
0.37
8,182
3,009
75,215
หมายเหตุ: มูลคาเปนราคาประเมินจากไมทอน และคํานวณจากจํานวนตนไม 25 ตน/ไร

(๔) กลุมที่ 4: ไมโตชา รอบตัดฟนยาว มูลคาของเนื้อไมสูงมาก
ไมกลุมนี้มีอัตราการเติบโตชามาก คนจึงไมคอยนิยมปลูกกันมากนัก แมวา
มูลคาของเนื้อไมจะสูงมากก็ตาม ลักษณะเนื้อไมมีความสวยงาม มูลคาเนื้อไมจะเพิ่มขึ้นสูง
อยางมากเมื่อไมมีขนาดใหญขึ้น สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมกอสราง และเฟอรนิเจอร
ชั้นสูง รวมทั้งเหมาะสําหรับการปลูกเพื่ออนุรักษ เนื่องจากมีอายุยืนนาน ตัวอยางไมกลุมนี้
ไดแก พะยูง ชิงชัน จันทนหอม และมะคาโมง เปนตน ในที่น้ีไดใชไมพะยูง เปนตัวแทนใน
การประเมินมูลคาของไมกลุมที่ 4
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ตารางที่ 1.4 การประเมินมูลคาของตนไมกลุม ที่ 4 ซึ่งเปนไมโตชา รอบตัดฟนยาว มูลคาเนื้อไมสูง
มาก โดยใชไมพะยูงเปนตัวอยาง
อายุ
(ป)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

เสนผาศูนยกลาง
(ซม.)
1.0
3.9
6.3
8.2
9.7
11.1
12.3
13.4
14.4
15.3
16.1
16.9
17.6
18.3
18.9
19.5
20.1
20.6
21.1
21.6
22.0
22.5
22.9
23.3
23.7
24.1

ปริมาตร
(ม3/ตน)
0.00
0.00
0.01
0.03
0.04
0.06
0.07
0.09
0.11
0.13
0.15
0.17
0.19
0.21
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44

(บาท/ม3)
1,760
2,070
2,380
2,690
3,000
4,275
5,550
6,825
8,100
9,375
10,650
11,925
13,200
14,475
15,750
17,025
18,300
18,630
18,960
19,290
19,620
19,950
20,280
20,610
20,940
21,270

7

มูลคา
(บาท/ตน)
0.4
9.8
33
71
123
246
416
636
907
1,229
1,603
2,028
2,504
3,031
3,607
4,233
4,908
5,358
5,820
6,291
6,773
7,265
7,766
8,277
8,797
9,326

(บาท/ไร)
10
245
828
1,774
3,084
6,140
10,392
15,891
22,664
30,723
40,071
50,701
62,605
75,772
90,185
105,831
122,692
133,957
145,490
157,284
169,330
181,623
194,156
206,924
219,922
233,146

อายุ
เสนผาศูนยกลาง
ปริมาตร
มูลคา
3
3
(ป)
(ซม.)
(ม /ตน)
(บาท/ม )
(บาท/ตน)
(บาท/ไร)
29
24.4
0.46
21,600
9,864
246,591
30
24.8
0.47
21,930
10,410
260,255
หมายเหตุ: มูลคาเปนราคาประเมินจากไมทอน และคํานวณจากจํานวนตนไม 25 ตน/ไร

๑.๔ ตลาดไมมีคา ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ในป พ.ศ. 2559 มีมูลคาการนําเขา
ไมและผลิตภัณฑไมทั้งสิ้นประมาณ 44,000
ลานบาท และสงออกไมและผลิตภัณฑไม
ทั้งสิ้นประมาณ 96,000 ลานบาท โดยมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สามารถแบง
ปริมาณการใชไม (ปริมาณ 87 ลานลูกบาศก
เมตร) ในอุตสาหกรรมไมประเภทตางๆ
ภาพที่ 1.1 ปริมาณการใชไมในอุตสาหกรรมไม
ดังแสดงในภาพที่ 1.1
ประเภทตางๆ ของไทยในป พ.ศ. 2559
ทํ า ให ค าดการณ ไ ด ว า ความ
ตองการในการใชไมหลักๆ ในประเทศไทย คือ ไมเพื่อพลังงานรวม 54% โดยแยกเปน
อุตสาหกรรมไมเพื่อพลังงาน (28%) และไมเพื่อพลังงานในครัวเรือน (26%) รองลงมาคือ
อุ ต สาหกรรมไม แ ปรรู ป (12%) และอุ ต สาหกรรมแผ น ไม ป ระกอบ (10%) จากตั ว เลข
ดังกลาว จะทําใหเกษตรกรสามารถวางแผนและคาดคะเนในการกําหนดทิศทางการปลูกไม
มีคาทางเศรษฐกิจได ซึ่งจะพบวากลุมไมโตเร็วเพื่อปอนภาคอุตสาหกรรมพลังงานมีความ
ตองการมากที่สุด รองลงมาคือ อุตสาหกรรมไมแปรรูป (12%) และแผนไมประกอบ (10%)

ไมเพื่ออุตสาหกรรมพลังงาน

ไมเพื่อพลังงานในครัวเรือน

8

๒

ไมมีคาทางเศรษฐกิจ
ตอบโจทยธุรกิจเพื่อสังคมอยางไร
การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเปนแนวทางที่สําคัญที่ไดมีการพูดถึงทั้งในการสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับเกษตรกร พรอมๆ กับการเพิ่มความยั่งยืนใหกับทรัพยากร
และระบบนิเวศของประเทศ อีกทั้งยังเปนการสรางสินทรัพยและความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไปพร อ มๆ กั น ด ว ย ซึ่ ง จะขอหยิ บ ยกอ า งอิ ง จากอาจารย เ ดชรั ต สุ ข กํ า เนิ ด คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อน
ไมเศรษฐกิจสูแผนธุรกิจเพื่อสังคม ที่คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ซึ่งไดกลาวถึงการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจวายังมีศักยภาพใน
การพัฒนาเปนธุรกิจเพื่อสังคมที่ตอบโจทยอื่นๆ ของประเทศไปพรอมๆ กันดวย เชน
สรางการออมเพื่อรองรับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การใชหลักประกันทางธุรกิจ หรือการใชในการปรับโครงสรางหนี้เกษตรกร
การสรางงาน สรางอาชีพที่มีความอิสระและมีความมั่นคง
การสรางหรือตอยอดเศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับผูประกอบการรุนใหม
การสรางหรือตอยอดการเรียนรู ภูมิปญญาดานการปลูก การแปรรูป การ
สรางสรรคผลิตภัณฑไม สําหรับนักเรียน นิสิต เยาวชน เปนตน
สํ า หรั บ แนวทางในการพั ฒ นาแผนธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมจากการปลู ก ไม มี ค า ทาง
เศรษฐกิจ แบงออกเปน 3 รูปแบบหลักๆ คือ

๒.๑ รูปแบบการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อการออม

การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อการออม สามารถลงทุนและตอยอดไดเปน 4
รูปแบบดวยกัน คือ
(๑) การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อการออมแบบพื้นฐาน
การปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อการออมแบบพื้นฐาน เริ่มตนจากการปลูกและดูแล
ตนไมใหญใหเติบโตจนมีคุณภาพเนื้อไมและมีมูลคาที่สามารถนํามาใชประโยชนได (เชน มี
9

อายุ 20-25 ป) รูปแบบการปลูก
แบบนี้แมจะมีความเปนไปไดสูงและ
ใหผลตอบแทนสูง เชน ให
ผลตอบแทนมากกวา 100,000
บาท/ไร ในชวงระยะเวลา 20 ป แต
การจะดําเนินการใหเกิดขึ้นและ
ขยายผลไดจริง ตองเตรียมความ
พรอมใน 3 เรื่อง คือ
♣ ความรูเรื่องการเติบโตของเนื้อไม ของตนไมชนิด
หรือพันธุที่แตกตางกัน ในพื้นที่ที่ตางกัน เพื่อใหผูปลูกไมมีคา ทาง
เศรษฐกิจสามารถเลือกปลูกไดอยางเหมาะสม รวมถึงการมีพันธุกรรม
ของกลาไมพันธุดี ความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่ถูกตอง เรียกวา
ไมใชแคปลูกได แตตอง “ปลูกเกง” ดวย
♣ ความรูและทักษะในการแปรสภาพหรือแปรรูปไม
เพื่อรักษาคุณภาพและมูลคาเนื้อไม โดยการแปรรูปที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
ขณะเดียวกันก็อํานวยความสะดวกใหกับผูปลูกใหสามารถรูเทาทันเทคโนโลยีในการแปรรูป
ไมดวย หรือเรียกวา ตอง “ตัดเกง” ดวย
♣ ความรูและระบบขอมูลเรื่องราคาเนื้ อไม เชน การมีระบบราคากลาง
อางอิง เพื่อใหผูปลูกสามารถเลือกปลูก เลือกตัดไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับภาวะราคา
ของเนื้อไมตางๆ รวมถึงเปนแหลงขอมูลเพื่อสรางอํานาจตอรองใหกับผูปลูกไมดวย หรือ
เรียกวา ตอง “ขายเกง” ดวย
แมวาการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจแบบนี้จะใหผลตอบแทนที่ดี แตรูปแบบ
การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจแบบนี้ก็มีขอจํากัดสําคัญคือ
♦ กระแสเงินสดที่จําเปนจะตองลงทุนในระยะแรก
♦ ตองรอคอย ตองรอคอยกระแสเงิน
สดคืนมาในเวลานาน ซึ่งนั่นจะเปนขอจากัดสําคัญ
สําหรับพี่นองเกษตรกรที่มีความจําเปนตองมีกระแส
เงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดําเนินชีวิต
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เพราะฉะนั้น เราจึงจําเปนตองมีการตอยอดแบบจําลองเศรษฐกิจในรูปแบบ
ยอยๆ อื่นๆ ตอไป
(๒) การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อการออมแบบวนเกษตร
รู ป แบบการปลู ก ไมเศรษฐกิ จ เพื่อ
การออมแบบวนเกษตร เป น การต อ ยอด
รู ป แบบการปลู กไม เศรษฐกิ จ เพื่ อการออม
แบบพื้ น ฐานให มี กระแสเงิ น สดกลั บ คื น มา
เปนระยะ เพื่อใหเกษตรกรสามารถมีรายไดที่
เพียงพอในระหวางที่ทําการปลูกไมมีคาทาง
เศรษฐกิ จ ไปพร อมๆ กั น ด ว ย วนเกษตรจึ ง
เปนทางเลือกสําคัญที่ชวยใหพี่นองเกษตรกรมีรายไดกลับคืนมาในระหวางการปลูกและรอ
ไมมีคาทางเศรษฐกิจเติบโต ซึ่งแนวทางที่สามารถทําไดมีอยูดวยกันหลายรูปแบบ อาทิ
♣ การปลู ก ไม เ ศรษฐกิ จ แซมเข า ไปในพื ช
เศรษฐกิจ เชน การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจแซมเขาไปใน
สวนยางพารา
♣ การปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้น แซมเขาไปใน
สวนไมเศรษฐกิจ เชน การปลูกผักพื้นบาน การปลูกพืชที่
การปลูกไมเศรษฐกิจแซมสวนยางพารา
ใชเปนวัตถุดิบเครื่องแกงในสวนปา
♣ การเลี้ยงสัตวหรือการเพาะเลี้ยงแมลงในสวนปา เมื่อใหไมเศรษฐกิจหรือพืช
เศรษฐกิจมีรมเงาที่เหมาะสมระดับหนึ่ง เชน การเลี้ยงผึ้ง
♣ การเพาะขยายพันธุกลาไม ซึ่งเหมาะมากสําหรับเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น
♣ การทองเที่ยวในสวนปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ทั้งนี้ หัวใจของการกาวมาสูรูปแบบยอยแบบวนเกษตรนี้ จะตองประกอบดวย
♦ ความรูเรื่องวนเกษตร หรือเกษตรแบบผสมผสาน
♦ ความพรอมและความสามารถในการจัดการการตลาด ผลผลิตของวนเกษตร
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(๓) การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อการออมแบบวนผลิตภัณฑ
ในขณะที่ รู ป แบบการปลู ก ไม
เศรษฐกิ จ เพื่ อ การออมแบบวนเกษตร
เปนการเพิ่มกระแสรายไดของผูปลูก ไม
ในชวงที่ไมเศรษฐกิจยังไมโตพอ รูปแบบ
การปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อการออมแบบวน
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น การเพิ่ ม กระแสรายได
ในชวงหลังที่เนื้อไมที่ปลูกไวพรอมใชงาน
แลว โดยผาน (ก) การแปรรูปเนื้อไมขั้นตน (ข) การแปรรูปเนื้อไมแบบพรอมใชงาน และ
(ค) การแปรรูปเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป (เชน เฟอรนิเจอรไม บานไม) เพื่อใหผลตอบแทน
จากการปลูกไมเพิ่มขึ้นอยางเต็มที่
การลงทุนในธุรกิจวนผลิตภัณฑนอกจากจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มของเนื้อไม
เพิ่มผลประโยชนจากการปลูกไมแลว ยังมีบทบาทสําคัญใน (ก) เพิ่มการจางงานในชนบท
(ข) พัฒนาทักษะของผูประกอบการธุรกิจไม และ (ค) การขยายอุปสงคของการใชไมให
เพิ่มขึ้นในระยะยาว เนื่องจากความสะดวกในการใชงานไมจะมีมากขึ้นกวาเดิม
อยางไรก็ดี การลงทุนในสวนของวนผลิตภัณฑ จําเปนตอง (ก) เตรียมความพรอม
ในเชิงทักษะฝมือและเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณที่เหมาะสมในการแปรรูป (ข) การ
พัฒนาแบบจําลองทางธุรกิจในรายละเอียดสําหรับแตละกลุม/พื้นที่ และ (ค) การสนับสนุน
สินเชื่อและการลงทุนสําหรับธุรกิจวนผลิตภัณฑดวย
(๔) การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อการออมแบบวนธนกิจ
รูปแบบการปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อการออมแบบวนธนกิจ เปนความพยายามในการ
ตอบโจทย โ ดยใช ก ระบวนการ
จั ด การทา งการเงิ น (Financial
management) เพื่อระดมทุนจากผู
ที่มีความประสงคในการ “ลงทุน”
ผานการปลูกไม แตมีขอจํากัดที่ไมมี
ที่ดินเปนของตนเอง หรือไมสามารถ
ดู แ ลต น ไม เ ศรษฐกิ จ ที่ จ ะปลู ก ได
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ดังนั้น “วนธนกิจ” จึงเปนการเพิ่มชองทางใหผูที่ไมมีที่ดินหรือเวลาที่เพียงพอในการปลูก
ไม สามารถลงทุนในการปลูกไมได โดยแบงสวนผลประโยชนใหกับเกษตรกรผูปลูกและดูแล
ตนไมนั้นขึ้นมา
ในฝงพี่นองเกษตรกรผูปลูกไม การมี “วนธนกิจ” ก็จะเปนสวนที่เขามาเติมหรือ
ชวยในการ “กระแสรายจาย” เพื่อการลงทุนแทนพี่นองเกษตรกร รวมถึงทดแทนรายได
เกษตรบางสวนที่ตองเสีย/ลดลงไปจากปลูกไมเศรษฐกิจ ทําใหพี่นองเกษตรกรสามารถ
ตัดสินใจลงทุนในการปลูกไมเศรษฐกิจไดงายขึ้น แตทั้งนี้ เมื่อมีการตัด/แปรรูป/ขายไมแลว
พี่นองเกษตรกรก็ตองแบงรายไดสวนหนึ่ง (ตามที่ตกลงกันตั้งแตแรก) ใหเปนผลตอบแทน
ในการลงทุนของพี่นองที่มารวมลงทุน
อยางไรก็ดี การพัฒนาวนธนกิจขึ้นมาจําเปนตองมีองคกรหรือตัวกลางทางการเงิน
ขึ้นมาดําเนินการ เชน การตั้งกองทุนปาไม และการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินในรูปแบบ
ต า งๆ ให ผู ล งทุ น วนธนกิ จ เลื อ กลงทุ น อย า งเหมาะสมกั บ ตนเอง เช น อาจลงทุ น แบบ
พันธบัตรปาไม (ลงทุนครั้งเดียว แลวรอรับผลตอบแทนกอนใหญในปลายงวด) การลงทุน
แบบการออม (ทยอยลงทุนรายป แลวไปรอรับผลตอบแทนกอนใหญในปลายงวด) การ
ลงทุนแบบประกันรายไดในระยะยาว (ทยอยลงทุนรายป และทยอยรับผลตอบแทนจาก
การลงทุนระยะยาวเปนรายเดือน หรือรายปในอนาคต)
การลงทุนแบบวนธนกิจ นอกจากจะมีผลดีในดานการลงทุนแลว ยังมีผลดีในการ
รองรับความเสี่ยงในการปลูกไมเศรษฐกิจอีกดวย ผานทางระบบการประกันภัยผลผลิต (ใน
กรณีนี้ ผลผลิตคือ เนื้อไม) ทําใหความเสี่ยงทั้งของผูปลูกไมและของผูลงทุนมีการเฉลี่ย
ความเสี่ยงออกไป เพราะในความเปนจริงแลว การปลูกไมเศรษฐกิจมีความเสี่ยงในภาพรวม
ไมมากนัก (แตในผูปลูกไมเฉพาะราย อาจยังมีความเสี่ยงสูง เชน วาตะภัย) ดังนั้น เมื่อเฉลี่ย
ความเสี่ยงไป การปลูกไมเศรษฐกิจจะเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํามาก
ดังนั้น การสรางองคความรูเรื่อง “วนธนกิจ” จึงมีความสําคัญเรงดวน และจะใช
เปนแกนหลักแกนหนึ่งไดในการสงเสริมและพัฒนาการปลูกไมเศรษฐกิจในสังคมไทย
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๒.๒ การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อเปนหลักประกันทางธุรกิจหรือเพื่อใชหนี้
เนื่องจากรูปแบบการปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อใชเปนหลักประกันทางธุรกิจ และเพื่อ
การใชหนี้ มีลักษณะของการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงขอแบงการอธิบายรูปแบบ
การดําเนินการธุรกิจ 2 รูปแบบนี้ แยกจากกันดังนี้
(๑) การปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อใชเปนหลักประกันทางธุรกิจ
รูปแบบการปลูกไมเศรษฐกิ จ เพื่ อเปน หลั กประกันทางธุรกิจ สามารถนํามาใช
สําหรับกลุมเกษตรกรหรือกลุมผูปลูกไมเศรษฐกิจที่มีลักษณะเบื้องตนดังตอไปนี้
♣ ผูกูเปนเกษตรกรที่มีที่ดินของตนเอง และมีตนไมที่มีมูลคาอยูในที่ดิน
♣ วงเงินกูขึ้นกับมูลคาราคาประเมินตนไม
♣ ไม ทุ ก ชนิ ด ที่ มี
มูลคาทางเศรษฐกิจและอยูใน
รายชื่ อ ไม ที่ มี ก ารรั บ รองการ
ประเมิ น มู ล ค าไม ซึ่ ง กํ า ลั ง อยู
ในระหวางการจัดทํารายการ
♣ ผู กูมี เครดิ ต ทาง
การเงินที่นาเชื่อถือ
แนวทางของแผน
ธุรกิจในการปลูกไมเปนหลักประกันทางธุรกิจ ประกอบดวย
♦ ผูกูนําไมที่ปลูกมาใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันเพื่อขอกูเงินจากสถาบันการเงิน
♦ เมื่อผูกูมีเงินที่จะสามารถชําระหนี้ไดก็นําไปใชหนี้ โดยเมื่อชําระหมดตนไมก็
ยังเปนของผูกูตอไป
♦ ในกรณีที่ผูกูไมมีเงินใชหนี้ไดหมด ก็ใหมีการประเมินมูลคาไม ณ เวลาที่จะ
ชําระหนี้ และตัดไมออกขายเพื่อชําระหนี้ที่คาง (ทั้งนี้อาจไมจําเปนตองตัดไมทั้งหมด ถา
มูลคาตนไมสูงกวาหนี้) โดยไมที่เหลือยังเปนของผูกูตอไป
อยางไรก็ดี แนวทางธุรกิจนี้ยังเผชิญขอจํากัดหรือปญหาที่สําคัญคือ
• การประเมินอายุ/ขนาดไมที่เหมาะสมใชเปนหลักประกันทางธุรกิจ ยังไมมี
ความชัดเจนทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้กําลังอยูในการดําเนินการ
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• ขาดขอมูล มูลคาไมรายชนิดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เปนปจจุบัน
• ในกรณีผูปลูกตนไมมีที่ดินที่ติดจํานองอยูจะไมสามารถเขารวมการใชตนไม
เพื่อใชเปนหลักประกันทางธุรกิจของเกษตรกรได
ดังนั้น แนวทางการปรับปรุง เพื่อใหแผนธุรกิจดังกลาวใชไดจริง ประกอบดวย
o ควรมีการกําหนดอายุ/ขนาดไมที่เหมาะสมที่นํามาใชเปนหลักประกันทาง
ธุรกิจ โดยยึดหลักวิชาการ และความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
o เรงปรับปรุงขอมูลมูลคาไมรายชนิดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจใหเปนปจจุบัน
และมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย (หรือ อัพเดต) อยูเสมอ
o พัฒนาระบบอื่นที่เขารองรับการใชตนไมเปนหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อใช
แทนการตองใชที่ดินจํานองรวมกับตนไม
(๒) รูปแบบธุรกิจการปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อใชหนี้
รูปแบบการปลูกไมเศรษฐกิจ
เพื่อเปนหลักประกันทางธุรกิจ สามารถ
นํามาใชสําหรับกลุมเกษตรกรหรือกลุม
ผูปลูกไมเศรษฐกิจที่มีลักษณะเบื้องตน
ดังตอไปนี้
♣ ผูกูเปนเกษตรกรที่มีที่ดิน
ของตนเอง และมีตนไมอยูในที่ดิน หรือ
มีแผนการปลูกตนไม (เพิ่ม) ที่ชัดเจนแนนอน
♣ วงเงินกู (หรือวงเงินชําระคืนเงินกู) ขึ้นกับมูลคาราคาประเมินตนไมในอนาคต
♣ ไม ทุ กชนิ ดที่ มีมู ล คา ทางเศรษฐกิ จ และอยู ใ นรายชื่อไมที่ มี การรั บรองการ
ประเมินมูลคาไม
♣ ผูกูมีเครดิตทางการเงินที่นาเชื่อถือ
สวนแนวทางของแผนธุรกิจเปนไปในลักษณะที่ผูกูขอกูเงินสถาบันการเงินมาปลูก
ไม เมื่อไมถึงรอบตัดฟนไม ก็จะขายเพื่อนําเงินมาใชหนี้ (ทั้งสวนที่เปนหนี้เดิมและหนี้ใหมกู
มาปลูกตนไม)
อยางไรก็ดี แผนธุรกิจนี้ยังมีอุปสรรคที่สําคัญคือ
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เวลา

♦ บางกรณี กลุมเกษตรกรมีที่ดินไมเพียงพอตอการปลูกไมใชหนี้ หรือ
♦ กลุมเกษตรกรที่ยื่นขอกูยังมีหนี้สิ้นเดิมอยู ไมสามารถปลูกไมใชหนี้ไดทันตาม

♦ การปลูกไมเพียงอยางเดียวอาจไมสามารถใชหนี้ไดหมด และเกษตรกรจะขาด
รายไดกอนถึงรอบตัดฟนไมขาย หรืออาจจะกลาวไดวา ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปลูกไมเศรษฐกิจและมาชําระคืนเงินกูอาจนอยเกินไปหรือชาเกินไปนั่นเอง
ดังนั้น จึงมีผูเสนอวา นาจะปรับแผนธุรกิจ โดยเมื่อทําการขอกูเงินจากสถาบัน
การเงินเพื่อนํามาปลูกตนไม โดยสถาบันการเงินจะประเมินมูลคาไมครั้งแรกเมื่อไมมีอายุ 3
ป และจายเงินครึ่งหนึ่งของมูลคาประเมินไมแตละครั้ง เพื่อชําระหนี้ของผูกู และอีกครึง่ จะ
ใหกับผูกูนําไปใชโดยจะทําการประเมินและจายเงินทุกๆ 3 ป จนกระทั่งถึงรอบตัดฟนไม
ขาย (อาจตัดหมดหรือไมหมดก็ไดขึ้นกับมูลคาไม ณ เวลานั้น) ก็จะนําเงินมาชําระหนี้คงคาง
ทั้งหมด โดยเงินสวนเกินภายหลังการชําระหนี้ที่ไดจากการตัดไมก็จะเปนของผูกู รวมถึงไม
ที่เหลือในแปลง (ถามี) รูปแบบนี้จะทําใหผูกูมีเงินใช หรือตัดลดหนี้ที่มีอยูเปนชวงๆ ตลอด
ระยะเวลาการกูยืมเงิน
ทั้งนี้ แผนธุรกิจของการปลูกไมใชหนี้ ยังมีความเปนไปไดมากขึ้นอยางมาก หากมี
การนําการแปรรูปไมเขามาเปนสวนหนึ่ง หรือเขา
มาเปนสวนเชื่อมตอทําใหไมเศรษฐกิจที่เกษตรกร
ปลู ก นั้ น มี มู ล ค า เพิ่ ม มากขึ้ น อี ก โดยอาจมี กลุ ม ผู
แปรรูปไมกลุมใหม เขามารับชวงในการแปรรูปไม
โดยไดรับสินเชื่อที่เหมาะสมจากสถาบันการเงิน
เปนตน

๒.๓ การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อการคา

รูปแบบการปลูกไมเศรษฐกิจแบบที่ 3 คือการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อการคา
ซึ่งมีการดําเนินการอยูแลวในปจจุบันโดยเอกชนหลายราย ทั้งในรูปแบบของการปลูกเพื่อ
มาใชทํากระดาษ มาใชเปนพลังงาน และมาใชในการกอสราง หรือเฟอรนิเจอร ดังนั้น จึง
อาจใชรูปแบบการปลูกไมเศรษฐกิจที่มีอยู จึงอาจดําเนินการไดเพิ่มเติม 2 รูปแบบยอย
ไดแก
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♣ การขยายฐานการปลูกไมเศรษฐกิจออกไปใหมากขึ้น โดยเนนที่เกษตรกร
♣ การขยายฐานการใชไม เพื่อทําใหการใชไมมีความแพรหลาย ในการใชเปน
วัสดุในการกอสราง/ตบแตงตางๆ
(๑) การขยายการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อการคา
รูปแบบยอยแรกเปนการ
ส ง เสริ ม และร ว มมื อ เกษตรกรใน
รูปแบบและวิธีการตางๆ เชน การ
ทํ า ข อ ต ก ล ง ใ น ก า ร รั บ ซื้ อ ไ ม
ล ว ง ห น า กั บ เ ก ษ ต ร ก ร ก า ร
สนับสนุนปจจัยการผลิต (เชน กลา
ไม) และสินเชื่อในการปลูกไมใหแก
เกษตรกร โดยนอกจากการทํ า
ข อ ตกลงกั บ เกษตรกรแล ว การ
พัฒนารูปแบบนี้ควรมีการดําเนินการเพิ่มเติมดังนี้
♣ มุ ง เน น เกษตรกรที่ ต อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งการผลิ ต จากการผลิ ต
การเกษตรที่มีราคาผลผลิตไมจูงใจ และ/หรือ อยูในพื้นที่ที่ไมมีความเหมาะสม หรือมีความ
เสี่ยงสูงในการปลูกพืชเศรษฐกิจเดิมๆ ที่เคยทําอยู
♣ จําแนกกลุมเกษตรกรเปาหมายในการสนับสนุนปลูกตนไม เชน เกษตรกร
ปลูกไมโตเร็ว โตปานกลาง โตชา เพื่อจะสามารถสนับสนุนไดโดยกับความตองการและ
เงื่อนไขของเกษตรกร
♣ การสรางระบบการประกันภัยผลผลิตไม เพื่อลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกรผู
ปลูกไม
♣ ออกแบบรูปแบบดอกเบี้ยตนไม โดยชาวบานที่นําตนไมมาฝาก จะไดดอกเบี้ย
ตนไม ตนละ 3 บาท เปนตน
♣ การสรางมาตรการเชิงนโยบายดานราคา (ใหขอมูลที่แทจริงกับเกษตรกร
การใหความรูเกษตรกรในการขายไม มีการแยกขนาดไม) กลไกทางการตลาด การจัดสรร
เงินเปนกองทุนสิ่งแวดลอม การลดหยอนภาษี
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♣ พัฒนาตลาดกลางไม มีการกําหนดราคากลาง ตลาดซื้อขายลวงหนา พัฒนา
องคกรที่เกี่ยวของกับไมเศรษฐกิจ อาจมีการจัดตั้งใหม หรือใหหนวยงานที่มีอยูเดิม เขามา
ดูแลอยางจริงจัง แกกฤษฎีกาของ อ.อ.ป. ใหมีบทบาทในการดูแลไมมีคาทางเศรษฐกิจดวย
♣ การประชาสัมพันธ mobile exhibition ไปยังกลุมเปาหมาย หาประเด็นไป
สนับสนุนการใชไม มี leaning center ในเรื่องของขอมูลขาวสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ใชในการจัดการไมมีคาทางเศรษฐกิจ
♣ หากตองการใหมีการขับเคลื่อนเร็วขึ้น จะตองมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ teak
valley (เขตเศรษฐกิจไมสัก) เขตกลุมเศรษฐกิจ rosewood อีสาน (เขตเศรษฐกิจไมพะยูง)
เปนตน
(๒) รูปแบบที่ 2 การขยายฐานเศรษฐกิจการใชไม
การขยายฐานเศรษฐกิ จ การใช ไ ม ทํ า ได โ ดยการสร า ง/เพิ่ ม ช า งไม ห รื อ
ผูประกอบการในการนําไมมาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะในการกอสราง และ
ตบแตงบานเรือน และสถานที่ตางๆ ใหมีความสะดวกสําหรับผูบริโภค/ลูกคาที่ตองการใช
ไม ซึ่งอาจดําเนินการไดดังนี้
♣ การฟนฟู/พัฒนาตอยอดองคความรูในการสรางมูลคาเพิ่ม สงเสริมใหมีความรู
เรื่องการใชไม ประโยชนของไมชนิดตางๆ อาจบรรจุอยูในเนื้อหาการเรียนรูระดับตางๆ
♣ พั ฒ นา/สนั บ สนุ น โรงเรี ย นช า งไม เพื่ อรองรั บ การนํ า ไม ม าแปรรู ป และใช
ประโยชนในรูปแบบตางๆ
♣ การพัฒนาแบบจําลอง
ของธุ ร กิ จ ช า งไม ให เ ป น ธุ ร กิ จ ที่ มี
ความนาเชื่อถือ สําหรับลูกคา และ
ให ผ ลตอบแทนที่ จู ง ใจเพี ย งพอ
สํ า หรั บ ช า งไม ใ นรู ป แบบต า งๆ กั น
เช น การแปรรู ป ไม เ บื้ อ งต น การ
สรางบานไม การตบแตงภายในโดย
ใชไม โดยเนนไปที่วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการรุนใหม
♣ การใชระบบการรับรองไมเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลคาและขยายตลาด
ของการใชไมออกไปทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ
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♣ พัฒนาคุณสมบัติของไมใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เชน การอบ
น้ํายากันปลวก/มอด/แมลง การสรางมาตรฐานของผลิตภัณฑไมแบบประกอบเอง การ
พัฒนาไมที่ปองกันการลามไฟ เปน
ตน
♣ การสรางแรงกระตุน
สรางคานิยม ผานการใชไมเปนวัสดุ
ตบแตงในพื้นที่สําคัญระดับประเทศ
เช น ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
รั ฐ ส ภ า ห รื อ Digital Economy
ที่มา: https://www.chaipradit.co.th/
Center
♣ การออกแบบการใชไมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สําหรับการใชชีวิตสมัยใหม เชน
การใชไมในการตบแตงหองพัก คอนโดมีเนียม co-working space หรือ learning space
หรือรานกาแฟ รวมถึงการใชไมเปนภาชนะหรือเครื่องมือเครื่องใชตางๆ
♣ การจัดตั้งสถาบันวิจัยไม เพื่อเปนองคกรหลักในการวิจัยและพัฒนาการใชไม
ตอไปในอนาคต
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๓

ใครเหมาะจะปลูก
ไมมีคาทางเศรษฐกิจ

ในการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ มีปจจัยหลักๆ ในการที่จะชวยใหภาคประชาชน
ใชประกอบการตัดสินใจวา ตนมีความพรอมในการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจหรือไม หรือ
ตนจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมอยางไร ขอสรุปเปนขอๆ ใหไดตรวจสอบ ดังนี้
√ ควรมีที่ดินเปนของตนเอง และที่ดนิ นัน้ ควรเปนที่ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
√ มีความตั้งใจจริงในการปลูกตนไม และพรอมดูแลบํารุงรักษาตนไม
√ มีเงินสดที่จาํ เปนทีจ่ ะตองลงทุนในระยะแยก
√ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินชีวิต
√ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่เหมาะสมตอการเติบโตของตนไม
แตละชนิด
√ มีความรูทางดานเกษตร หรือเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อนํามาใชในการ
จัดการไมมีคาทางเศรษฐกิจไดอยางเหมาะสม
√ มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการปลูกไมมีคา ทางเศรษฐกิจที่
ชัดเจน
√ มีการวางแผนในการปลูก ดูแล บํารุงรักษา และการจัดการไมมีคาทาง
เศรษฐกิจอยางชัดเจน เหมาะสม
√ มีความพรอมหรือความสามารถในการจัดการตลาด ผลผลิต ทั้งจากไม
เศรษฐกิจ และผลผลิตอื่นๆ ในการตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาไมมีคาทางเศรษฐกิจ
√ มีความตองการในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตร ที่เพิ่ม
ความยั่งยืนใหกับทรัพยากรและระบบนิเวศ
√ มีความตองการในการสรางการออมเพื่อรองรับการกาวเขาสูสังคมผูส ูงอายุ
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๔

รูปแบบการปลูกไมมีคา
ทางเศรษฐกิจ แบบไหนที่ใช
สําหรับเรา

หลายท า นอาจไม ท ราบ ว า การปลู ก ไม มี ค า ทางเศรษฐกิ จ นั้ น สามารถปลู ก ได
หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับความตองการในการใชประโยชนจากไม และระยะเวลาใน
การได รั บ ผลตอบแทน ซึ่ ง ต องบู รณาการความรู แ ละทรั พ ยากรในพื้ น ที่ โดยขึ้ น อยู กับ
แนวทางหรือรูปแบบในการปลูกไมเศรษฐกิจที่ทานเลือกใช

๔.๑ การปลูกแบบชนิดเดียว
เปนการปลูกไมชนิดเดียวลวน มีขอดี
คื อ สะดวกในการจั ด การพื้ น ที่ ตั้ ง แต ก าร
เตรียมพื้นที่ การปลูก การบํารุงรักษา และ
การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต มี ค า ใช จ า ยในการ
จัดการนอยกวาการปลูกแบบผสมผสาน แต
มี ข อ เสี ย คื อ หากเกิ ด การระบาดของโรค
แมลงจะเกิ ด ทั้ ง พื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ไม มี ร ายได
ระหวางทางในชวงที่รอการเก็บเกี่ยวไม

๔.๒ การปลูกแบบผสมผสาน

4 ม.

2 ม.

4 ม.

4 ม.

เปนการปลูกไมหลายๆ ชนิดผสมผสานกัน
เช น ไม ร อบตั ด ฟ น สั้ น ไม ร อบตั ด ฟ น ปานกลาง
และไม ร อบตั ด ฟ น ยาว ข อ ดี คื อ จะทํ า ให ไ ด รั บ
ผลตอบแทนหลายช ว งเวลา และลดความเสี่ ยง
จากโรคและแมลง อี ก ทั้ ง ยั ง ทํ า ให พื้ น ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชีว ภาพสู ง ทั้ ง นี้ ต องมีการเลือก
พรรณไม ป ลู ก ให เ หมาะสมกั บ ปริ ม าณแสงที่
ต อ งการและเกษตรกรควรมี ก ารจั ด การที่
เหมาะสม
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๔.๓ การปลูกแบบวนเกษตร

เปนการปลูกไมหลายๆ ชนิดผสมผสานกับพืช
เกษตรหรือพืชสมุนไพร ขอดีคือไดรับผลตอบแทน
ในระยะสัน้ จากพืชเกษตรและพืชสมุนไพร และ
ผลตอบแทนจากไมเศรษฐกิจในระยะปานกลาง
และระยะยาว ทั้งนี้ตองมีการจัดการอยางดีเพื่อ
ใหไดรับผลผลิตสม่าํ เสมอทั้งจากพืชเกษตรและไมเศรษฐกิจ
(๑) ปลูกไมปาผสมในลักษณะบานสวน เพื่อนําไมปาประเภทไมกินได รวมทั้งไม
สมุนไพรตางๆ ไปปลูกภายในบริเวณหรือสวนหลังบาน ขณะเดียวกันก็จะมีไมไวใชสอยใน
ครัวเรือนควบคูไปดวย ลักษณะที่สําคัญของการปลูกในลักษณะนี้คือ เกษตรกรตองมีความ
เขาใจเกี่ยวกับความตองการแสงของไมในชั้นเรือนยอดตางๆ เพื่อปลูกควบคูกัน ซึ่งจะทําให
เกิดการใชประโยชนในพื้นที่ไดอยางสมบูรณ เหมาะกับเกษตรกรที่มีพื้นที่ในการปลูกไมมาก
นัก และตองการผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว แตทั้งนี้
เกษตรกรตองมีการจัดการดูแลเปนอยางดี (ภาพที่ 4.1 และ 4.2)

ภาพที่ 4.1 การปลูกปาผสมในลักษณะบานสวน โดยมีการปลูกพืชและไมหลากหลายชั้น
ที่มา: https://www.alro.go.th/alro_th/more_news.php?cid=42&filename=index
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ภาพที่ 4.2 ลักษณะตัวอยางการวางแผนการปลูกแบบบานสวนผสมไมปา
ที่มา: สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม

(๒) ปลูกไมผลผสมไมปา โดยระบบวนเกษตรเปนการปลูกไมปา ไมผลยืนตน
และพืชไร ภายในพื้นที่เดียวกันเพื่อเปนอาหารหรือขายเปนรายไดและเพื่อมีไมสําหรับใช
สอยในครัวเรือน ทั้งฟน ถาน และไมเพื่อการกอสราง (ภาพที่ 4.3)

ภาพที่ 4.3 การปลูกไมผล ผสมผสานไมปา
ที่มา: สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม
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(๓) ปลูกไมปาในพื้นที่นาขาว เปนการนําไมประเภทโตเร็วไปปลูกบนคันนาและ
จอมปลวกในนาขาวเพื่อใหมีไมสําหรับใชสอยในครัวเรือน (ภาพที่ 4.4)

ภาพที่ 4.4 ตัวอยางการปลูกไมโตเร็วบนคันนา
ที่มา: สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม

(๔) ปลู ก ไม ป า ผสมกั บ พื ช ไร และพื ช อาหารสั ต ว เพื่ อให ไ ด ผ ลผลิ ต ทางดาน
อาหารไมฟนไมกอสรางขนาดเล็กตลอดจนการเลี้ยงสัตวภายในพื้นที่เดียวกัน (ภาพที่ 4.5)

ภาพที่ 4.5 การปลูกไมปาผสมกับพืชไรและพืชอาหารสัตว
ที่มา: สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม
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(๕) ปลูกผสมไมปาสลับเปนแถวกับการปลูกพืชไร เพื่อใหไดผลผลิตทั้งทางดาน
การเกษตรและการปาไมในปริมาณที่เทากัน (ภาพที่ 4.6)

ภาพที่ 4.6 การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจสลับเปนแถวกับการปลูกพืชไร
ที่มา: สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม

(๖) ปลูกไมไผผสมไมปา เพื่อการจัดการพื้นที่ใหไดรับผลประโยชนจากไมไผเพื่อ
เปนอาหารและใชสอยตางๆ เชน การจักสาน ประโยชนจากไมปาชั้น 2 เชน ไมยูคาลิปตัส
เพื่อการกอสราง ประโยชนจากไมชั้น 3 เชน ไมกระถินณรงค หรือกระถินเทพาเพื่อใช
ประโยชนเปนเชื้อเพลิงและปรับปรุงดิน และประโยชนจากพืชไรที่ปลูกควบระหวางแถว
ของตนไม (ภาพที่ 4.7)

ภาพที่ 4.7 การปลูกไมไผผสมกับไมปา
ที่มา: สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม
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(๗) การปลูกผสมไม 3 ชั้นเรือนยอด เพื่อการใชประโยชนแบบอเนกประสงค
และยั่งยืนประกอบไปดวยไมชั้น 1 ซึ่งเปนไมประเภทโตชาที่มีคาทางเศรษฐกิจสูง เชน ไม
สัก ยางนา ประดู มะคาโมง เปนตน และมีไมชั้น 2 เปนไมโตเร็วเพื่อผลิตเปนไมกอสราง
ขนาดเล็ก เชน ยูคาลิปตัส และไมชั้น 3 เปนประเภทโตเร็วพวกตระกูลถั่วเพื่อผลิตเปนไม
ฟน ถาน และเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน เชน กระถินณรงค กระถินยักษ เปน
ตน ซึ่งการปลูกดวยระบบวนเกษตรชวยลดความเสี่ยงสําหรับเกษตรกรในการปลูกปาได
โดยเป น การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น อย า งคุ ม ค า มี ค วามหลากหลายด า นผลผลิ ต ทํ า ให ก าร
เจริญเติบโตของตนไมที่ปลูกดีกวาการปลูกเชิงเดี่ยวและชวยลดความเสี่ยงจากการระบาด
ของโรคและแมลง
ไมชั้น1: ไมโตชา

ไมชั้น2: ไมโตเร็ว
ไมชั้น3: ไมโตเร็ว
ตระกูลถั่ว

ภาพที่ 4.8 การปลูกไมเศรษฐกิจผสมผสาน 3 ชั้นเรือนยอด
ที่มา: สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม
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๕

ปลูกไมมีคาชนิดไหนดี

๕.๑ การกําหนดวัตถุประสงคของการปลูก

(๑) เพื่อเปนไมซุง และไมแปรรูป
กลุมไมโตชา จะมีรอบหมุนเวียนยาวนานกวา 30 ป เชน ประดู มะคาโมง แดง
สัก และพะยูง กลุมไมโตเร็ว เนื้อไมไมแข็งแรงมาก รอบหมุนเวียน 5 – 10 ป เชน สน
ประดิพัทธ ยูคาลิปตัส กระถิน สะเดาเทียม
(๒) เพื่อเปนไมฟน
เปนไมใหความรอนสูง มีความสามารถแตกหนอไดดี เชน กระถินณรงค ขี้เหล็ก ยู
คาลิปตัส มะฮอกกานี สะเดาเทียม
(๓) เพื่ออุตสาหกรรมเยื่อ และกระดาษ
เนื้อไมมีเสนใยคอนขางยาว เชน ไผ หรือ เปลือกมีเสนเสนใยที่คอ นขางยาว ทํา
กระดาษพื้นบาน เชน ขอย และปอสา
(๔) เพื่อเปนอาหาร
ใบ ดอก และผลรับประทานได เชน แค ขี้เหล็ก และสะเดา
(๕) เพื่อใชเปนสารสกัด
ใหน้ําฝาดหรือแทนนิน ซึ่งเปนสารสกัดในถุงของเหลวภายในเซลล พบในเปลือก
เนื้อไม ใบ ราก ผล ใชในอุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว และทอผา จากเนื้อไม เชน กัลปพฤกษ
คูน ตะแบกเลือด จากผลและเปลือก เชน สมอไทย มะคาแต มะขามปอม สมอภิเพก หรือ
เพื่อใหสีธรรมชาติ จะเปนสารสกัดที่อยูในสวนของราก ใบ ตน เชน สีดําจากผลมะเกลือ สี
แดง เหลือง และสมไดจาก เยื่อหุมเมล็ดไมคําแสด เพื่อใหชันไม เปนสารเหลวที่ไหลซึม
ออกมาจากการเจาะเนื้อไม หรือกรีดทํารอยแผลใหเปลือกขาดออก ไมระเหย ใชทําแลก
เกอร น้ํามันทาชักเงา น้ําหมึก กาว พลาสติกสังเคราะห จากไมตะเคียนชันตาแมว เต็ง รัง
มะเลื่อม เคี่ยม ตะแบก และกะบาก สวนน้ํามันหอมระเหย จะเปนสารสกัดมีลักษณะเปน
น้ํามันระเหย มีกลิ่นหอมใชทําน้ําหอม น้ําปรุงกลิ่นและรส จากไมเสม็ด กระเบา ยูคาลิปตัส
กฤษณา เปนตน
27

๕.๒ การปลูกและการจัดการไมมีคาทางเศรษฐกิจตามวัตถุประสงคของตลาด

ตามนโยบายปาไมแหงชาติ โดยกรมปาไมไดกําหนดนโยบายสรางปาเศรษฐกิจ
ผานโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ปา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยไดกําหนดเปาหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยประการ
หนึ่ ง คื อ การเป นแหลงวั ตถุ ดิ บไมของโลก เนื่ องจากประเทศไทยมี ค วามเหมาะสมทาง
ภูมิศาสตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และสายพันธุไมมีคาที่มีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับ
และเปนที่ตองการของตลาดในระดับนานาชาติอยูดวยกันหลายชนิด
การที่ ผู ป ลู ก ไม มี ค า ทางเศรษฐกิ จ ต อ งศึ ก ษา เรี ย นรู ข อ มู ล พื้ น ฐานทุ ก ด า นที่
เกี่ยวของกับสิ่งที่ตนจะดําเนินกิจกรรมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่จะชวยให
ประสบความสําเร็จไดสูงยิ่งขึ้น นอกจากความรูทุกแขนงที่เกี่ยวกับการปลูกตนไมรวมถึง
ปจจัยที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการปลูกแลว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไมได คือการเรียนรู
ข อ มู ล พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ( ไม มี ค า ทางเศรษฐกิ จ ), การเรี ย นรู ต ลาด,
สภาพแวดลอมทางการตลาด ผูซื้อและพฤติกรรมการซื้อไมมีคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมที่ใชไมมีคาทางเศรษฐกิจและคูแขงขันในตลาดไมมีคาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อ
นําไปใชในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการตลาด วาตนไมที่ตนตองการปลูกในอนาคต
ยังเปนที่ตองการของตลาดหรือไม
ขอมูลพื้นฐานทางการตลาด เพื่อหาความเปนไปไดทางการตลาด
การรวบรวมขอมูลพื้นฐานทางการตลาดเพื่อการวิเคราะหความเปนไปไดทาง
การตลาดกอนการตัดสินใจปลูกไมเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก จะ
ชวยใหทราบแนวโนมของตลาดและโอกาสทางการตลาดไมมีคาทางเศรษฐกิจที่เราเลือก
ปลูกซึ่งความสําเร็จตองไปในทิศทางเดียวกับแนวโนมตลาด โดยเราอาจจําแนกการหา
ขอมูลทางการตลาดเพื่อหาความเปนไปไดทางการตลาด ตามหัวขอดังนี้
ผลิตภัณฑ ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับไมมีคาทางเศรษฐกิจ เปนเรื่องสําคัญที่ผูปลูก
หรือผูเกี่ยวของจะตองคํานึงถึงและทําความเขาใจลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑของ
ตนวามีจุดเดน และความแตกตางจากผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่มีอยูในตลาดอยางไรเชน ปลูกไม
เศรษฐกิจชนิดนี้เพระอะไร เพื่ออะไร ที่ไหน ปลูกอยางไร เพื่อใคร เปนตน
ตลาด สําหรับขอมูลพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับ ตลาด ผูปลูกไมเศรษฐกิจ จะตองทราบ
วาตลาดเปาหมายมีขนาดเทาใดและมีการเติบโตอยางไร ทั้งในเรื่องปริมาณและมูลคาการ
ซื้อขาย โดยตองมีขอมูลในอดีตหลาย ๆ ปที่ผานมาเพื่อทําการเปรียบเทียบ ทั้งภาพรวมของ
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ทั้งตลาดและในแตละสวนของตลาด โดยขอมูลจะตองบงบอกถึงความตองการของลูกคา
การรับรูของลูกคา แนวโนมในการซื้อสินคา การตัดสินใจซื้อ และสิ่งที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ ขอมูลดานการตลาดนี้ โดยสวนใหญจะไดมาจากการวิจัยตลาด
สภาพแวดล อ มทางการตลาด ข อมู ล พื้ น ฐานที่สํ าคั ญ อี กประการหนึ่ งในการ
วิ เ คราะห ค วามเป น ไปได ข องตลาดก็ คื อ สภาพแวดล อ มทางการตลาด จะประสบ
ความสําเร็จไดตองทราบถึงความตองการของลูกคา ที่ยังไมไดถูกตอบสนองและแนวโนม
ของสภาพแวดลอมภายนอก (ดานประชากร, เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม ,วัฒนธรรม,
ธรรมชาติ แ ละเทคโนโลยี ) เพราะถึ ง แม ว า ป จ จุ บั น มี การปลู กไม หลากหลายชนิ ด เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลู กคา ใหมากที่สุด แตก็ยังคงมีความตองการที่ยั งไม ไ ด ถูก
ตอบสนองอีกมากมาย
ลูกคาและพฤติกรรมการซื้อ เพื่อหาความเปนไปไดทางการตลาด
ลูกคา การคนหาลูกคา การกําหนดลูกคาเปาหมาย การวิเคราะหตลาดลูกคา และ
พฤติกรรมการซื้อ มีบทบาทสําคัญอยางมากในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการตลาด
เนื่องจากวัตถุประสงคของการทําการตลาด ก็คือ การศึกษาและการเขาใจความตองการ
ของลูกคาและการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ผูปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจตองพยายาม
เขาใจถึงความจําเปน และความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย จึงจะประสบความสําเร็จ
ในการนําไมมีคาทางเศรษฐกิจที่ปลูกไวออกสูตลาด
การที่จะทราบวาลูกคาตองการอะไรไมใชเรื่องงาย ลูกคาอาจพูดถึงความตองการ
ของตนอยางหนึ่ง แตพฤติกรรมการแสดงออกอีกอยางหนึ่ง อยางไรก็ตาม ผูปลูกไมมีคาทาง
เศรษฐกิจจะตองพยายามคนหาสิ่งที่กลุมลูกคาเปาหมายตองการ และทราบถึงการรับรู
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อใชประกอบการตัดสินใจวาจะ
ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจชนิดใด ปริมาณเทาไหร และตองไดไมที่มีคุณสมบัติใดเปนพิเศษ
หรือไม โดยผูปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจอาจตั้งคําถาม เชน ตลาดซื้ออะไร ทําไมถึงซื้อ ใคร
เกี่ยวของกับการซื้อ ซื้ออยางไร ซื้อเมื่อไหร และซื้อที่ไหนเปนตน แลวทําการการจัดหาไมมี
คาทางเศรษฐกิจที่มีราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม
ตอไป
พฤติกรรมการซื้อ ในการตัดสินใจซื้อ อาจประกอบดวยคนหลายคนเกี่ยวของ
โดยแตละคนมีบทบาทตาง ๆ กัน อาจเปนผูริเริ่ม คือคนที่เสนอความคิดที่จะซื้อสินคานั้น ๆ
ผู มี อิท ธิ พ ล คื อคนที่ ให คํ าแนะนําในการตัด สินใจ ผู ตั ด สิ นใจ คื อคนที่ ตั ด สินใจวาจะซื้อ
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หรือไม ซื้ออะไร ซื้ออยางไร และซื้อที่ไหน ผูซื้อ คือผูที่ทําการซื้อสินคาจริง ๆ และ ผูใช คือ
ผูที่ใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ
ดังนั้นการวิเคราะหความเปนไปไดของตลาด โดยการวิเคราะหสภาพแวดล อม
ภายนอก และการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อ จะชวยใหทราบถึง โอกาสทางการตลาด และ
การผลิตไมมีคาทางเศรษฐกิจที่เขาถึงความตองการของผูซ ื้อไดเปนอยางดี
การทําความรูจักกับตลาดธุรกิจไมมีคาทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการซื้อของ
ธุรกิจไมมีคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งคูแขงขัน เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการวิเคราะหความ
เปนไปไดทางการตลาด และการตัดสินใจผลิตไมมีคาทางเศรษฐกิจออกสูตลาด
การวิเคราะหคูแขง
การวิเคราะหที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การวิเคราะหคูแขง การที่จะทําความ
เขาใจตลาด สภาพแวดลอมภายนอก ลูกคาและพฤติกรรมการซื้อ ในตลาดธุรกิจไมมีคาทาง
เศรษฐกิจเทานั้นยังไมเพียงพอ ยังตองทราบวัตถุประสงคของคูแขง จุดแข็ง จุดออนของ
คูแขง สวนแบงตลาดของคูแขงแตละราย และคาดการณการตอบโตจากคูแขงเมื่อนําไมมี
คาทางเศรษฐกิจเขาสูตลาด คูแขงบางรายจะตอบโตอยางรุนแรง หรือการใหขาวในแงราย
เกี่ยวกับไมมีคาทางเศรษฐกิจได
หลั ง จากที่ ทํ า การวิ เ คราะห ไ ม มี ค า ทางเศรษฐกิ จ ตลาดไม มี ค า ทางเศรษฐกิ จ
สภาพแวดลอม ผูซื้อ และคูแขงแลว จึงนําขอมูลทั้งหมดมาประกอบกันเพื่อตัดสินใจความ
เปนไดของการผลิตไมมีคาทางเศรษฐกิจเขาสูตลาดตอไป
การเก็บขอมูลทางการตลาด
การเก็บขอมูลทางการตลาดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวิจัยทางการตลาด การ
เก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจทางการตลาด
จะนําไปสูการบริหารและตัดสินใจไดอยางถูกตอง หรืออยางนอยก็มีขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในเบื้องตน ไมใชการวิเคราะหโดยการคาดการณจากประสบการณหรือสามัญ
สํานึก
ดังนั้นการเก็บขอมูลทางการตลาดอยางเปนระบบ ถูกตองจะชวยในการตัดสินใจ
ในการลงมือปลูกไมเศรษฐกิจไดเปนอยางดี ดังเชนสุภาษิตที่วา “รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง
ชนะรอยครั้ง”
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การหาชองทางการตลาดสําหรับไมมีคาทางเศรษฐกิจ
การตัดสินใจในเรื่องชองทางการตลาด ถือเปนการตัดสินใจที่สําคัญอยางหนึ่งที่ผู
ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจจะตองปฏิบัติ ใ หถู กต อง เพราะเมื่อตัดสินใจไมถูกต อง จะไม
สามารถทําการปรับเปลี่ยนไดทันทีทันใด และการตัดสินใจเรื่องชองทางการตลาดมักจะมี
ความสัมพันธหรือ มีผลกระทบตอการตัดสินใจทางการตลาดในดานอื่นๆดวยเชน ผูปลูกไม
มีคาทางเศรษฐกิจจะตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายอยางไรจะตองเปนการประเมิน
แล ว ว า จะทํ า ให ก ารนํ า เสนอเข า สู ก ลุ ม ลู ก ค า เป า หมายที่ เ ราต อ งการทํ า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชนชองทางตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา หรือขายผาน
คนกลาง หรื อการขายตรงเข า ถึ ง มื อลู ก ค า ผู ใ ช ไ ม เป น ต น ซึ่ ง จะตั ด สิ น ใจเลื อกช องทาง
การตลาดแบบใดอาจทําการวิเคราะหชองทางการตลาดได เชน การวิเคราะหความตองการ
ของลูกคา, กําหนดวัตถุประสงคในเรื่องชองทางการตลาด, คนหาทางเลือกและประเมินแต
ละทางเลือก, นับจํานวนของประเภทและจํานวนของชองทางการตลาดที่เกี่ยวของทั้งหมด
โดยเปาหมายสําคัญที่ผูปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจตองยึดถือคือ การสรางพันธมิตร
และความสัมพันธระยะยาว ตองประเมินผลการดําเนินงานในชองทางการตลาดที่ตนเอง
เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ แนวโนมที่ทันสมัยของชองทางการตลาด ความขัดแยงในชองทาง
การตลาดที่ เลื อกใช ป จ จั ย ด า นกฎหมายและจรรยาบรรณในการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
ชองทางการตลาดดวย
การสรางเครือขายทางการตลาด
ผู ป ลู ก ไม มี ค า ทางเศรษฐกิ จ หลายท า นคิ ด ว า เราปลู ก ต น ไม ใ ห ต รงตามความ
ตองการของตลาดเพียงอยางเดียว หรือ ปลูกตนไมใหมีคุณสมบัติที่เหนือกวาคูแขง เพียง
เทานี้ก็จะสามารถขายได และสรางตลาดไมเศรษฐกิจได แตในความเปนจริงในปจ จุบัน
ความสําเร็จทางธุรกิจใด ๆ ไมไดขึ้นอยูกับตัวบุคคล หรือ ธุรกิจเพียงธุรกิจเดียว จะตองมี
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เปนพันธมิตรทางการคากัน ซึ่งการสรางพันธมิตรทางการคา
นั้นเปรียบเสมือนการมีหลาย ๆ คนที่มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน ดังนั้นถาผูใดสามารถสรางเครือขายทางดานการตลาดไดอยางกวางขวางและ
รวดเร็ว ก็จะเปนผูสําเร็จในธุรกิจนั้น ๆ ไดกอน ซึ่งมีหลายคนบอกวาการทําการคามิใชการ
ขายสินคาใหไดมากๆแตเปนการมีเครือขายที่มากกวาตางหากจึงจะประสบความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจ
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ซึ่งทําใหปจจุบันการดําเนินธุรกิจจึงตองสรางเครือขายทางธุรกิจขึ้นมาโดยอาจ
มองในรูปแบบหวงโซอุปทานทั้งระบบ เพื่อหาการเชื่อมโยงกับคูคาหรือผูใชไมเพียงอยาง
เดียวหากแตรวมถึงผูเกี่ยวของที่อยูในระบบหวงโซคุณคาทั้งหมดนั้นเอง
ขอมูลขาวสาร
ใครสามารถมีขอมูลขาวสารเร็ว ถูกตองแมนยํา ไดดีกวา ก็สามารถมีชัยเหนือคู
แขงขันไดโดยงาย การจัดหาเครือขายทางดานขอมูลขาวสารมาเพื่อใชประกอบการดําเนิน
ธุรกิจปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ เปนสิ่งที่ทวีความสําคัญอยางยิ่งยวดในปจจุบันและอนาคต
การศึกษาหาขอมูลตางๆที่สําคัญกับผูปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มความรวดเร็ว
เพิ่มความแมนยํา และอาจจะลดคาใชจายตางๆ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดเปนอยาง
มาก ซึ่งขอมูลเหลานี้อาจไดมาจาก สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ ที่มีความเปนกลาง
ในการใหขอมูลในขอดีขอเสียทุกดาน หรืออาจไดมาจากผูนําการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ
ที่ประสบความสําเร็จ หรือขอมูลจากอินเตอรเน็ต ซึ่งตองทําการคนหาเปรียบเทียบจาก
หลายๆแหลงเพื่อความแมนยําในการตัดสินใจ
จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวาการจัดการไมมีคาทางเศรษฐกิจตามวัตถุประสงคของ
ตลาด มีความจําเปนตอกระบวนการตัดสินใจ และความสําเร็จในการดําเนินการปลูกไมมี
คาทางเศรษฐกิจ และเปนขั้นตอนสําคัญที่ทุกทานที่จะปลูกไมเศรษฐกิจจะตองคนหาขอมูล
ใหครบทุกดาน เพื่อความสําเร็จในการดําเนินกิจ การ การตลาดจึงเปนสิ่งที่ขาดมิไดใน
ขั้นตอนการวางแผนดําเนินงาน เพราะเปนจุดเชื่อมโยงกระบวนการตัดสินใจ หรือการ
ดําเนินงานใดๆในทุกภาคสวน ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการทําธุรกิจการปลูก
ไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อเปนแหลงรายไดหรือสรางโอกาสใหกับผูสนใจทําเปนอาชีพ และ
ชวยใหการตัดสินใจการลงทุนในการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ ทําอยูบนพื้นฐานความเปน
จริงทางการตลาด ที่มีระบบการจัดการเปนเครื่องมือกํากับ

๕.๓ ปจจัยในการพิจารณาเพื่อเลือกพันธุไมมีคาทางเศรษฐกิจปลูก

การปลูกไมเศรษฐกิจ ควรคํานึงถึงความเหมาะสมดานพื้นที่ ตลาด และระยะเวลา
ในการไดรับผลตอบแทน หากตองการปลูกเพื่ อใช เนื้ อไม ตองคํานึง วาเนื้ อไม ที่ไดม าจะ
นําไปใชประโยชนเพื่อสิ่งใด สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ที่จะปลูกอยูในชวงความทนทานทาง
นิเวศวิทยาของชนิดพันธุที่ตองการนั้นหรือไม หากชนิดพันธุที่ตองการไมสามารถปลูกไดจะ
ใชชนิดพันธุใดปลูกที่มีความเหมาะสมทั้งทางเศรษฐกิจและทางนิเวศวิทยา สภาพดินและ
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คุณภาพดินมีความสมบูรณเพียงใด ที่จะทําใหผลผลิตคุมทุนในเชิงเศรษฐกิจ หากเปนการ
ปลูกเพื่อใชเนื้อไม ลักษณะทางนิเวศวิทยาของชนิดพันธุท่ีเปนไปไดที่จะปลูกในพื้นที่นั้น
จะตองพิจารณาเปนเรื่องหลัก เชน สัก แมวามีราคาแพงเปนที่ตองการของตลาดแตไม
เหมาะสมทางนิเวศวิทยาที่จะนําไปปลูกในภาคใตของประเทศที่มีชวงความแหงแลงสั้นและ
สภาพดินไมเหมาะสม ไมตะเคียนทองซึ่งเนื้อไมมีคุณภาพดีแตไมเหมาะสมที่จะนําไปปลูก
ในพื้ น ที่ แห ง แลง เพราะต องการความชื้นสูง ตลอดทั้งป อี กทั้ ง ไม ชนิด นี้มีชว งการเติบโต
ยาวนานกวาจะใชประโยชนได อาจไมคุมทุนในเชิงเศรษฐกิจ หรือไมพะยูงซึ่งมีราคาสูงมาก
แต ลั ก ษณะทางนิเวศวิ ทยาเปนไม โตชา อาจจะไม คุ มค าตอการลงทุนที่ ตองรอการเก็บ
ผลผลิตเปนเวลายาวนาน ความตองการของตลาดเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สําคัญในการเลือก
ชนิดไมเพื่อการปลูกสวนปาในเชิงเศรษฐกิจ ชนิดไมที่นิยมปลูกในเชิงเศรษฐกิจ
จากการศึกษาพบวา การกําหนดชนิดไมใดๆ ก็ตามใหเปนไมเศรษฐกิจสําหรับการ
สงเสริมควรดําเนินการโดยกลุมผูรับซื้อไมหรือผูใชไมเปนสําคัญ ทั้งนี้จะทําใหผูปลูกมีความ
มั่นใจวา ปลูกไมแลวจะมีตลาดรองรับอยางแนนอน อยางไรก็ดี พบวามีไมหลายชนิดไดถูก
นํามาใชโดยกลุมอุตสาหกรรมขางตน ไมวาจะเปนไมจากสวนเกษตรกร อาทิ ไมมะพราว
ไมมะมวง ไมทุเรียน ไมกระถินยักษ ฯลฯ หรือจะเปนชนิดไมเนื้อแข็งรอบตัดฟนยาวซึ่ง
นําเขามาจากตางประเทศ อาทิ ไมตระกูลยาง ไมประดู ฯลฯ
อยางไรก็ดีชนิดไมที่ควรสงเสริมในการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ ควรเปนชนิดที่มี
รอบตัดฟนสั้น ถึงปานกลาง หรือมีรอบตัดฟนไมเกินกวา 20 ป มีความมั่นคงดานตลาด
และคุมคาตอการลงทุน ซึ่งในขณะนี้พบวามี 4 ชนิด ไดแก สัก ยางพารา ยูคาลิปตัส และ
กระถินเทพา เปนชนิดไมที่ตลาดมีความตองการแนนอน
สําหรับการแนะนําวา ควรปลูกไมชนิดใดในแตละทองที่นั่น ควรพิจารณาปจจัย
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น ไดแก ความชื้น อุณหภูมิ และคุณสมบัติดิน หรือจากแผนที่เขต
สมรรถนะที่ดินไมเศรษฐกิจซึ่งจัดทําโดยโครงการฯ
เขตสมรรถนะที่ดินไมเศรษฐกิจสามารถแบงออกไดเปน 8 เขต ซึ่งแตละเขตมี
ความเหมาะสมตอการเจริ ญเติ บโตของไมแ ต ละชนิ ดแตกต างกั น ซึ่ ง นอกจากไมที่ควร
สงเสริม 4 ชนิดแลว แผนที่สมรรถนะที่ดินไมเศรษฐกิจ ยังสามารถนํามาใชประเมินการ
เจริญเติบโตของไมปา 5 กลุม ดังแสดงในภาพที่ 5.1
ไมกลุมที่ 1 ไดแก ไมสะเดา มะคาโมง ประดู พะยูง ชิงชัน แดง นนทรีปา
ไมกลุมที่ 2 ไดแก ไมยางนา ตะเคียนทอง
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ไมกลุมที่ 3 ไดแก ไมหลุมพอทะเล สะเดาเทียม
ไมกลุมที่ 4 ไดแก ไมสนประดิพัทธ สนทะเล
ไมกลุมที่ 5 ไมสนสองใบ สนสามใบ สนคาริเบีย

ภาพที่ 5.1 เขตสมรรถนะที่ดินไมเศรษฐกิจและชนิดกลุมพันธุไ มที่เหมาะสม
ที่มา: http://www.lookforest.com/00_newlook/article_person.php?id_send=28

การเลือกพันธุไมเพื่อการปลูกตามวัตถุประสงค จําเปนตองเขาใจถึงลักษณะทาง
นิ เวศวิ ท ยาของพันธุ ไมเหลานั้น พั น ธุ ไ ม หลายชนิด ไดมี การศึกษาถึ ง การกระจายความ
ตองการเกี่ยวกับปจจัยสิ่งแวดลอม การปรับตัว ลักษณะทางสัณฐานวิทยา อัตราการเติบโต
และชีพลักษณ รวมไปถึงคุณภาพ เนื้อไม และการใชประโยชน ความรูทางนิเวศวิทยา
เฉพาะชนิดพันธุเหลานี้ มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเลือกชนิดพันธุไม โดยในประเทศ
ไทยมีไมเศรษฐกิจสามารถปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศ โดยความเหมาะสมของแตละ
ชนิดกับพื้นที่ดังแสดงในภาพที่ 5.2
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ภาพที่ 5.2 ไมมีคาทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในแตละภาค
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๖

กลาไมพันธุดี เตรียมไดอยางไร

๖.๑ กลาไมพันธุดีเปนอยางไร
ลักษณะกลาไมพันธุดี จะตองเปนชนิดพันธุไมที่ตรงตามความตองการ ที่มาจาก
แมไมที่ดี สายพันธุดี โตเร็ว ใหเนื้อไมที่มีคุณภาพ และไดขนาดเหมาะสมกับการใชประโยชน
อีกทั้งยังควรเปนกลาไมที่มีความแข็งแรงที่ทนทานตอโรค แมลง และสภาพแวดลอมอีก
ด ว ย ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ไ ด ส ายพั น ธุ ที่ ดี ต อบสนองต อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการปลู ก ไม มี ค า ทาง
เศรษฐกิจ จึงมีเกณฑที่ใชในการคัดเลือกพันธุดังนี้ คือ
♠ มีการเจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตเนื้อไมสูง
♠ มีรูปทรงลําตนกลม เปลาตรง เพื่อใหสามารถใชประโยชนเนื้อไมไดมากที่สุด
♠ มีการริดกิ่งธรรมชาติไดดี และขนาดกิ่งไมใหญ ซึ่งชวยลดการฉีกขาดและการ
เขาทําลายเนื้อไมจากเชื้อโรคตางๆ เชน รา แบคทีเรีย และไวรัส หลังจากกิ่งฉีกขาดได
♠ มีความหนาแนนเนื้อไมสูง ทําใหไมมีน้ําหนักมาก สําหรับการใชไมเพื่อเยื่อ
กระดาษ ความหนาแนนควรอยูระหวาง 400-600 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
♠ มีเปลือกบาง ทําใหมีเนื้อไมมากขึ้น

ภาพที่ 6.1 ลักษณะแมไมพันธุดที ี่ลําตนเปลาตรง กิ่งกานนอย
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๖.๒ แหลงแมไมพันธุดี
กรมปาไม ไดมีการศึกษาวิจัยและการจัดการเพื่ออนุรักษ การจัดการเพื่อสราง
แหลงเมล็ดพันธุไมปาที่ดี เชน การคัดเลือกแมไม และการผลิตเมล็ดพันธุดี รวมถึงการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาพั น ธุ ซึ่ ง ในการคั ด เลื อกแม ไ ม เพื่ อเป น แหล ง พั น ธุ ก รรมที่ ดี สํ า หรั บ การ
นําไปใชประโยชนและการพัฒนาพันธุในอนาคตกวา 79 ชนิด (สํานักวิจัยและพัฒนาการปา
ไม, 2557) กระจายตามจังหวัด และสถานีวนวัฒนวิจัยตางๆ ไดแก
♠ สัก แหลงแมไม อยูในจังหวัด พะเยา เชียงราย ลําปาง ขอนแกน จันทบุรี ที่
สถานีวนวัฒนวิจัยแมกา แมทะ ดงลาน เขาสอยดาว
♠ สนคาริเบีย แหลงแมไมอยูในจังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี ที่สถานีวนวัฒน
วิจัยแมสะนาม หวยบง บอแกว โขงเจียม
♠ ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส แหลงแมไม อยูในจังหวัด กําแพงเพชร ราชบุรี
ศรีสะเกษ ในสถานีวนวัฒนวิจัยกําแพงเพชร ราชบุรี หวยทา
♠ กระถินณรงค แหลงแมไม จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎร
ธานี ในสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ดงลาน ราชบุรี สุราษฎรธานี
♠ สนสองใบ สนสามใบ แหลงแมไม จังหวัดเชียงใหม ที่สถานีวนวัฒนวิจัย
หวยบง บอแกว แมสะนาม
♠ เทพธาโร แหลงแมไม จากจังหวัดพังงา และ สงขลา ที่ศูนยวนวัฒวิจัยภาคใต
♠ พะยู ง เป น ไม ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต น ๆ ทั้ ง ในเชิ ง เศรษฐกิ จ และเชิ ง อนุ รั ก ษ
เนื่องจากเนื้อไมมีราคาสูง กรมปาไมไดทําการคัดเลือกแมไมจากกลุมปา 4 กลุมปา คือ กลุม
ปาภูพาน-ภูสระดอกบัว กลุมปาพนมดงรัก-ผาแตม กลุมปาภูเขียว-น้ําหนาว กลุมปาดง
พญาเย็นและเขาใหญ นอกจากนี้ยังคัดเลือกเพิ่มเติมในกลุมปาภาคตะวันออก โดยมีการ
คัดเลือกแมไมพะยูง โดยใชปริมาณแกนเปนเกณฑคัดเลือก แตยังไมสามารถบริการการ
ผลิตเมล็ดพันธุดีเปนจํานวนมากได เนื่องจากสวนผลิตเมล็ดยังมีจํานวนนอย
นอกจากนี้ กรมปาไม ยังมีสวนผลิตเมล็ดพันธุไมกวา 40 ชนิด โดยจําแนกเปนไม
ทองถิ่น และไมตางถิ่น ดังนี้
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♣ ไมทองถิ่น เชน สัก พะยูง ประดู มะคาโมง แดง ตะเคียนทอง ยางนา ไขเขียว
สาธร ยมหิน กันเกรา สัตตบรรณ ซอ ยมหอม เลี่ยน สะเดา สนสองใบ สนสามใบ ไผรวก
หวายโปรง หวายกําพวน จันทรหอม พะยอม รัง
♣ ไมตางถิ่น เชน ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ยูคาลิปตัสยูโรฟลลา ยูคาลิปตัส
โคเซียนา ยูคาลิปตัสซิทิโอโดรา สนคาริเบีย สนโอคารปา สนสุโดสโตรบัส สนเทคูมานี สน
ประดิพัทธ มะฮอกกานี สะเดาเทียม
หนวยงานสนับสนุน ประสานงานเมล็ดและกิ่งพันธุดี
กรมปาไม ภายใตกลุมงานวนวัฒนวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม ไดใหการ
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการใชสายพันธุดีเพื่อการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ พรอมทั้ง
สามารถใหคําแนะนํา และสนับสนุนเมล็ดพันธุหรือกิ่งพันธุดีได โดยสามารถติดตอตามที่อยู
ดังนี้
หนวยงาน
ศูนยวนวัฒนวิจัย
ภาคเหนือ
ศูนยวนวัฒนวิจัย
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนยวนวัฒนวิจัย
ภาคกลาง
ศูนยวนวัฒนวิจัย
ภาคใต
ศูนยเมล็ดพันธุไม
ภาคเหนือ
ศูนยเมล็ดพันธุไมภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนยเมล็ดพันธุไม
ภาคกลาง
ศูนยเมล็ดพันธุไม
ภาคใต
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c_forest@hotmail.com

034-600836

สงขลา

silvicsongkhla@hotmail.com 081-9598413

ลําปาง

maeger08@yahoo.com

087-7895616

ขอนแกน

suchad2010@hotmail.com

081-5440718

สระบุรี

cfsc_rfd@hotmail.com

036-341859

สงขลา

somboon_46@hotmail.com 089-8765967
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๖.๒ การเตรียมกลาไม
(๑) แหลงกลาไมที่มีแจกฟรี
ปจจุบนั กรมปาไม มีบริการแจกกลาไมจาก
หนวยงานเพาะชํากลาไมทั่วประเทศ ซึ่งสามารถดาวนโหลด
ขอมูลไดจากเว็บไซต http://new.forest.go.th/nursery/
(๒) ราคากลาไม
ราคาสั ก มะค า โมง พะยู ง ประดู มะฮอกกานี ขี้ เ หล็ ก ยางนา แดง จามจุ รี
ตะเคียนทอง พะยอม กฤษณา กัลปพฤกษ สมอไท มะหาด เสลา หวา ชงโคที่ไดทําการ
สํารวจมาจะเริ่มตนประมาณที่ 7 บาทตอตน ในความสูงที่ 30 - 40 เซนติเมตร ไผมีราคา
อยูประมาณที่ 25 บาท ซึ่งราคากลาไมจะแตกตางไปตามชนิด ขนาด และแหลงที่จําหนาย

๖.๓. การเพาะชํากลาไมดวยตัวเอง

การจัดหาเมล็ด สิ่งสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาเมล็ดไมคือ
(๑) การคัดเลือกแมไม จะคัดเลือกตามวัตถุประสงคของการปลูก เชน การปลูก
เพื่อเปนรมเงา การปลูกสวนปาเพื่อใชในการแปรรูปไม
(๒) การแกของเมล็ดไม ไมแตละชนิดมีชวงเวลาการแกของเมล็ดไมตรงกัน ดังนั้น
จึงตองหมั่นสังเกตการออกดอกออกผล การแกของเมล็ดไมที่เราตองการเก็บเมล็ด
(๓) การเก็บเมล็ดไม ใชอุปกรณในการเก็บเมล็ดไมที่จะทําใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยประหยัด เชน บันไดไมไผ กรรไกรกระตุกกิ่ง ผาใบรองรับเมล็ดไม ภาชนะ
ใสเมล็ดไม การเดินทางและการขนสง การเขียนปายเก็บเมล็ดไมกับกําไวในภาชนะบรรจุ
เมล็ดไมบนั ทึกชื่อชนิดไม สถานที่ วันที่เก็บ
(๔) การปฏิบัติตอเมล็ดไม เมล็ดไมเมื่อเก็บมาแลวบางชนิดตองผึง่ ตากใหแหงกอน
และยังตองมีการแยกเมล็ดออกจากฝกหรือผล เชน ผลยูคาลิปตัสตองตากใหแหงเพื่อให
แคปซูลเปดปลอยเมล็ด
(๕) การเก็บรักษาเมล็ดไม การเก็บรักษาเมล็ดมีความสําคัญตอความมีชีวิตของ
เมล็ดไม เมล็ดไมหลายชนิดควรเก็บในภาชนะปดสนิทในอุณหภูมิต่ํา เชน ในหองเย็น ตูเย็น
อุณหภูมิ 2 - 15 องศาเซนติเกรด
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(๖) การจัดสรางเรือนเพาะชํา เรือนเพาะชําคือสถานที่ที่ใชเพาะชํากลาไม และ
ดูแลบํารุงรักษากลาไม สามารถจัดการสรางสถานที่เพาะชําไดหลายรูปแบบ ไดแก
- สรางเปนเรือนเพาะชําถาวร
- สรางแบบชั่วคราว
- การเรียงถุงเพาะชําในที่โลงแจง
- การเรียงถุงใตรมเงาไม
- การเตรียมวัสดุเพาะ วัสดุที่ใชไดดี
ที่ สุ ด คื อ ดิ น ที่ มี ธ าตุ อ าหารสมบู ร ณ มี ก าร
ระบายน้ําและอากาศไดดี
(๗) การจัดทําแปลงเพาะชํากลาออน ปฏิบัติได 2 แบบ คือ
(๗.๑) จัดทําภายในเรือนเพาะชํา โดยทําเปนกระบะเพาะดวยการกออิฐ
บล็อก หรือดวยไมกระดาน ดินที่ใสกระบะเพาะควรเปนทรายรวนหรือดินรวนปนทรายจะ
ผสมปุยคอกดวยก็ควรผสมในอัตราต่ําประมาณ 10:1
(๗.๒) จัดทําภายนอกเรือนเพาะชํา คือทําการขุดยกรองกลางแจง ขุดดิน
ต่ํากวาดิน 8 - 9 นิ้ว ยอยดินแลวยกรองใหสูง 3 - 5 นิ้ว เพื่อปองกันน้ําทวมขังหรือทําเปน
กระบะเพาะดวยการกออิฐบล็อก เมื่อทําการหวานเมล็ดลงแปลง จะตองทําที่ครอบกันแดด
หรือใชฟาง หญาแหง คลุมใหจนกวากลาไมจะแข็งแรงพอ จึงเปดใหรับแดดตอไป
(๘) ฤดูกาลหรือเวลาเริ่มเพาะ คือในชวงฤดูฝน
(๙) การเพาะเมล็ด การเพาะปฏิบัติได 2 วิธี คือ
♣ นําเมล็ดลงถุงดินโดยตรง ♣ เพาะในกระบะกอนยายชํา
(๑๐) การเตรียมถุงดิน คือวัสดุเพาะที่เตรียมไวแลวนํามากรอกลงถุงพลาสติกซึ่ง
ขนาดที่ใชเพาะชําทั่วไปคือ 4 x 6 นิ้ว
(๑๑) การยายชํา คือการยายกลาไมจากกระบะเพาะเมล็ดลงสูถุงดิน
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๗

ปลูก ดูแล บํารุงรักษา
ไมมีคาทางเศรษฐกิจทําอยางไร

๗.๑ ยูคาลิปตัส
ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
วงศ MYRTACEAE

ที่มา: https://sites.google.com/site/swnphvssastrsanpatxngwithyakhm.com

การปลูกและดูแลรักษา
การเตรียมพื้นที่
1. ในสภาพพื้นที่แหงแลง เชน เปนดินลูกรัง มีไมแคระแกนขึ้นกระจัดกระจาย
ทั่วไป พื้นผิวหนา ดินแข็ง ควรใชแทรกเตอรไถปาดไมที่มีอยูออกและเก็บริบสุมเผาในชวง
เดื อนกุ ม ภาพั น ธ ถึ ง มี น าคมให หมดก อนเข า ฤดู ฝ น ปลายเดื อนเมษายนถึ ง ปลายเดื อ น
พฤษภาคม ใชแทรกเตอรไถพรวน 2 ครั้ง การไถครั้งแรกเพื่อเปนพื้นที่รองรับน้ําฝนที่ตกลง
มาและซึมลงขางลาง หลังจากฝนตกหนัก 2 – 3 ครั้ง ใชแทรกเตอรไถพรวนแปรกลับอีก
ครั้งเพื่อกําจัดวัชพืชไดอยางดี
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2. ในสภาพพื้นที่ที่เปนไรรางหรือพื้นที่กสิกรรมเกาหรือพื้นที่ปาที่ถูกแผวถางมา
เปนเวลานาน พื้นที่เหลานี้จะมีปญหาเกี่ยวกับวัชพืช ตนฤดูกอนการปกหลักระยะปลูกใช
แทรกเตอรไถพรวนและเก็บรากวัชพืชออกดวย จะชวยลดการแกงแยงของวัชพืช ทั้งจะ
ชวยใหกลาไมที่ปลูกตั้งตัวไดรวดเร็วและสามารถสูกับวัชพืชไดดี ภายหลังการไถพรวนสิ่งที่
ต อ งกระทํ า ต อ ไปคื อ ป ก หลั ก และขุ ด หลุ ม ปลู ก ขนาดของหลุ ม ประมาณ 25×25×25
เซนติเมตร การปลูก ขนาดของกลาที่พอเหมาะในการยายปลูกอายุประมาณ 3–5 เดือน สูง
ประมาณ 25–40 เซนติเมตร ควรเลือกปลูกหลังวันที่มีฝนตกหนัก ถุงพลาสติกควรฉีกออก
และทิ้งนอกหลุม กลบดินและกดรอบๆ ตนไมใหแนน ในบริเวณพื้นที่คอนขางแหงแลง
ระดับดินที่กลบควรใหเปนแองลึกกวาระดับดินโดยรอบเล็กนอย เพื่อเปนแองรับน้ําฝนเลี้ยง
ตนไม สวนระยะหางของการปลูกขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่นําไมไปใชประโยชน คือ
♣ ปลูกเพื่อเปนฟนหรือเผาถาน ปกติจะปลูกในระยะ 1×2 เมตร 2×2 เมตร ซึ่ง
จะปลูกได 400 – 800 ตน/ไร ในชวง 2–3 ป ก็สามารถตัดมาใชประโยชนไดแลว
♣ ปลูกเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เฟอรนิเจอร หรือไมเพื่อการกอสราง ควร
ใชระยะปลูก 2×3 , 2×4 หรือ 4×4 เมตร ซึ่งจะปลูกได 100 – 270 ตน/ไร
รูปแบบการปลูก
1. การปลูกยูคาลิปตัสชนิดเดียวลวนๆ ไมมีพันธุไมอื่นปะปน การปลูกในลักษณะ
นี้จะทําใหไดผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหนวยตลอดพื้นที่ การจัดการดูแลรักษาสวนปาทําไดงาย
สะดวก และประหยัด สวนปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชทําลายจะไมคอยมีเนื่องจากยูคา
ลิปตัสมีรอบตัดฟนสั้นเพียง 4-7 ป
2. การปลูกยูคาลิปตัสรวมกับพันธุไมอื่น โดยการปลูกควบคูไปกับไมโตชาเพื่อเปน
การกระจายรายได เพราะสามารถทยอยตัดไมยูคาลิปตัสขายเปนระยะๆ ไปกอน จนกวาไม
โตชาจะเจริญเติบโตจนสามารถตัดมาขายหรือใชประโยชนได อีกทั้งยังเปนการปองกันการ
ระบาดของโรคและแลงศัตรูพืชทําลายไดอีกระดับหนึ่ง
3. การปลูกยูคาลิปตัสแบบวนเกษตร ซึ่งเปนการปลูกควบคูไปกับการปลูกพืช
เกษตร การปศุสัตว หรือ การประมง เปนตน โดยเกษตรกรสามารถปลูกไดหลายรูปแบบ
ผสมผสานกันไปตามวัตถุประสงค และลักษณะพื้นที่นั้นๆ
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ประโยชนของไมยูคาลิปตัส
1. ไม แ ปรรู ป ไม ยู ค าลิ ป ตั ส แก น มี สี น้ํ า ตาล กระพี้ และแก น สี ต า งกั น เนื้ อไม
ค อ นข า งละเอี ย ดเสี้ ย นสน มี ค วามหนาแน น 980 กิ โ ลกรั ม ต อ ลู ก บาศก เ มตร มี ค วาม
ถวงจําเพาะ 0.6 (FAO, 1979) เนื้อไมแตกราวงายหากไมเก็บรักษาใหถูกวิธี การแปรรูป
ตองรีบทําในขณะสดหลังจากการตัดฟน หากปลอยไวนานจะเกิดการแตกราวขึ้น มีคา
ความแข็งแรงในการตัด 1,344 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ซึ่งสูงเทาเทียมกับไมเนื้อแข็งที่
กําหนดไวคือ 1,000 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ไมยูคาลิปตัส มีคาความแข็งสูงถึง 868
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร จึงทําใหแปรรูปตกแตงไดยาก (สุชาติ, 2528) จากคาตางๆ
ของไมยูคาลิปตัส ที่ไดกลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวา ไมยูคาลิปตัส มีความแข็งแกรงสูง
แตเปราะและแตกราวไดงาย
2. เยื่อกระดาษ ไมยูคาลิปตัส มีความหนาแนน และขนาดเสนใย (Fiber) อยู
ในชวงของไมเนื้อแข็งทั่วๆไป ซึ่งใชสําหรับทําเยื่อกระดาษ เสนใยชนิดนี้มีความบางและ
ยืดหยุนไดดี ชวยในการยืดและหดตัวของกระดาษ
3. ไมฟนและถาน ถานไมยูคาลิปตัส ใชเปนเชื้อเพลิงติดไฟไดดีและมีขี้เถานอย
ตลาด/ราคาไม
- ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 3 ม. (เสนรอบวง 16 ซม.) ราคา 18 - 25
บาท/ทอน
- ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ยาว 3 ม. (เสนรอบวง 24 ซม.) ราคา 25 - 40
บาท/ทอน
- คละขนาดราคาแตกตางกันขึ้นอยูกับคุณภาพไม ราคาเริ่มตน 500 บาท/ตัน
2,000 - 3,000 บาท/ตัน

ภาพที่ 7.1 การใชประโยชนไมยูคาลิปตัสเพื่อทําไมเพื่อพลังงาน ทําชิ้นไมสับ และไมค้ํายัน
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๗.๒ กระถินเทพา

ชื่อวิทยาศาสตร Acacia mangium Willd.
วงศ FABACEAE-MIMOSOIDEAE

ที่มา: https://puechkaset.com

ที่มา: https://www.thaigreenagro.com

การปลูกและการดูแลรักษา
การเตรียมตนกลาดวยเมล็ด ควรเริ่ม ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนมีนาคม มี
ขั้นตอนดังนี้
1. การเพาะเมล็ดเริ่มกระทําโดยนําเมล็ดลงแชในน้ํารอนซึ่งมีอุณหภูมิ 80 ถึง 100
องศาเซลเซียสอัตราสวนของเมล็ดกับน้ําควรเปน 1 ตอ 10 โดยปริมาตร ใชเวลาแชน้ํา
ประมาณ 30 วินาที รินน้ํารอนทิ้งแลวเติมน้ําเย็นประมาณ 25 องศาเซลเซียส ลงไปแทนที่
แชเมล็ดไว 1 คืน โรยเมล็ดลงเปนแถวๆ ในกระบะเพาะแลวกลบดวยทรายละเอียด วัสดุใน
กระบะเพาะเมล็ดควรเปนดินรวนผสมทรายในอัตราสวน 1:1 และเมล็ดจะเริ่มงอกหลังจาก
เพาะประมาณ 3 - 8 วัน
2. การยายชํา ควรกระทําหลังจากเมล็ดงอกประมาณ 15 วัน หรือเมื่อตนกลามีใบ
2 - 3 ใบ วัสดุชําใชดินรวนหรือปุยคอกผสมทราย ถุงเพาะชําควรมีขนาด 3 x 6.5 นิ้ว
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(ขนาดบรรจุ 500 ลูกบาศกเซนติเมตร) กอนทําการยายกลาควรรดน้ํากระบะเพาะ และถุง
เพาะใหชุมกอน
3. การดูแลรักษาตนกลาในระยะ 3 วันแรกหลังจากยายลงปลูกในถุงเพาะ ควรให
ไดรับแสงแตนอยไมเกิน 30 เปอรเซ็นต จากนั้นเมื่อกลาเริ่มแข็งแรงและมีอายุมากขึ้น จึง
คอยใหไดรับแสงเพิ่มมากขึ้น และสุดทายกอนนําไปปลูกประมาณ 1 เดือน ควรใหไดรับแสง
เต็มที่ ตนกลาควรไดรับการฉีดพนยากําจัดศัตรูพืชบางเมื่อมีโรคและแมลงรบกวน และหาก
ตองการเรงการเจริญเติบโตอาจใชปุยเคมี N-P-K-Mg สูตร 12:12:17:2 ในอัตรา125 กรัม
ตอน้ํา 40 ลิตร ฉีดพนทางใบทุก 2 สัปดาห การใหน้ําตนกลาควรกระทําในเวลาเชาหรือเย็น
หรือเมื่ออากาศไมรอนจัดใชระยะเวลาประมาณ 3 - 6 เดือน กอนนําไปปลูก
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูก
ไมกระถินเทพาเปนไมตางถิ่น สามารถเจริญเติบโตไดดีในทุกพื้นที่ ปจจัยสําคัญที่
มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของไมกระถินเทพา ไดแก (1) อุณหภูมิ โดยทั่วไปไมกระถิน
เทพาจะขึ้ นในพื้ นที่ที่ มีอากาศร อนชื้น ซึ่ง มีอุณ หภู มิเฉลี่ย สูง สุดระหวาง 25 - 30 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยระหวาง 13 - 21 องศาเซลเซียส กระถินเทพาจะไมขึ้น
ในบริเวณที่อุณหภูมิ สูงกวา 38 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิต่ําถึงจุ ดน้ําคา งแข็ง (2)
น้ําฝนกระถินเทพาเปนไมที่ขึ้นบนที่ชุมชื้น ความแหงแลงจะทําใหการเจริญ เติบโตลดลง
มากปริมาณน้ําฝนในแหลงธรรมชาติของกระถินเทพานั้นแตกตางกันมาก กลาวคือตั้งแต
1,000 มิลลิเมตรจน ถึง 45,000 มิลลิเมตรตอป (3) ดิน กระถินเทพาสามารถเจริญเติบโต
ไดดีในสภาพดินหลายชนิด เชน ดินที่มีหินปะปน ดินที่ถูกชะลางมากอนซึ่งมีความอุดม
สมบูรณของดินที่ต่ําและยังขึ้นไดดีในดินลึกที่เกิดจากการสลายตัวของวัตถุตนกําเนิดดิน
หรือดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนในบริเวณที่ลุมซึ่งยังเจริญไดดีในดินที่เปนกรดชวง
pH ที่เหมาะสมคือ pH 4 - 6
การปลูก
กระถินเทพาสามารถเติบโตไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําแตจะเติบโตชา
ในชวงแรก ตนกลาที่ใชปลูกควรมีอายุประมาณ 3 - 6 เดือน หรือมีความสูงตั้งแต 30 - 50
เซนติเมตร กอนยายตนกลาไปแปลงปลูกควรมีการตัดแตงรากที่งอกออกมานอกถุง เพาะ
ชําและรดน้ําใหชุมกอนยายปลูก โดยมีขั้นตอนการปลูกดังนี้
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1. การกําหนดฤดูปลูก โดยทั่วไปควรปลูกตนฤดูฝนเพราะจะทําใหตนกระถิ น
เทพามีชวงรับน้ําฝนเพื่อการเจริญเติบโตไดยาวนานเพียงพอสามารถตั้งตัวไดทันกอนฤดู
แลงจะมาถึงโดยทั่วไปควรเริ่มปลูกประมาณเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม
2. การเตรียมพื้นที่ปลูก กระถินเทพาเปนพืชที่มีความตองการแสงแดด ดังนั้น
พื้นที่ปลูกจึงควรเปนที่โลงแจง ในพื้นที่ซึ่งมีวัชพืชมากควรมีการเตรียมดินใหดีเปนพิเศษเพื่อ
ลดป ญ หาเรื่ อ งกํ า จั ด วั ช พื ช ให น อ ยลง เนื่ อ งจากกระถิ น เทพามี คุ ณ สมบั ติ เ ติ บ โตช า ใน
ระยะแรก
3. ระยะปลูกขึ้นอยูกับจุดประสงคและปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ เชน สภาพพื้นที่
ความอุดมสมบูรณของดิน เงินลงทุน การใชประโยชน และความสะดวกในการทํางาน
สําหรับการปลูกไมโตเร็วโดยทั่วไปนิยมใชระยะ 2 x 2 เมตร (400 ตน/ไร) แตถาปลูกใน
พื้นที่จํานวนมาก ควรใชระยะ 3 x 1หรือ 3 x 2 เมตร เพื่อใหเครื่องจักรสามารถเขาไป
ปฏิบัติงานได
4. วิ ธี ป ลู ก หลุ ม ปลู ก นั้ น ควรเตรี ย มให มี ข นาดใหญ กว า ขนาดของถุ ง เพาะชํ า
เล็กนอย กอนปลูกตองฉีกถุงเพาะชําออกและตองระวังอยาใหดินที่หุมรากอยูปริแตกได
เพราะจะทําใหรากถูกกระทบกระเทือนตนกลาจะตั้งตัวชา การปลูกควรตั้งลําตนใหตรง ให
ระดับคอรากอยูต่ํากวาระดับผิวดินเล็กนอย เมื่อปลูกเสร็จใหกลบดินใหแนน
การดูแลรักษา
กระถินเทพาเปนพืชที่เติบโตชาในระยะแรกดังนั้นในระยะ 1 - 2 ปแรก ถามีการ
ดูแลรักษาที่ดีจะมีอัตราการรอดตายสูง
1. การปลูกซอม ควรทําใหเร็วที่สุดโดยใหทันฤดูเดียวกันแตถาไมสามารถซอมทัน
อาจซอมในปถัดไป โดยใชตนกลาที่ไดรับการดูแลอยางดีและควรมีปุยเรงการเจริญเติบโต
2. การใหน้ํา กระถินเทพาเปนพืชที่ทนตอความแหงแลงไดดี ถาปลูกในตอนตนฤดู
ฝนจะสามารถอยูรอดไดในฤดูแลงปถัดไป โดยไมตองมีการใหน้ํา
3. การกําจัดวัชพืช โดยปกติกระทําปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในระหวางฤดูฝน
ประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม และครั้งที่สองกอนเขาฤดูแลงในเดือน พฤศจิกายน
ถึง ธันวาคม เพื่อเปนการปองกันไฟปาการกําจัดวัชพืชอาจใชสารเคมีหรือใช แรงงานคน
หรือเครื่องจักรก็ได เมื่อเจริญเติบโตจนมีทรงพุมชนกันปญหาวัชพืชก็จะคอยลดลง ทั้งนี้
เนื่องจากตนกระถินเทพามีใบใหญและหนาจนแสงแดดไมสามารถสองถึงพื้นไดนอกจากนั้น
เมื่อมีอายุมากขึ้นใบก็จะรวงและคลุมดินไวหนาแนน ยากที่วัชพืชจะเจริญเติบโตได
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4. การใชปุย กระถินเทพามีการตอบสนองตอปุยต่ํา แตถาดินขาดความสมบรูณ
ควรมีการใสปุยบาง การใสปุยควรใสหลังจากตนไมตั้งตัวแลวหรือเมื่อตนกลาเริ่มแตกยอด
ออน วิธีใสควรใสรอบโคนตนแลวพรวนกลบ สูตรปุยและปริมาณการใชขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ของดิน การใชปุยควรใชในตอนตนฤดูฝน
ตลาด/ราคา
น้ําหนักสดและรายไดจากการจําหนายไมกระถินเทพาอายุ 8 ป ในระยะปลูก
ตางๆ ในพืน้ ที่โครงการวิจัยและฝกอบรมการปลูกสรางสวนปา กรมปาไม
ระยะปลูก
(เมตร)
2x1

2x2

2x3

2x4

การใชประโยชน
ไมแปรรูป ไม
เสาเข็ม
ชิ้นไมสับ
เศษไมปลายไม
รวม
ไมแปรรูป
ไมเสาเข็ม
ชิ้นไมสับ
เศษไมปลายไม
รวม
ไมแปรรูป
ไมเสาเข็ม
ชิ้นไมสับ
เศษไมปลายไม
รวม
ไมแปรรูป
ไมเสาเข็ม
ชิ้นไมสับ
เศษไมปลายไม
รวม

น้ําหนักสด
(ตน/ไร)
3.5763
4.6446
3.0362
1.4347

ราคาสุทธิ
(บาท/ตน)
880.00
680.00
580.00

8.2054
3.8146
4.7356
2.3614

880.00
680.00
580.00

10.0940
3.3720
5.3951
2.7254

880.00
680.00
580.00

18.5353
1.6334
8.4207
4.3849

880.00
680.00
580.00

ที่มา: สวนปลูกปาภาคเอกชน สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม
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รายได
(บาท/ไร)
3,147.14
3,158.33
1,760.00
100.00
8,165.47
7,220.75
2,593.93
2,746.65
100.00
12,661.33
8,882.72
2,292.72
3,129.16
100.00
14,404.84
16,311.06
1,110.71
4,884.00
100.00
22,405.77

๗.๓ . สะเดาเทียม

ชื่อวิทยาศาสตร Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs
วงศ MELIACEAE

ที่มา: กรมปาไม, 2553

การปลูกและการดูแลรักษา
พื้ น ที่ ที่ เหมาะสมกั บ การปลูก โดยไม ส ะเดาเที ย มจะเจริ ญ เติ บ โตดี ใ นพื้นที่ที่มี
ปริมาณน้ําฝนประมาณ 1,600 - 2,000 มิลลิเมตรตอป นอกจากปริมาณน้ําฝนแลว ดินเปน
อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเจริญเติบโตของไมสะเดาเทียม โดยเฉพาะดินรวนปนทรายซึ่งมี
การระบายน้ํ า และอากาศดี ยั ง พบว า ไม ส ะเดาเที ย มที่ ป ลู กในพื้ น ที่ ร าบจะมี อัต ราการ
เจริญเติบโตดีกวาที่ปลูกในพื้นที่ลาดชัน
การขยายพันธุและการเตรียมกลา
ไมสะเดาเทียมโดยทั่วไปขยายพันธุดวยเมล็ด หรือตนกลา โดยตนสะเดาเทียม
สามารถขยายพันธุไดงาย โดยใชเมล็ดผลสุกที่เก็บมาแลวตองเอาเนื้อหุมผลออก โดยการแช
น้ําแลวขยําใหเปลือกและเนื้อหลุดออกเหลือแตสวนเมล็ด แลวจึงนํามาผึ่งลมใหแหงในที่รม
อยางไรก็ดีเมล็ดไมสะเดาเทียมที่เก็บไดควรรีบเพาะทันที เนื่องจากอัตราการงอกจะลดลง
อยางรวดเร็วภายใน 2 - 3 สัปดาหหลังจากเก็บ การเพาะเมล็ดอาจทําโดยการหวานเมล็ด
ลงในแปลงเพาะใหชิดกันแตไมควรซอนกัน เมื่องอกแลวจึงถอนไปปลูกในถุงตอไป อีกวิธี
หนึ่ ง คื อ เพาะเมล็ ด ในแปลงเพาะให เ มล็ ด ห า งกั น ประมาณ 3 นิ้ ว เพื่ อ ให ก ล า ไม มี การ
เจริญเติบโตดี หลังจากนั้นจึงยายลงชําในถุงพลาสติกขนาด 4x6 นิ้ว และควรยายเมื่อกลา
เทียมมีใบจริงไมต่ํากวา 2 คู ซึ่งใชเวลาประมาณ 1 เดือน ถายายกลาในชวงนี้ไมทันปลอย
ใหกลาโตขึ้นไปอีกควรพิจารณาขนาดของถุงพลาสติกที่เหมาะสม เชน กลาอายุ 6 เดือนขึ้น
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ไปควรยายลงถุงขนาด 6 x 8 นิ้ว โดยใชเทคนิคบางประการชวย เชน การลิดใบทิ้งบางสวน
เพื่อลดการคายน้ําและตัดแตงรากใหเหมาะสมกับขนาดถุง การยายตนกลาจากกระบะหรือ
แปลงเพาะลงในถุงพลาสติกนั้น ถาเปนเมล็ดที่เพิ่งงอกแลวยายลงถุงในชวงสัปดาหแรกจะ
ไมคอยมีปญหายุงยากนักและใชเวลานอย แตถาจะเลี้ยงจนเปนตนกลาแลวยายควรมีการ
ควบคุมการใหน้ําอยางสม่ําเสมอ และถาดินมีความชื้นสูงเกินไปอาจตองพนสารกําจัดเชื้อรา
หรือยาปองกันโรคโคนเนา พรอมทั้งดูแลกําจัดวัชพืชดวย นอกจากนี้ควรใสปุยบํารุงตนกลา
กอนยายลงถุงประมาณ 7 - 10 วัน การยายกลาไมสะเดาเทียมเพื่อนําไปปลูกควรใชกลาไม
ที่มีอายุไมต่ํากวา 1 ป การขนยายกลาสะเดาเทียมไปปลูกสามารถขนยายในลักษณะกลา
เปลือยรากได ซึ่งเปนวิธีที่ สะดวกรวดเร็วและประหยัดพื้นที่ในการขนสงโดยไมตองขนยาย
กลาไมทั้งถุง การขนยายโดยวิธีนี้จะตองมีการลิดใบออกบางเพื่อลดการคายน้ําของใบ สวน
กลาไมที่ยังอยูในแปลง เพาะและยังไมไดดําเนินการใดๆ สามารถปลอยไวแลวเลี้ยงใหเปน
เหงา คลายเหงาสักทั้งนี้ควรมีการใสปุยบํารุงสม่ําเสมอเพื่อใหไดเหงาที่มีความสมบูรณ
การเตรียมพื้นที่ปลูก
ไมสะเดาเทียมสามารถเจริญเติบโตไดดีทั้งในพื้นที่ราบและที่ลาดเชิงเขาที่มี ดิน
รวนปนทราย มีการระบายน้ําดี ดังนั้น การคัดเลือกพื้นที่ปลูกจึงควรพิจารณาปจจัยดังกลาว
ดวย เนื่องจากไมสะเดาเทียมเปนพันธุไมที่มีการกระจายพันธุเฉพาะในพื้นที่ภาคใต ของ
ประเทศ ดั ง นั้ น การคั ดเลือกพื้ นที่ป ลูก ในพื้น ที่ภ าคอื่ นก็ ค วรคั ด เลือกพื้น ที่แ ละลักษณะ
สภาพแวดลอมที่ใกลเคียงกับภาคใต โดยทดลองปลูกเปนแปลงเล็กๆ กอนเพื่อลดอัตราการ
เสี่ยงตอการลงทุนในระยะยาว จากการสํารวจยังพบอีกวา ไมสะเดาเทียมไมเหมาะที่จะ
ปลูกในพื้นที่ลุมที่มีน้ําขังนานๆ เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตไมดี
การเตรียมพื้นที่ อาจกระทําไดหลายวิธีตามสภาพเศรษฐกิจและความเหมาะสม
การไถพรวนและไถแปรพื้นที่จะทําใหสะดวกตอการปลูกสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วและ
ทราบจํานวนตนที่ปลูกแนนอน สําหรับพื้นที่ที่เปนที่ราบควรไถพรวนและยกรองกอนปลูก
วิธีนี้อาจทําใหเกิดการชะลางหนาดินคอนขางรุนแรงในชวงฤดูฝน ในบางพื้นที่สามารถปลูก
ไดโดยการขุดหลุมปลูกโดยตรงและกําจัดวัชพืชรอบหลุมเหมาะสําหรับพื้นที่ขนาดเล็กแต
สามารถรักษาหนาดินและตนไมอื่นในพื้นที
การปฏิบัติตอกลาไมกอนการยายปลูกในพื้นที่
กอนการยายปลูกควรทําใหกลาไมปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในพื้นที่เพื่อลด
อัตราการตายของกลาไมใหนอยลงโดยการปรับลดการรดน้ําและใหแสงมากขึ้นกอนนําไป
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ปลูกประมาณ 1 เดือน เชน ทําการรดน้ําวันละ 1 ครั้ง นานหนึ่งสัปดาห และรดน้ําวันเวน
วันประมาณ 2 สัปดาหและคอยๆ เปดหลังคาเพื่อใหตนกลาไดรับแสงทีละนอยจนไดรับแสง
เต็มที่
การปลูก
ปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม โดยรูปแบบการปลูก 2 รูปแบบ คือ
1. ขุดหลุมปลูก ขนาดหลุมประมาณ 30 x 30 x 30 เซนติเมตร วิธีนี้นิยมใชกับ
กลาถุง
2. ใชไมเสี้ยมปลายแหลมนํารองปลูก โดยนํารองลึกพอเหมาะกับระดับคอราก
ของกลาไม วิธีนี้เหมาะกับกลาเปลือยรากหรือกลาที่ถอนมาปลูก
ระยะปลูกโดยทั่วไปจะปลูกหางกันประมาณ 2-4 เมตร ถาปลูกเปนแปลงขนาด
ใหญหรือสวนปาจะปลูกระยะ 2 x 2, 2 x 4 และ 4 x 4 เมตร การปลูกดวยเมล็ดและกลา
เปลือยรากมักกระทําในพื้นที่ขนาดเล็กหรือตามหัวไรปลายนา การปลูกดวยกลาชําถุงเปน
วิธีการที่เหมาะสมและไดผลดีในเชิงพาณิชยแบงไดเปน 2 รูปแบบตามอายุของกลาไมคือ
กลาชําคางปและกลาชําถุงขนาดเล็ก ซึ่งชนิดหลังตนกลามีอายุนอยประมาณ 2 - 4 เดือน
การปลูกโดยใชกลาคางปสามารถปลูกในตนฤดูฝนได สวนกลาชําถุงขนาดเล็กตองปลูกชวง
กลางฤดูฝน ขอดีของการปลูกโดยใชกลาคางปคือตน กลาจะมีระบบรากที่แข็งแรงทําให
อัตราการรอดตายสูง สวนกลาชําถุงขนาดเล็กอาจจะมี ระบบรากที่ไมแข็งแรงพอสําหรับ
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นกลาชําถุงขนาดเล็ก ควรปลูกในชวงที่มีน้ําเพียงพอ
คือ ชวงฤดูฝนกอนการปลูกควรวางแนวโดยใช ไมหลักประมาณ 1 เมตร ปกเปนแนวตาม
ระยะปลูกที่กําหนดแลวจึงขุดหลุมปลูกหลังจาก นั้นจึงนํากลานํามาเรียงไวตามหลุมที่ขุดไว
ขางหลุมบางแหงที่มีศัตรูพืชในดินอาจคลุกฟูราดาน 5 - 10 กรัมตอหลุม
รูปแบบการปลูกไมสะเดาเทียม
สวนปลูกปาภาคเอกชนสํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม ไดแนะนํารูปแบบ
การปลูกไมสะเดาเทียมเพื่อใหไดเกิดประโยชนสูงสุด 3 รูปแบบดังนี้ คือ
1. การปลูกไมสะเดาเทียมเชิงพาณิชย เปนการปลูกไมสะเดาเทียมโดยใชระยะ
ปลูก 2 x 4 เมตร ในชวง 2 ปแรก มีการปลูกพืชเกษตรแทรก เชน ถั่วเหลือง ขาวโพด เปน
ตน โดยปลูกหางแถวไมสะเดาเทียมประมาณ 50 เซนติเมตร ไมควรปลูกกลวย สับปะรด
หรือมะละกอ เนื่องจากเปนพืชอายุยาวไมทนตอสภาพรมเงาการปลูกดวยระยะ 2 x 4
เมตร สามารถตัดไมขายในรอบแรกของการตัดฟนมากกวาปลูกดวยระยะอื่น
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2. การปลู กไม ส ะเดาเที ย มเปนไมรว มต างระดั บ เป น การปลู กไม สะเดาเทียม
รวมกับไมยืนตนหรือพืชอื่นๆ ที่เปนหลัก โดยไมสะเดาเทียมเปนไมเสริม เชน การปลูกไม
สะเดาเทียมรวมกับไมยางพารา ไมผลตางๆ เปนตน โดยการปลูกเปนแนวกันลมรอบสวน
ของพืชตางๆ หรือปลูกรวมในระหวางแถวของพืชหลัก โดยกําหนดระยะหางใหเหมาะสม
เพื่อมิใหกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชหลัก วิธีนี้ควรปลูกไมสะเดาเทียม 1 แถว สลับ
กับพืชหลักหลายๆแถว อยางไรก็ตามไมควรปลูกไมสะเดาเทียมรวมกับไมโตเร็วที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตใกลเคียงกัน เนื่องจากอาจเกิดการแกงแยงกัน เชน ยูคาลิปตัส เปนตน
3. การปลูกไมสะเดาเทียมในลักษณะอื่น ไมสะเดาเทียมสามารถนําไปปลูกได
หลายลักษณะ เชน ปลูกเปนกําแพงรั้วหรือแนวกันลม ปลูกตามริมถนนเพื่อเปนรมเงา ซึ่ง
นอกจากจะใหความรมเย็นแลวยังนําสวนตางๆของสะเดาเทียมมาบริโภคไดอีกดวย
การบํารุงรักษา
1. การใสปุย การปลูกสรางสวนไมสะเดาเทียมเพื่อการคาจะตองคํานึงถึงผลผลิต
สูงสุดที่จะไดรับการปรับปรุงคุณภาพดินโดยการใสปุยจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไมสะเดาเทียม
มีการเจริญเติบโตดีเนื่องจากยังไมมีการทดลองใสปุยกับไมสะเดาเทียมในขั้นนี้ขอแนะนําปุย
ประเภทเดียวกับยางพาราคือ ปุยสูตร 15-15-1
2. การปลูกซอม การปลูกซอมควรเริ่มทําตั้งแตปลูกครั้งแรกไปได 1 - 2 เดือน ใน
ปที่ 2 ควรปลูกซอมตั้งแตตนฤดูฝนและปลูกซอมอีกครั้งกอนสิ้นฤดูฝนประมาณ 2 เดือน
และกลาที่ใชปลูกซอมควรเปนกลาคางป สวนปที่ 3 ไมควรปลูกซอมเพราะจะทําใหตนไม
สะเดาเทียมเจริญเติบโตไมทันกัน เวนแตกรณีไมสะเดาเทียมถูกทําลายไปมากดวยสาเหตุ
ตางๆ เชน ไฟไหมสวน เปนตน
3. การกําจัดวัชพืช ในสวนสะเดาเทียมกอนปลูก แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก
3.1 การไถพรวน เพื่อกําจัดวัชพืชใหหมดทั้งพื้นที่เหมาะสําหรับพื้นที่
ปลูกที่มีขนาดใหญ
3.2 การใชแรงงานถางวัชพืชโดยรอบบริเวณที่จะปลูกเทานั้นเหมาะ
สําหรับสภาพพื้นที่ ขนาดเล็กหรืออาจใชสารเคมีพนกําจัดวัชพืชเปนวงกลมรอบพื้นที่ที่จะ
ปลูก หลังจากปลูกตนสะเดาเทียมลงในพื้นที่แลว ควรมีการกําจัดวัชพืชอีกครั้งในชวงฤดู
การเจริญเติบโตของกลาไมหลังรับน้ําฝนเต็มที่แลวหรืออาจเปนชวงหลังปลูกประมาณ 2 3 เดือน การกําจัดวัชพืชอาจกระทําโดยใชแรงงานคนหรือสารเคมีบางชนิดก็ได
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4. การตัดแตงกิ่งสะเดาเทียม จะกระทําในปที่ 2 เพื่อเพิ่มความตรงและปริมาตร
ของเนื้อไมที่สามารถนํามาใชประโยชนได โดยตัดแตงกิ่งกอนฤดูฝนจะมาถึงเพราะในฤดูฝน
เปนฤดูที่ตนไมกําลังเจริญเติบโตตั้งแตปที่ 3 ขึ้นไป ควรตัดแตงกิ่งใหมากขึ้นเหลือไวเฉพาะ
เรือนยอด ควรตัดแตงกิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิ่งสุดทาย อยูเหนือระดับพื้นดินไมนอยกวา 5
เมตร จึงจะปลอยใหลิดกิ่งเองตามธรรมชาติ
5. การปองกันศัตรูแมลงโรค สําหรับโรคพืชที่เกิดกับสะเดาเทียมยังไมพบวาเปน
ปญหาสําคัญสําหรับตนกลาที่มีอายุนอยพบวามีแมลงหลายชนิดกัดกินใบ เชน หนอนมวน
ใบในเขตที่มีการระบาดของแมลง อาจปองกันโดยใชฟูราดานหวานในหลุมที่จะปลูกหรือ
อาจตองใชสารฆาแมลงฉีดพน เชน เซฟวิน อโซดริน นอกจากนี้สัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย
แพะ แกะ มักจะแทะเล็มกินไมสะเดาเทียมในชวงปลูกปแรกๆ การสํารวจแมลงศัตรูไม
สะเดาเทียม ไดมีการศึกษาที่สวนปาสะดาเทียมของเอกชน และรัฐบาลในทองที่ที่ปลูกปา
เปนผืนใหญใน ระยอง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ และชุมพร พบวามีแมลงที่สําคัญและทํา
ความเสียหายไดเปนพื้นที่กวางขวาง คือ ดวง กินูนกินใบ หนอนคืบกินใบ พบระบาดในสวน
ปาทองที่อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร และทองที่อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง สวนแมลง
ชนิดอื่นพบเปนปญหาบางในปริมาณเล็กนอย
การเจริญเติบโตและผลผลิต
ไมสะเดาเทียมมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยปละประมาณ 8 - 10 เซนติเมตร
โดยเฉพาะในชวง 10 ปแรกคอนขางจะโตเร็วมาก การปลูกไมสะเดาเทียมเชิงพาณิชย ควร
ใชระยะปลูกเริ่มแรก 2 x 2 เมตร และตัดฟนขยายระยะออกทุก 5 หรือ 6 ป เพื่อใหได
ผลผลิตสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยรอบการตัดฟนของไมสะเดาเทียมเชิงพาณิชย
ประมาณ 10 - 15 ป
การใชประโยชน
ใชในการกอสรางและประดิษฐกรรม พบวาไมสะเดาเทียมมีปริมาณไมแปรรูป อยู
ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับไมโตเร็วชนิดอื่น เชน กระถินยักษ กระถินณรงค และสน
ประดิพัทธ นอกจากนี้ไมแปรรูปที่ไดจากตนสะเดาเทียมมีการบิด แตกหรือหดตัวนอยกวา
ไมยูคาลิปตัส คุณสมบัติอื่น ไดแก ไมสะเดาเทียมไมมีปญหาเกี่ยวกับการเขาทําลายของเชื้อ
ราสีน้ําเงินและการเขาทําลายของมอดซึ่ง เปนคุ ณสมบัติที่ดีสํา หรับการทําเฟอรนิ เจอร
ในขณะที่ไมโตเร็วชนิดอื่นหลายชนิดมีการทําลายของมอดรุนแร ดังนั้นไมสะเดาเทียมจึง
นํามาใชประโยชนในการทําเครื่องเรือน บานหนาตาง วงกบ และไมแกะสลักไดดีมาก
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๗.๔. ไผ

ชื่อวิทยาศาสตร Bambusa spp.
วงศ GRAMINEAE

ที่มา: http://www.homeest.com

การปลูก
1. การเตรี ย มพื้ น ที่ ควรเตรี ย มพื้ น ที่ ไ ว ตั้ ง แต ฤ ดู แ ล ง ซึ่ ง จะทํ า งานได ส ะดวก
สามารถลงมือปลูกไดทันในตนฤดูฝน โดยในพื้นที่ที่เปนแอง ที่ลุมน้ําขัง มีเนิน หรือมีตออยู
ในพื้นที่ตองไถบุกเบิกกําจัดตอออกใหหมด ปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบ แตถาเปนพื้นที่ราบอยู
แลวแคไถพรวนกําจัดวัชพืชเทานั้น
2. ฤดูปลูก ควรปลูกตั้งแตฝนเริ่มตก จนถึงปลายเดือนมิถุนายน หากฝนทิ้งชวง
ควรใหน้ําชวย แตในแหลงที่สามารถใหน้ําไดตลอดทั้งป สามารถปลูกไผไดตลอดป
3. ระยะปลูก ที่เหมาะสมระหวางตน X ระหวางแถว ขึ้นอยูกับขนาดของไผและ
สภาพของดิน เชน ไผตง ระยะปลูก คือ 6 - 8 X 6 - 8 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร จะปลูกไผตงได
25 - 45 ตน ถาสภาพดินเลว ไผไมคอยเจริญเติบโต ควรใชระยะปลูกที่ถี่กวาสภาพดินดี
4. การเตรียมหลุมปลูก หลุมที่ปลูกไผควรมีขนาด กวาง X ยาว X ลึก ขึ้นอยูกับ
ชนิดของไผ เชน ไผตง ขนาดหลุมไมนอยกวา 50 X 50 X 50 เซนติเมตร พรอมทั้งใสปุยหิน
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ฟอสเฟต 1 กระปองนม (300 - 500 กรัม) ตอหลุม ผสมปุยคอกเกาที่สลายตัวแลว 1 บุงกี๋
(1 กิโลกรัม) และยาฆาแมลงฟูราดาน 1 - 1.5 ชอนแกง (10 - 15 กรัม) คลุกเคลากับดินบน
ให ทั่ ว แล ว กลบกลั บ คื น ลงไปในหลุ ม ให ระดั บ ดิ น สู ง กว า เดิ ม เล็ กน อยสํ า หรั บ ดิ น ยุ บ ตั ว
ภายหลัง
5. การปลูก ใหนําตนกลาไผปลูกตรงกลางหลุมที่เตรียมไว ปลูกใหลึกเทากับระดับ
ดินเดิมแลวพูนดินบริเวณโคนตนใหเปนเนินสูงขึ้นเล็กนอย ใชไมปกเปนหลักผูกยึดกลาไผ
เพื่อปองกันลมโยก แลวรดน้ําตามทันทีเพื่อชวยใหเม็ดดินกระชับราก นอกจากนี้ตนไผที่เพิ่ง
ปลูกจะไมทนตอแสงแดด และความรอนสูง ตองใชทางมะพราวหรือวัสดุอื่น ชวยพราง
แสงแดด จนกวาตนกลาจะมีใบใหมและตั้งตัวไดแลว จึงคอยปลดออก สําหรับกลาไผที่ได
จากการชํากิ่งแขนง ใหพิจารณาขนาดเสนผาศูนยกลางและความสูงตามชนิดไผ ซึ่งมีสภาพ
แข็งแรงสมบูรณ ปราศจากการทําลายของโรคและแมลง สวนกลาไผที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ควรเปนตนกลาที่มีความสมบูรณ มีระบบรากฝอยแผกระจายและสมบูรณไมขด
มวนงออยูกนถุง
การใชประโยชน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชดําริเกี่ยวกับเรื่องการ
อนุรักษและขยายพันธุไผหลายครั้งที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร อาทิ “ใหปลูกไผสีสุก ซึ่งเปนไม
ทองถิ่นที่มีลําตนโต สามารถนํามาทําเฟอรนิเจอรและสรางที่อยูอาศัยไดใหเพิ่มมากขึ้น”
(26 มกราคม 2548 – โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบานปางขอน จังหวัดเชียงราย)
“ความจริงนาจะสอนราษฎรใหปลูก ตนไม พวกไผ จะไดยึดน้ําไวใตดิน” และพระราช
เสาวนียให “ขยายการปลูกไผใหมากขึ้น” (31 มกราคม 2548 -โครงการพัฒนาบานกอกบานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนาน) เปนตน
ไผเปนของปาชนิดหนึ่ง หนอไผเปนอาหารพื้นบาน ลําไผนํามาสรางที่อยูอาศัย ทํา
เปนแนวรั้วปองกันสัตวเลี้ยง ทําเสาโปะลอมจับปลาในทะเล ทําที่คางผักและผลไม ใชใน
งานดานกอสราง อุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมไหมเทียม หรือจักสานใชสอยใน
ครัวเรือนในชีวิตประจําวัน สามารถเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวในระดับทองถิ่นได ใบใช
เปนภาชนะหอของและมุงหลังคา เปนตน
ในเชิงเศรษฐกิจไผและหนอไผหรือหนอไมสามารถสรางงานในการปลูก เก็บเกี่ยว
การผลิต และการขนสง เปนสินคาสินคาสงออกทํารายไดใหแกประเทศ และโดยภาพรวม
ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมได ตั้งแตระบบรากที่สานกันอยางเหนียวแนนชวยยึดดินตามไหล
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เขาและริมหวยไวไมใหพังทลาย ดินขุยไผมีลักษณะรวนโปรงเบาเหมาะกับการปลูกพืช
พิเศษบางชนิด
การใชลําไผในเชิงอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก
1. อุตสาหกรรมจักสาน การจักสานถือเปนศิลปะพื้นบาน เพื่อใชสอยในครัวเรือน
ของชีวิตประจําวัน เชน กระดงฝดขาว ตะแกรงรอนขาว ฝาชี กระบุง ตะกรา กระจาด
กระเปา ครุ เปนตน ปจจุบันเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนแลวพัฒนาเปนรัฐวิสาหกิจชุมชน
ผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ที่มีชื่อเสียงฝมือประณีต คือ อําเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี และอําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ไผที่นิยมใช ไดแก ไผสีสุก ไผนวล ไผขาว
หลาม ไผเฮียะ ไผบง ไผซาง ไผเลี้ยง และไผรวก ไผสีสุกเปนไผที่นิยมใชจักสานมากที่สุด
โดยเลือกอายุ 2-3 ป ซึ่งไมแกและออนเกินไป จักตอกไดงายไมหักและใชทนทาน สําหรับ
ไผรวกและไผนวลมีความเหนียวสานเปนเขงไผใสพืชผักในการขนสงไดดี
2. อุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ ศิลปนไดนําสวนตางๆ ของไผมาประยุกตใชเชิง
การคาเปนศิลปประดิษฐ ไดแก เหงาและรากฝอยของไผแกะสลักเปนรูปหนาคนพรอมนวด
เครา ตุกตา และพระพุทธรูป เปนตน ปลองไผพรอมขอแขนงไผตัดแตงเปนถวยน้ําและอาจ
วาดภาพตกแตงดวย ลําไผทั้งลําหรือผาซีกจักสานประดิษฐเปนโคมไฟทั้งตัง้ โตะ ตั้งพื้น และ
โคมระยา เปนตน ไผทุกชนิดสามารถนํามาใชไดตามรูปลักษณของชิ้นงานนั้นๆ
นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐเครื่องดนตรีจากไผอยางหลากหลายตามทองถิ่นและ
วัฒนธรรม ตั้งแตครั้งอดีตและยังคงพัฒนาตอไป เชน ขลุย อังกะลุง แคน หรือซอ แซ็ก
โซโฟน เปนตน ตลอดจนของเลนเด็กๆ เชน วาว กังหันลม ใบพัด แมลงปอ (กําบี้) ลูกขาง
กบกระโดด งูไมไผ และแบบจําลองตางๆ ที่ทําจากไผ เปนตน
3. อุตสาหกรรมตะเกียบ ไมเสียบอาหาร ไมจิ้มฟน และมูลี่ โรงงานอุตสาหกรรม
ตองการไผซาง ไผบง และไผรวกแดง ที่มีอายุตั้งแตปครึ่งขึ้นไป ซึ่งจะใหคุณภาพดีในเรื่องสี
ความแข็ง ความเรียบมัน และไมเกิดเชื้อราไดงาย ในภาคเหนือมีการผลิตที่จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม พะเยา ลําปาง ตาก แพร นาน สุโขทัย และอุตรดิตถ
4. อุตสาหกรรมแผนไผประสาน แผนไผประสาน ไดแก แผนไผอัด โดยนําเสื่อ
ลําแพนมาอัดดวยกาว ใชตกแตงผนังหองหรือฝาเพดาน หรือใชผลิตเครื่องเรือนตางๆ หรือ
ใชทดแทนไมแบบกอสราง ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีคือเมื่อแหงแลวไมดูดน้ําสามารถใชซ้ําไดอีก 6
- 8 ครั้ง มากกวาไมแบบเดิมซึ่งใชไดเพียง 2 ครั้งเทานั้น ในประเทศไทยมีการผลิตที่จังหวัด
กาญจนบุรี ลําพูน และกรุงเทพมหานคร ชนิดไผที่ใช ไดแก ไผซางนวล ไผตง ไผขาวหลาม
55

และไผเฮียะ นอกจากนี้แผนไผประสาน อาจมีลักษณะไมปารเก โดยการเลื่อยไสไผเปนชิน้ ๆ
กวางประมาณ 1 นิ้ว ยาวเทาที่เปนไปไดแลวนํามาประกบดานขางดวยกาวตอกันเปนแผน
ที่กวางใหญขึ้น หรือการตีแผลําไผเปนฝาแลวทากาวประกบติดแผนไมอัดทําเปนแผนพื้น
หรือผนังเพดานตกแตงก็ได
5. อุตสาหกรรมกระดาษไผ ไผใหเสนใยที่ยาวมากจึงเหมาะสมตอการทํากระดาษ
มีโรงงานที่จังหวัดขอนแกน กาญจนบุรี และพิษณุโลก ไผทุกชนิดนํามาผลิตกระดาษได แต
ที่นิยมคือไผรวกและไผปา นอกจากนี้เศษไผที่เหลือจากอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถนํามาใช
ไดดวย โรงงานผลิตเยื่อกระดาษขนาดเล็กจะใชไผถึงวันละ 10 คันรถหรือจากเนื้อที่ปลูก
50 ไร/วัน หากเปนโรงงานขนาดใหญก็จะใชมากขึ้น โดยภาพรวมสามารถสงเสริมการปลูก
ไผเพื่อผลิตกระดาษไดนับแสนไร
6. อุ ต สาหกรรมหลั กไผ หลั กเลี้ ย งหอยแมลงภู นิ ย มใช ไ ผ รวกหรื อไผ ร วกแดง
เพราะมี ข อสั้ น เนื้ อแน น แข็ ง ทนต อการกั ด แทะของหอย และลํ า ยาวเลี้ ย งหอยได ม าก
สําหรับไผตง ไผซาง และไผที่มีลําโตจะใชทําโครงโปะเลี้ยงหอย มีการซื้อไผรวกเหมาสวน
เฉลี่ยลําละ 10 บาท หากตัดสงถึงรถบรรทุกจะขายเมตรละ 1 บาท ซึ่งราคาขายสงถึงตลาด
ชายทะเลสูงถึงลําละ 30 - 40 บาท
สําหรับการสงออกมีไผรวกดัด โดยนําไผรวกมาอาบน้ํายาปองกันมอด
และแมลง ในราคาลํ า ละ 0.70 - 1.50 บาท ขึ้ น อยู กั บ ขนาดและความยาว ไผ ร วกที่
เหมาะสมควรมีอายุ 1 ปขึ้นไป สวนใหญนําไปใชประโยชนดานเกษตร สรางบานเรือน
เตนททหาร และกระโจมที่พัก เปนตน
นอกจากลําไผยังมีการผาซีกไผเรียกไผผาซีก หรือไมสะลาบ (ลําปาง)
เพื่อทําคอกสัตว ไมเสียบไกยาง ไมเสียบดอกไม เปนตน โดยเริ่มจากตัดซอยไผตามยาว 12.5 เมตร แลวผาเปน 8 - 10 ซีก มัดรวมกัน 50 ซีก หนึ่งมัดใชไผ 2 ลํา ไผผาซีกนี้หากตัด
สั้นลงจะนําไปใชในอุตสาหกรรมตะเกียบ ไมเสียบอาหาร และไมจิ้มฟนได
7. อุตสาหกรรมเผาถาน การเผาถานไผอาจใชลําไผโดยตรงหรือนําเศษเหลือไผ
จากอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ขอไผ มาเผาเปนถาน และอาจบดแลวอัดเปนถานอัด แท ง
จําหนายไดทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้การเผาถานจะไดน้ําสมควันไม ใชทดแทน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดดี
8. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน เครื่องเรือนจากไผมีการผลิตเกือบทุกจังหวัด ไผที่
นิยมใชตองมีเนื้อหนา ลําตรง เหนียวทนทานไมแตกหักงาย ไดแก ไผซาง ไผเลี้ยง ไผรวก
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ไผบง ไผตง ไผหก ตัวอยางการผลิตเครื่องเรือนสงออกที่เชียงใหม ใชไผซางหมนซึ่งมีลําตน
ตรงเปลา ปลองยาว 30 - 50 เซนติเมตร มีกิ่งแขนงนอย ไมมีหนาม ราคาลําไผละ 100 300 บาท เลือกไผลําอายุ 4 ปขึ้นไป ซึ่งยาวไมต่ํากวา 21 เมตร นํามาตัดเปนทอนๆ แช
น้ํายากันมอด 2 วัน แลววางชั้นผึ่งลม จากนั้นเขาเตาอบ เสร็จแลวนํามาประกอบโดยใช
สวานเจาะรูใชสลักไผเปนโตะวางแจกัน โคมไผ เตียงนอน เตียงพักผอน ชุดรับแขก ฯลฯ
สําหรับชุดรับแขกที่มีคุณภาพสูงจะไดราคาสูงนับหมื่นบาท จากนั้นขัดดวยกระดาษทราย
กอนลงสีเปนขั้นตอนสุดทาย สําหรับไผเลี้ยงมีการนํามาทําเกาอี้ชายหาดปรับเอนได โดยใช
ลําไผอายุไมต่ํากวา 2 ป จะมีความเหนียวและลําตัน เพิ่มความนิยมดวยการรมควันดํา
นอกจากนี้เศษไผนําไปเปนเชื้อเพลิง ขี้เถานํามาใสเปนปุยในแปลงไผเลี้ยง หรือเก็บน้ําสม
ควันไมจากการเผาถานไผ ซึ่งใชประโยชนในการฉีดพนปองกันและกําจัดแมลง มด และ
ปลวกได เปนสวนผสมของยาหมอง หรือใชถูนวดก็ได สําหรับถานไผชวยดูดกลิ่นตางๆ ใน
รถยนต ในตูเย็น และกลิ่นจากรองเทาไดดี
9. การใชประโยชนไผจากการกินหนอไผและลําไผแลว สําหรับการคาเกษตรกร
อาจเพาะกลาไผขาย ซึ่งราคาตอกลาขึ้นอยูกับชนิดและวัตถุประสงคมีตั้งแตกลาละ 10
บาทขึ้นไปสําหรับการเกษตร จนถึงกวา 1,000 บาทสําหรับไผประดับตกแตง นอกจากนี้ยัง
มีแนวคิดนํากาบไผมาทําเปนบรรจุภัณฑ หมวก รากไผนํามาตัดเปนชิ้นเล็กๆ เปนวัสดุปลูก
ไมกระถางไดดีดวยลักษณะโปรงมีชองวางระบายน้ําดีไมอุมน้ํามากเกินไป เปนตน
10. ตัวอยางผลตอบแทนจากการปลูกไผซาง 100 กอตอไร ผลผลิตขั้นต่ํา 5 ลํา
ตอกอ หรือ 500 ลําตอไร ราคาขั้นต่ํา 10 บาท จะมีรายได 5,000 บาทตอไรตอป นับเปน
รายไดที่ดีกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวไร หรือพืชไรอื่นๆ การปลูกไผทั่วไปจะเริ่มให
ผลผลิตเมื่อปที่ 3 กรณีไผซางมีอายุใหตัดฟนไดไมต่ํากวา 20 ป จึงจะตายขุย (เฉลี่ยออก
ดอกแลวตาย 30 ป) นอกจากนี้ผลิตภัณฑจากไผและผลพลอยไดอื่นๆ สามารถเพิ่มรายได
เปนจํานวนมาก
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การปลูกและดูแลรักษา
ปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตของไมสักซึ่งอาจใชเปนแนวทางในการพิจารณา
คัดเลือกพื้นที่ในการปลูกไมสักพอสรุปไดดังนี้
1. ไม สั กจะเจริ ญ เติ บโตได ดี ใ นพื้ นที่ ชุม ชื้นมากกว าที่ แ ห งแล งปริ ม าณน้ําฝนที่
เหมาะแก ก ารเจริ ญ เติ บ โตและมี เ นื้ อ ไม ง ดงามของไม สั ก อยู ร ะหว า ง 1,000 – 2,000
มิลลิเมตรตอป และฝนไมทิ้งชวงนานเกินไปในระหวางฤดู การเจริญ เติบโต นอกจากนี้
จะตองมีชวงฤดูแลงที่ชัดเจน 3 - 4 เดือน
2. อุณหภูมิที่เหมาะแกการเจริญเติบโตของไมสักอยูระหวาง25 – 35 เซนติเมตร
3. ไม สั กเป น ไม ที่ ช อบแสงสว า ง ความเข ม ของแสงที่ เหมาะสม คื อ 75 – 95
เปอรเซ็นตของปริมาณแสงกลางวันที่ไดรับเต็มที่ การปลูกไมสักจึงไมควรปลูกในรมหรือใกล
ตนไมใหญซึ่งอาจบดบังแสงแดดแกตนที่ปลูกได
4. ดินที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของไมสัก คือ เปนดินที่มีการระบายน้ําไดดี
ไมเปนดินดาน ดินคอนขางลึก ดินรวนปนทรายหรือเปนดินที่เกิดจากการผุสลายของหินปูน
และมีคาpH ประมาณ 6.5 – 7.5 สวนดินที่ไมเหมาะสมกับการปลูกไมสกั คือ ดินเหนียว ดิน
ลูกรัง ดินทราย และที่มีน้ําทวมขัง

58

5. สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของไมสัก โดยทั่วไปจะมีความ
สูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 700 เมตร เป น พื้ น ที่ ร าบถึ ง ลาดชั น เล็ ก น อ ยไม เ กิ น 15
เปอรเซ็นต
การขยายพันธุและการผลิตกลา
การขยายพันธุไมสักอาจกระทําไดทั้งโดยวิธีใชเมล็ดและวิธีไมอาศัยเมล็ด การใช
เมล็ดขยายพันธุเปนวิธีที่ใชปฏิบัติโดยทั่วไปในการปลูกสรางสวนปา เพราะเปนวิธีที่งายและ
เหมาะสมสําหรับผลิตกลาหรือเหงาสักจํานวนมากๆ สิ่งที่ควรคํานึงก็คือ เมล็ดที่ใชควรเก็บ
มาจากแมพันธุหรือแหลงพันธุที่มีลักษณะดี หรือไดรับการปรับปรุงพันธุมาแลว เชน แหลง
เก็บเมล็ดพันธุหรือสวนผลิตเมล็ดพันธุเทานั้น
การขยายพันธุโดยใชเมล็ดจะเริ่มตนดวยการเก็บหรือจัดหาเมล็ดพันธุมาเพาะ
หวานในแปลงเพาะขนาดกวางประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่โดยใชเมล็ด 1 ลิตรตอพื้นที่แปลงเพาะ 1 ตารางเมตร โดยพยายามหวานใหเมล็ด
กระจายอยางสม่ําเสมอ หรืออาจจะหวานเปนแถวในรองบนแปลงเพาะซึ่งหางกันแถวละ
10 ซม. ก็ได แลวกลบเมล็ดดวยหนาดิน หลังจากหวานเสร็จก็มีการดูแลรักษา โดยการ
กําจัดวัชพืชปองกันโรคและแมลง ลิดใบ และใสปุยตามความจําเปน
การผลิตเหงาสัก
เมื่อกลาไมสักงอกและเจริญเติบโตอยูในแปลงเพาะเปนเวลาประมาณ 1 ป แลว
จึงถอนขึ้นมาตัดแตงใหเปนเหงาโดยตัดสวนของลําตนออกใหเหลือตา 1 - 2 คู หรือยาว
ประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร พรอมทั้งตัดรากแขนงและปลายรากแกวออกเหลือแตสวนของ
รากแกวยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ซึ่งเมื่อตัดแตงแลวจะเรียกวา “เหงาสัก” สําหรับใช
ในการปลูกตอไป ขนาดของเหงาที่เหมาะสมสําหรับปลูกควรมีสนผาศูนยกลาง ตรงคอราก
ประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร สําหรับเหงาขนาดเล็กควรนําไปปกชําในถุงพลาสติก เพื่อให
แตกเปนตนกลากอนแลวจึงนําไปปลูกตอไป
การขยายพันธุโดยไมอาศัยเมล็ดนั้นเปนวิธีการที่คอนขางจะยุงยากตองใชเทคนิค
และค า ใช จ า ยค อนข า งสูง วิ ธี นี้ ป ระกอบด ว ยการติ ด ตา การป กชํ า และการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ (Tissue Culture) หากเปนการขยายพันธุจากตนที่ไดรับการคัดเลือกหรือผาน
ขบวนการปรับปรุงพันธุมาแลว ก็จะไดกลาไมที่มีลักษณะดีโตเร็วและเมื่อนําไปปลูกจะ
เจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอกันดีมีรูปทรงตามที่ตองการ
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การเตรียมพื้นที่ปลูก
การปลู ก สั ก ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ควรเตรี ย มพื้ น ที่ ป ลู ก โดยใช เ ครื่ อ งจั ก รกล เช น รถ
แทรกเตอร เกรดปรับที่และไถบุกเบิก 1 ครั้ง และไถพรวนสลับอีก 1 ครั้ง หากพื้นที่มีขนาด
ใหญควรแบงออกเปนแปลงยอย แปลงละประมาณ 50 - 100 ไร โดยเกรดเปนทางตรวจ
การรอบๆเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการดูแลรักษาเมื่อเตรียมที่เสร็จแลว ทํา
การปกหลักหมายปลูก โดยใชไมไผผาซีกขนาดความยาวประมาณ 0.50 - 1.00 เมตร ปก
ตามระยะที่กําหนดไวระยะปลูกที่เหมาะสม หากสภาพพื้นที่ดีมากอาจปลูกระยะ 4 x 4
เมตร (100 ตน/ไร) สภาพดีปานกลางควรปลูกระยะ 3 x 3 เมตร(178ตน/ไร) หรือ 2 x 4
เมตร (200 ตน/ไร) สวนในสภาพพื้นที่ไมคอยดีควรปลูกใหถี่หนอย คือ 2 x 2 เมตร (400
ตน/ไร)
การปลูกสักมีวิธีปลูกและจัดการจะแตกตางกับการทําการเกษตรหรือสวนผลไม
สวนสั ก ต อ งใช เ วลาในการเก็ บ เกี่ ย วผลผลติ น านกว า การทํ า การเกษตร สวนสั ก มี
วัตถุประสงคเพื่อตองการเนื้อไม ราคาไมขึ้นกับคุณภาพ ขนาดและอายุของตนไม สิ่งสําคัญ
ในการพิจารณาปลูกสักคือ ความเหมาะสมของพื้นที่ การจัดการ รูปแบบการปลูก ขนาด
ของพื้นที่ คาใชจายในการลงทุน ควรวางแผนใหเปนระบบรอบหมุนเวียนใหตัดไมไดอยาง
ตอเนื่อง ชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับปลูกสักที่จะใหผลดีที่สุดคือ ชวงตนฤดูฝนหลังจากที่มี
ฝนตกหนักและดินชุมชื้นเพียงพอ(เดือนพฤษภาคม)หลังจากปลูกแลวหากเกิดฝนทิ้งชวงก็
ควรรดน้ํ า ชว ยจะทํ าให เปอร เซ็ นต ก ารรอดตายสูงและมีการเจริ ญ เติบโตอย างตอเนื่อง
วิธีการปลูกดวยเหงา กระทําโดยใชเหล็กชะแลงกระทุงดินใหเปนรูลึกเทาความยาวของ
เหงาสัก แลวนําเหงาที่เตรียมไวเลียบลงไปใหพอดีกับระดับดินหรือต่ํากวาผิวดินเล็กนอยใช
ชะแลงอัดดินขางรูปลูกใหแนนเพื่อใหเหงาฝงแนนกระชับอยูในดิน วิธีปลูกดวยเหงานี้เปน
วิธีที่งายเสียคาใชจายถูกและยังทําใหตนไมเจริญเติบโตดีดวย เพราะในเหงาสักมีการสะสม
อาหารไวสําหรับการเจริญเติบโต
การปลูกดวยเหงาควรคัดเลือกเหงาที่มีขนาดเทากันปลูกในบริเวณเดียวกันเพื่อให
ตนไมเติบโตอยางสม่ําเสมอมากที่สุดการปลูกดวยกลาชําถุงเหมาะสําหรับการปลูกในพื้นที่
ไม ม ากนั ก หากได มี ก ารคั ด เลื อ กกล า เป น อย า งดี ก็ จ ะได ต น สั ก ที่ เ จริ ญ เติ บ โตเร็ ว และ
สม่ําเสมอเชนกัน การปลูกสักดวยกลานี้ควรขุดหลุมปลูกขนาด 20x20x20 เซนติเมตร รอง
กนหลุมดวยปุยคอก ปุยหมัก ปุยเคมี ผสมกับหนาดินและเศษใบไมหรือวัชพืช กลาไมที่
นําไปปลูกควรมีขนาดสูงไมนอยกวา 30 เซนติเมตร และไดรับการทําใหแกรงเปนอยางดี
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แลว เมื่อปลูกแลวอัดดินรอบๆโคนตนใหแนน หากทําการรดน้ําดวยในชวงฝนทิ้งชวงก็จะ
ทําใหตนไมเจริญเติบโต ไดดีขึ้น
การบํารุงรักษา
1. การแผวถางวัชพืช ควรกําจัดวัชพืชใหโลงเตียนตลอดเวลา เพื่อลดการแกงแยง
ธาตุอาหารในดินและเบียดบังแสงแดดซึ่งจําเปนตอการเจริญเติบโต และยังชวยปองกันไฟ
ปาอันอาจจะเกิดขึ้นในฤดูแลงไดดวย
2. การใสปุย ในพื้นที่ที่มีดินเลว ควรใสปุยเพื่อเรงการเจริญเติบโตในระยะแรกๆ
โดยใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 22-11-11 ใสตนไมปละ 1 - 2 ครั้ง โดยปแรกใสครั้งละ 25
กรัม/ตน ปที่ 2 50กรัม/ตน ปที่ 3 75กรัม/ตน ปที่ 4 - 5 ประมาณ 100 กรัม/ตน หากใช
ปุยเคมีรวมกับปุยคอกหรือปุยหมักดวย ก็จะทําใหโครงสรางของดินดีขึ้น
3. การปองกันโรคและแมลง แปลงเพาะสักสวนใหญแลวไมคอยจะปรากฏเพราะ
เปนแปลงแบบเปด ไดรับแสงเต็มที่ แตในสภาพที่รอนชื้น หรือในสภาวะที่การระบายน้ํา
ของดินไมดี ในระยะแรกงอก หรือระยะเริ่มตั้งตัวอาจถูกทําลายโดยโรคเนาคอดินได ซึ่งลํา
ต น และรากจะถู กทํ าลายโดยเชื้อราที่ ระดับดิ นทํา ให เหี่ ย วเฉาตาย การรั กษาทําไดโดย
ทําลายกลาในแปลงที่เกิดการระบาดหรือพนดวยยาฆาเชื้อรา
4. การลิดกิ่ง เปนการตัดกิ่งที่อยูชวงลางของลําตนเพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพ
ของลําตนของตนไมสวนใหญที่เปนทอนซุงใหตรงเปลาปราศจากตา การลิดกิ่งตนสักควรใช
เลื่อย เพื่อการลิดกิ่งโดยเฉพาะตัดกิ่ง ใหรอยตัดเสมอกับผิวของลําตน แลวใชสีขาวหรือปูน
ขาวปายรอยตัดนั้นเพื่อปองกันเชื้อราเขาทําลาย ควรเริ่มการลิดกิ่งตั้งแตปที่ 2 ไปเรื่อยๆ
แตในระยะแรกนี้ควรเปนกิจกรรมรวมกับการแผวถางวัชพืชจากโรงงานปที่4 จึงเริ่มลิดกิ่ง
อยางจริงจัง โดยตัดกิง่ ลางๆ ออกไมเกินรอยละ 30 หรือ 1 ใน 3 สวนของเรือนยอด จากนัน้
ควรกระทําในชวงปที่ 6-9 อีกครั้งหนึ่งในปใดปหนึ่งตามความเหมาะสมของอัตราความ
เจริญเติบโตการลิดกิ่งควรกระทําจนถึงระดับความสูง 5 เมตร ซึ่งเปนความยาวซุงทอนแรก
การเจริญเติบโตและผลผลิตแตละชวงอายุของไมสัก
ไม สั กจั ด ได ว า เป น ไม โ ตเร็ ว ชนิ ด หนึ่ ง เมื่ อ เที ย บกั บ ไม ช นิ ด อื่ น อี ก หลายๆ ชนิด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจริญเติบโตในชวง 10 ปแรกจะเร็วมากอยางไรก็ตามไมสักจะโตเร็ว
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่สําคัญคือ (1) สภาพพื้นที่ที่ปลูกรวมทั้งการเตรียม
พื้นที่ (2) การจัดการสวนปารวมทั้งการบํารุงรักษาและ (3) คุณภาพของเมล็ด หรือกลา
พันธุที่ใชปลูก
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๗.๖ พะยูง

ชื่อวิทยาศาสตร Dalbergia cochinchinensis Pierre
วงศถั่ว LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ที่มา: http://www.phargarden.com

การขยายพันธและการผลิตกลา
แมในปจจุบันวิทยาการดานการเพาะเลียงเนื้อเยื่อจะสามารถนํามาประยุกตใชใน
การ ขยายพันธุพืชไดหลายชนิดรวมทั้งไมปาบางชนิดก็ตาม แตก็ยังจํากัดอยูในระดับของ
การทดลองเปนสวนใหญ โดยเฉพาะสําหรับพรรณไมปา เนื่องจากตองใชอุปกรณเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและงบประมาณที่สูงและมีขบวนการคอนขางซับซอน การขยายพันธุพะยูงดวย
เมล็ดจึงเปนวิธีที่เหมาะสมและสะดวกที่สุด วิธีการผลิตและการเพาะชํากลาพะยูงนั้นมิไดมี
ความแตกตางและสลับซับซอนจากการผลิตกลาไมปาชนิดอื่นเทาใดนัก เนื่องจากเมล็ด
พะยูงมีความงันที่เปลือกอยูบางการเพาะเมล็ดถาจะใหไดผลดีและมีการงอกที่สม่ําเสมอ
จึงควรขจัดความงันที่เปลือกออกดวยการปฏิบัติตอเมล็ดกอนเพาะดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง อาจจะ
ดวยการแชในน้ําเย็นเปนเวลา 24 ชม. หรือแชในกรดกํามะถันเขมขนเปนเวลา 1 นาที
แลวลางกรดออกดวยน้ําไหลเปนเวลา 30 นาที (ชนะ ผิวเหลือง และคณะ 2532) หลังจาก
นั้ น นํ า เมล็ ดไปเพาะในกระบะทรายที่ เตรี ยมไว กลบเมล็ ด ด ว ยทรายเพี ย งบางๆ รดน้ํา
สม่ําเสมอแตอยาใหแฉะเมล็ดพะยูงจะงอกหมดภายใน 7 วันหลังจากหวาน เมื่อเมล็ดพะยูง
งอกไดประมาณ 10 - 14 วัน ซึ่งกลาออนจะมีความสูงราว 1 นิ้ว และมีใบเลี้ยง 1 คู ก็
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สามารถยายไปชําในถุงหรือภาชนะที่เตรียมไว โดยทั่วไปมักใชถุงพลาสติกขนาด 4 x 6 นิ้ว
เจาะรูประมาณ 8 - 12 รู สําหรับวัสดุที่ใชในการเพาะชํา กลาไม อาจจะมีสวนผสมที่
แตกตางกันไป ระยะเวลาที่ใชในการอนุบาลกลาพะยูงในเรือนเพาะชํานั้นแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับการบํารุงและการดูแลรักษา โดยทั่วไปใชเวลาประมาณ 3 - 5 เดือน จึงจะไดกลา
ไมขนาดที่เหมาะสมตอการยายปลูก ซึ่งควรจะมีความสูงไมนอยกวา 30 ซม. ทั้งนี้เพื่อให
กลามีความแข็งแรงและสามารถแกงแยงกับวัชพืชได
วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม
ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการปลูกไมพะยูง คือในชวงที่เปนตนหรือกลางฤดู
ฝน (ระหวาง พฤษภาคม - สิงหาคม) เพราะจะทําใหกลาไมมีอัตราการรอดตายที่สูง และมี
ระยะเวลานานพอสําหรับการตั้งตัว การปลูกพะยูง โดยทั่วไปจะปลูกดวยกลาไม ซึ่งจะ
ไดผลดีกวาการปลูกดวยเหงา กอนจะยายปลูกลงในแปลงประมาณ 2 อาทิตย ควรลด
ปริมาณการใหน้ําแกกลาไมเพื่อใหกลาไมมีการปรับตัว และทนทานตอสภาพแวดลอมที่
แหงแลงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดหลังจากการปลูกเนื่องจากฝนทิ้งชวง กอนนําไปปลูกกลาไมควร
ไดรับการใสปุยดวยในปริมาณที่พอเหมาะ (ประมาณตนละ 1 ชอนชา) ทั้งนี้เพื่อใหกลาไมมี
ปริมาตรธาตุอาหารที่เพียงพอในชวงระยะแรกของการตั้งตัว และสามารถแขงขันกับวัชพืช
ได การเตรียมหลุมสําหรับการปลูกกลาไม ควรขุดใหลึกพอที่จะคลุมระบบรากไดหมดหากมี
การใสปุยที่กลาไมกอนยายปลูกแลว การใสปุยที่กนหลุมอาจจะไมจําเปน หากบริเวณแปลง
ปลูกมีปลวกอยูมากควรใสยากําจัดปลวกที่กนหลุมดวย สําหรับระยะปลูกที่เหมาะสมนั้น
ควรจะ 2 x 2 หรือ 2 x 3 เมตร
ไมพะยูงสามารถปลูกผสมกับไมชนิดอื่นได แตพรรณไมที่จะปลูกผสมกับพะยูง
ควรเปนพรรณไมที่มีความใกลเคียงกันทั้งอัตราการเจริญเติบโตและความตองการ ในสภาพ
ของระบบนิเวศนที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนการวิวัฒนาการรวมกัน และลด
การแกงแยงกันของระบบรากและเรือนยอดในระยะยาว พรรณไมที่จะใชปลูกรวมกับพะยูง
อาจจะเปน ประดู มะคาโมง และแดง เปนตน
การบํารุงรักษา
ระยะเวลาสําหรับการบํารุงรักษาแปลงปลูกไมพะยูงนั้นยังกําหนดแนนอนไมได
เพราะขึ้ น อยูกับงบประมาณและการเจริ ญเติ บโตของตนไม ที่ปลู กในแต ละพื้ นที่ ว าจะ
สามารถครอบคลุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของวั ช พื ช ได เร็ ว เพี ย งใด อย า งไรก็ ต ามพอสรุ ป ใน
เบื้องตนไดวาควรมีการบํารุงรักษา ติดตอกันอยางนอย 3 ป การบํารุงรักษามีวิธีปฏิบัติใน
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ลักษณะเดียวกับการบํารุงรักษาพรรณไมชนิดอื่นๆ การกําจัดวัชพืชควรดําเนินการอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะในฤดูแลง ไมควรใหมีวัชพืชหรือเศษวัชพืชอยูในแปลง เพราะ
จะกลายเปนเชื้อเพลิงและกอใหเกิดไฟไหมแปลงได การกําจัดวัชพืชในชวงกอนถึงฤดูแลง
จึงมีความสําคัญมากและควรดําเนินการควบคูไปกับการปองกันไฟ ซึ่งมีความสําคัญและ
จํ า เป น มากในระยะที่ ต น ไม ยั ง เล็ ก อยู การป อ งกั น ไฟควรเริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ ง แต เ ดื อน
พฤศจิกายน-พฤษภาคม หรือเมื่อแนใจวาไมมีโอกาสที่เกิดไฟไดอีก การใสปุยในระยะที่
ตนไมยังเล็กมีความสําคัญมากเพราะยังอยูในภาวะที่ตองแกงแยงกับวัชพืช กลาไมจึงควร
ไดรับการใสปุยอยางนอยปละ 3 ครั้ง ซึ่งก็ขึ้นอยูกับงบประมาณการปองกันโรคและแมลง
หากมีการระบาดอยางรุนแรงก็มีความจําเปนที่จะตองใชยาฆาแมลงที่เหมาะสม พรอมทั้ง
ขจั ด ทํ า ลายตนไม ที่ ไดรับความเสี ยหายจากโรคและแมลง เพื่ อป องกั น ไม ใ ห เปนที่แพร
ระบาดของโรคและแมลงตอไป ในขณะที่ตนไมยังเล็กอยูหรือในชวง 3 - 5 ปแรกของการ
ปลูกไมควรปลอยใหสัตวเลี้ยงเขาแปลงปลูก เพราะสัตวเลี้ยงเหลานั้นจะเหยียบย่ําตนไม
และกัดกินใบและยอดซึ่งจะทําใหตนไมเสียรูปทรงและอาจตายได การบํารุงตนไมดวยการ
ตัดและแตงกิ่ง สําหรับพะยูงอาจจะไมมีความจําเปนเทาใดนัก นอกเสียจากเปนสวนที่ถูก
ทําลายดวยโรคและแมลง เพื่อมิใหเปนแหลงแพรระบาดตอไป การปลูกพะยูงในระยะปลูก
ที่แคบเชน 2 x 2 เมตร จะชวยใหตนไมมีการลิดกิ่งเองตามธรรมชาติไดดี กวาการปลูกใน
ระยะที่หาง สําหรับการตัดสางขยายระยะนั้นยังไมมีตัวเลขกําหนดแนนอนวาควรจะเปน
เมื่อไรหรือเมื่อไมมีขนาดเทาใด เพราะขึ้นอยูกับระยะปลูก และความอุดมสมบูรณของดิน
บริเวณนั้น อยางไรก็ตาม ขอสังเกตสําหรับพิจารณาการตัดสางขยายระยะคือ เมื่อเรือน
ยอดเริมเบียดเสียดชิดกันมาก และการตัดสางขยายระยะควรพิจารณาตนที่โตดอยกวาตน
อื่นเปนหลัก
การใชประโยชน
ประโยชนของไมพะยูงโดยมากจะอยูในรูปของการใชประโยชนจากเนื้อไมที่มีสีสัน
และลวดลายสวยงาม จนถือไดวาเปนไมที่มีราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่งในตลาดโลก เนื้อไม
พะยูงมีความละเอียด เหนียว แข็ง ทนทาน และชักเงาไดดี มีน้ํามันในตัว จึงมักใชทําเครื่อง
เรือน เครื่องใชตางๆ ใชในการแกะสลักและทําดามเครื่องมือตางๆ
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๗.๗ ประดูปา

ชื่อวิทยาศาสตร Pterocarpus macrocarpus Kurz
วงศ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ที่มา: http://www.pttreforestation.com/Plantview.cshtml?Id=7
https://medthai.com

พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูก
ในประเทศไทยไมประดูปาขึ้นอยูในปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)
และปาเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศไทย ยกเวนภาคใต ประดูปาเปนไมที่ตองการแสง
สามารถขึ้นไดตามไหลเขา ที่ราบ ยอดเขาเตี้ยๆ ใกลแหลงน้ํา มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
300 - 600 เมตร จะเจริญเติบโตดีในพื้นที่ดินรวนปนทราย (sandy loam) ดินลึก และมี
การระบายน้ํา โดยทั่ ว ไปพบไมประดูต ามธรรมชาติ ใ นที่ที่ ปริ มาณน้ําฝน 889 - 4,572
มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิสูงสุดอยูระหวาง 37.7 - 44.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุด
ระหวาง 4.4 - 11.1 องศาเซลเซียส
การขยายพันธุและผลิตกลาไม
1. แหลงเมล็ด ควรเก็บเมล็ดจากแมไมที่มีลักษณะดี เรือนยอดสมบูรณ และลําตน
เปลาตรงจากโคนตนถึงงามสูง 2 ใน 3 ของความสูงทั้งหมด และอยูในวัยที่สมบูรณเต็มที่
2. การเก็บผล ควรเก็บผลจากตนโดยตรงและแกเต็มที่ ไมมีโรคราแมลงทําลาย
เพราะถาเก็บเมล็ดที่ตกอยูบนดินหรือผลแกติดที่ตนนานๆ จะทําใหเมล็ดเสียอัตราการงอก
ไดงาย
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3. การเก็ บ รั กษา โดยทั่ ว ไปจะเก็ บไว ใ นรู ป ของผล โดยผึ่ ง ให แ ห ง ดี แ ล ว บรรจุ
กระสอบปาน ปดใหสนิทเก็บไวในที่รมและมีอากาศถายเทดี อยาใหถูกละอองฝนหรือลม
พัดตากแดดโดยตรงจะสูญเสียอัตราการงอกไดงาย ผลหรือเมล็ดปกติเก็บไวไดนาน 1 ป
อัตราการงอกจะลดลงไมเกิน 20 เปอรเซ็นต
4. การเตรียมแปลงเพาะ แปลงเพาะกลางแจงควรมีรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด
กวาง 0.75 - 1.00 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ อาจยกรองหรือใชไมไผ
คลุมลดความเขมของแสงแดด การเตรียมดิน ควรเปนดินที่รวนซุยระบายน้ําไดดี ไมเปน
กรดหรือดางมากเกินไป กรณีมีอนุภาคดินเหนียวมากจะใชทรายหยาบและแกลบเผาผสม
ใหรวนซุย แปลงเพาะในเรือนเพาะชํา ขนาดที่ใชกวาง 1.20 - 1.50 เมตร สูง 30 เซนติเมตร
ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ และทําเปนแปลงคอนกรีตที่มีชองระบายน้ําทุก
ระยะ 1 เมตร ชั้นลางปูดวยหินกรวดหนา 8 เซนติเมตร ชั้นที่ 2 ปูดวยหินเบอร 2 หนา 8
เซนติเมตร แลวโรยดวยทรายละเอียดหนาประมาณ 7 เซนติเมตร
5. ฤดูเพาะเมล็ด เมล็ดประดูควรเพาะในชวงฤดูหนาวถึงตนฤดูรอน ชวงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ เพราะมีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมสําหรับการงอก
ของเมล็ด และปญหาโรครามีนอย กลาจะโตไดขนาดเมื่ออายุ 5 - 6 เดือน เหมาะสมสําหรับ
ใชปลูก สําหรับการเพาะเมล็ดประดูในชวงฤดูฝนเพื่อจัดเตรียมกลาไมปลูกขามป สามารถ
จะทําไดเนื่องจากประดูไมมีปญหาเรื่องโรครา
6. การปฏิบัติตอเมล็ดกอนเพาะ เมล็ดประดูมีเปลือกหุมแข็งภายในและมีแผนหุม
ภายนอกที่แข็งและเหนียว จึงนิยมใชเครื่องตีปกเปลือกนอก และอาจจะใชเครื่องขัดผิว เมื่อ
ตองการผลิตกลาไมจํานวนมาก วิธีเรงการงอก สวนใหญจะทําใหแหงและชื้นสลับกัน คือนํา
เมล็ดไปแชน้ําครึ่งวันแลวนํามาผึง่ ในทีอ่ ากาศถายเทไดสะดวก ทําสลับกัน 3 ครั้ง อีกวิธีหนึ่ง
จะตั ด แกะเมล็ ด ออกมา ก อนเพาะควรนํ า ไปแช น้ํ า ประมาณ 24 ชั่ ว โมง แต สิ้ น เปลื อ ง
คาใชจาย และเวลาในการแกะเมล็ดมาก ไมเหมาะกับการเพาะกลาไมจํานวนมาก วิธีเพาะ
เมล็ ด ใช มื อหว า นเมล็ ด แบบกระจายทั่ ว แปลง อั ต ราการหว า นเมล็ ด ที่ เหมาะสมคื อ 1
กิโลกรัมตอตารางเมตร เมล็ดประดูปา 1 กิโลกรัม สามารถผลิตกลาได 18,000 กลา เมื่อ
หวานเมล็ดแลวควรกลบหนาดินดวยฟางขาวหรือขี้เถาแกลบ ชวยรักษาความชื้นใหเมล็ด
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการงอกของเมล็ดประดู คือ อุณหภูมิสลับระหวางกลางวัน 30 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง และอุณหภูมิกลางคืน 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ชั่วโมง
หลังจากเพาะประมาณ 7 - 10 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกไปเรื่อยๆ จนถึงประมาณ 28 วัน
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7. การดูแลรักษาแปลงเพาะ ระยะแรกหลังการเพาะเมล็ดควรรดน้ํา 2 ครั้งแบบ
ฝอย เชาเย็น เมื่อเมล็ดงอกและตั้งตัวไดแลวอาจลดการใหน้ําเปนวันละครั้ง และตองถอน
วัชพืชทิ้งกอนที่จะเติบโตมีขนาดใหญแลวจะถอนออกลําบาก อีกทั้งอาจมีผลตอการงอก
ของเมล็ดและกลาไมที่งอกใหม
8. การยายชํา ใชถุงพลาสติกเจาะรูบรรจุหนาดินที่เปนดินรวนซุย ขนาดถุงบรรจุ
ดินที่ใช คือ 5 x 7 จะเหมาะกับกลาไม จนถึงอายุ 6 - 10 เดือน กอนนําไปปลูก รดน้ําถุงดิน
ใหชุม และยายชําเมื่อกลาเริ่มแตกใบคูที่ 2 และมีความสูง 4 - 6 เซนติเมตร ควรยายชํา
เฉพาะชวงเชาและเย็นที่อากาศไมรอนมาก กลาที่ถอนโดยใชมือเปลาหลังจากที่ใชไมหรือ
พลั่วเล็กคุยเขี่ยดิน จะตองนํามาใสในภาชนะที่มีน้ําและควรถอนใหพอดีกับความสามารถ
หรือถุงดินที่จะใชชํา การชํา จะใชไมไผแหลมแทงดินตรงกลางถุงใหลึกเทากับความยาวของ
รากกลา การชําจะใสสวนรากของกลาตรงรูทที่ ําไว แลวกดดินรอบตนกลาที่ชาํ ใหแนน กรณี
ที่เพาะเมล็ดจํานวนมาก การยายกลาไมทันหรือทิ้งกลาขามป วิธีการยายชําจะขุดกลาใหญ
มาตัดแตงใหเหลือเพียงรากแกวแบบเดียวกับการแตงเหงาสักแลวชําลงถุงพลาสติกขนาด 6
x 9 เมื่อยายชําเสร็จทั้ง 2 วิธีควรจะรดน้ําทันที กลาไมจะตั้งตัวไดหลังจากชํา 2 - 3 สัปดาห
9. การดูแลรักษา รดน้ําวันละ 2 ครั้ง เชา - เย็น และลดเหลือครั้งเดียว เมื่อกลา
ตั้งตัวไดการถอนวัชพืช จะทําเดือนละ 1 - 2 ครั้ง และทําเมื่อดินออนตัว หลังการรดน้ํา
การตัดราก เมื่อรากกลาไมเริ่มหยั่งออกนอกถุงดินใหรีบตัดรากและรดน้ําทันที ควรรดน้ํา
วันละ 2 ครั้ง เพื่อใหกลาไมฟนตัวเร็วขึ้นการจัดกลาไม จะทําพรอมกับการตัดรากกลาไม
โดยเรียงกลาไมตามความสูง เพื่อใหกลาไมทุกตนไดรับแสงสม่ําเสมอ และจะเลือกกลาไมที่
ตายและเปนโรค แคระแกร็นทิ้งไป
การเตรียมพื้นที่
1. การปลูกปาเพื่อปรับปรุงปาเสื่อมโทรมหรือปรับปรุงตนน้ําลําธาร จะมีขั้นตอน
ไมมากและเสียคาใชจายนอยคือ กําจัดวัชพืชแลวเก็บริบสุมเผา ถาพื้นที่ภูเขาสูงมีหินโผล
มากการกําจัดวัชพืชใชวิธีเผาในกรณีเปนวัชพืชใบกวาง เชน สาบเสือและไมมีลูกไมขนาด
เล็กขึ้นอยู แตควรระวังควบคุมไฟไหมเฉพาะพื้นที่ที่ตองการ เมื่อกําจัดวันพืชแลวก็เก็บ
รักษากองสุมเผา หลังจากทิ้งไวใหแหงสนิทแลวและควรทําใหเสร็จภายในเดือนมีนาคม
2. การปลู กป าเชิง พาณิช ย จะมี ขั้ น ตอนการแผว ถางวั ชพื ชและเก็ บริ บสุมเผา
เชนเดียวกับวิธีแรก แตจะใชรถแทรกเตอรไถพรวน 2 ครั้ง คือ ไถบุกเบิกดวยผาน 3 และไถ
พรวนกลับดินอีกครั้งดวยผาน 7 เพื่อใหดินรวนและระบายน้ําดี ซึ่งคาใชจายในการเตรียม
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พื้นที่ระยะแรกจะสูงแตอัตราการรอดตายของตนไมมีมาก เจริญเติบโตดีและประหยัด
คาใชจายในการบํารุงรักษาระยะยาว
3. การปลู ก โดยระบบวนเกษตร จะมี ก ารเตรี ย มพื้ น ที่ ที่ ดี ก ว า 2 แบบแรก
เนื่องจากจะตองปลูกพืชเกษตรแทรกระหวางแถวของตนไมดวย วิธีนี้จะเสียคาใชจายสูงแต
ชวยลดการแกงแยงของวัชพืชไดเปนอยางดีทําใหตนไมที่ปลูกเจริญเติบโตดี การตัดถนน
และทําแนวกันไฟจะทําตอเมื่อเตรียมพื้นที่เสร็จแลว โดยทําถนนไวใช ในการดําเนินการ
ปลูกปา เพื่อเปนแนวทางตรวจการและแนวกันไฟไปดวย ถนนควรกวางอยางนอย 4 เมตร
และไมมีความลาดชันมากนัก กรณีที่ปลูกปาผืนใหญถนน จะแบงพื้นที่ปลูกเปนตอนๆ เพื่อ
สะดวกแกการทํางาน
ระยะปลูกที่เหมาะสม
ประดู ป า เป น ไม ป า ที่ มี ค า ทางเศรษฐกิ จ ส ว นใหญ ต องการไม ขนาดใหญ ไ ปใช
ประโยชนในรูปแบบไมแปรรูปตางๆ ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 2 x 4 หรือ 4 x 4 เมตร ไม
กวางหรือแคบจนเกินไป ระยะปลูกแคบจะชวยใหตนไมมีรูปทรงดี ลิดกิ่งตามธรรมชาติ
หรือแตกกิ่งกานคอนขางนอย เนื้อไมมีแผลเปนนอย ใชแปรรูปไดดี ปริมาณมาก สําหรับ
การปลูกปาในระบบเกษตร ระยะปลูกควรจะตองกวาง เชน 2 x 8 เมตร หรือ 4 x 4 เมตร
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และใชชวงระหวางตนไมเพื่อปลูกพืชเกษตรไดดีดวย
การใชประโยชน
เนื้อไมประดูนําไปใชในงานกอสรางทั้งภายในและภายนอกอาคาร เปนไมเนื้อแข็ง
ที่มีความทนทานสูง เนื้อไมสีสวยงาม สีแดงอมเหลือง ถึงสีแดงอิฐเขม มีเสนสีแกกวาสีพื้น
เสี้ยนสนเปนริ้ว ไสกบตกแตงชักเงาไดดี จากการเปรียบเทียบกับไมสักที่ประเทศพมา พบวา
ไม ป ระดูมี ค วามแข็ งมากกว าไม สัก 2 เท า และหนั ก กวาร อยละ 24 ค า ความแข็ ง 925
กิโลกรัม และมีความทนทานตามธรรมชาติ (การทดลองฝงดิน) เฉลี่ย14 ป ดังนั้น การใชไม
ประดู ใ นการก อสรางจึงเปนไปอย างกวางขวาง ตลอดจนการทํ าเฟอร นิเจอร เครื่ องมือ
เครื่องใช สวนไมขนาดเล็ก ใชทําไมปารเก ไมประสาน แผนชิ้น ไมอัดแผน ไมชุบซีเมนต ฟน
และถานไม ประดูใหความรอน 5,022 และ 7,539 แคลอรี่ตอกรัม ตามลําดับ
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๗.๘ ตะเคียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร Hopea odorata Roxb.
วงศ DIPTEROCARPACEAE

การกระจายพันธุตามธรรมชาติทางตอนใต และตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย
แถบประเทศไทย พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย เปนไมในปาดงดิบ มีถิ่น
กําเนิดในปาดิบแลง และปาเต็งรังทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ขึ้นไดดีบนที่ราบ หรือคอนขางราบใกลริมน้ํา และเปนไมเดนของปาดิบชื้น
การปลูกและการดูแลรักษา
ตะเคียนทอง เปนไมโตชาตองการความชุมชืน้ และมีไมอภิบาลใหในขั้นแรก เมื่อไม
ตั้งตัวไดแลว จึงทําการเปดใหรับแสงใหเต็มที่ ปริมาณน้ําฝนก็เปนขอจํากัดอีกอยางหนึ่งโดย
ควรสูงกวา 1,500 มิลลิเมตร/ป ถึงจะเจริญเติบโตไดดี กลาที่ปลูกจะตองทําใหแข็งแรงกอน
นําไปปลูกโดยการนําออกไปรับแสงประมาณ 1 - 2 สัปดาห แลวยายปลูกหลังจากฝนตก
ถาทําไดควรนําถังใสน้ําเขาไปในพื้นที่ปลูก นํากลาตะเคียนทองจุมลงถังน้ํา เพื่อใหรากดูด
ซับน้ําไวจนอิ่มตัวแลวจึงแกะถุงพลาสติกที่หอหุมรากออกนําลงหลุมปลูก วิธีการนี้จะชวยให
กลาตะเคียนทองรอดตายสูงในกรณีที่ฝนทิ้งชวง
ตะเคียนทอง เปนไมที่ตองการการบํารุงรักษาในระยะแรกปลูก เพื่อการตั้งตัว
ความชื้นและความอุดมสมบูรณของดินลดลง การบํารุงรักษาจึงตองมีมากขึ้น ขั้นตอไปก็
ควรมีการใสปุยบาง โดยเฉพาะปุยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และเริ่มใหไดรับแสงเต็มที่
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รูปแบบการปลูก
ระยะปลูกที่ใชกันทั่วไป คือ 4 x 4 เมตร เหมาะสมกับการปลูกรวมกับไมโตเร็ว
ตระกู ล ถั่ ว อื่ น ๆ เพื่ อ ไม โ ตเร็ ว เหล า นั้ น สามารถตรึ ง ไนโตรเจน ช ว ยให ไ ม ต ะเคี ย นทอง
เจริญเติบโตดีขึ้น อีกทั้งยังชวยอภิบาลดวย สวนปาตะเคียนทอง ควรปลูกแบบวนเกษตรจะ
ใหผลดี เพราะตะเคียนทองเปนไมโตชา เมื่อมีการปลูกพืชควบแลวมีการเตรียมพื้นที่อยางดี
จะชวยใหการเจริญเติบโตของไมตะเคียนทองดียิ่งขึ้น แลวยังทําใหกายภาพของดินดีขึ้น
ดวย เพราะมีการไถพรวนเปนประจํา ในขณะเดียวกันเมื่อปลูกพืชอื่นๆ จะมีการใสปุยทําให
ไมตะเคียนทองไดรับปุยที่ใสในพืชควบดวย ก็ยิ่งชวยใหการเจริญเติบโตและการรอดตายสูง
ยิ่งขึ้น
การใชประโยชน
ตะเคียนทอง เนื้อไมมีความทนทาน ทนปลวกไดดี เลื่อย ไสกบ ตกแตงและชักเงา
ไดดีมาก นิยมใชในการกอสรางอาคารบานเรือน เฟอรนิเจอรตกแตงบาน เครื่องเรื อน
หนาตาง วงกบประตู ทําพื้นกระดาน ฝาหลังคา รั้วไม หีบใสของ ดามเครื่องมือกสิกรรม
ตางๆ พานทายและรางปน หรือใชทําสะพาน ตอเรือ ทําเรือมาด เรือขุด เรือแคนู เสาโปะ
กระโดงเรือ ทํารถลาก ทําหมอนรองรางรถไฟ ตัวถังรถ กังหัน เกวียน หูกทอผา ทําไมฟน
เปนตน ไมชนิดนี้สามารถนํามาใชประโยชนในงานไมไดทุกอยางที่ตองการความแข็งแรง
ทนทาน
เนื้ อ ไม มี น้ํ า หนั ก 753 กก./ลบ.ม. ที่ ค วามชื้ น 12 เปอร เ ซ็ น ต และมี ค วาม
ถวงจําเพาะ 0.637 จากการทดสอบความทนทานของไมตะเคียนทองพบวา ชิ้นไมที่ปก
ทดสอบสามารถใหความคงทนไดนานกวา 10 ป ถานํามาทําหมอนรองรางรถไฟ สามารถ
ใชงานได 16 - 18 ป ถาขุดตนตะเคียนทําเปนเรือจะไดนานกวา 60 ป แปรรูปนํามาตอเรือ
เดินทะเลใชงานไดนานกวา 25 ป และถานํามาเปนไมกอสรางในรม ทําเฟอรนิเจอรจะใช
งานไดนานไมมีกําหนด (บรรดิษฐ, 2530)
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๗.๙ ยางนา

ชื่อวิทยาศาสตร Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don
วงศ DIPTEROCARPACEAE
มีการกระจายพันธุตามธรรมชาติในปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาดิบ
ชื้น ในประเทศไทย จะพบแทบทุกภาค บริเวณที่ราบลุมริมแมน้ํา หรือในที่ราบซึ่งเกิดขึ้น
จากการทับถมของดินจากแมน้ํา หรือตามหุบเขาตางๆ ตั้งแตความสูงจากระดับน้ําทะเล
100 ถึง 500 เมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปประมาณ 1,100 ถึง 2,800 มิลลิเมตร (ธวัชชัย
, 2542) และเปนพันธุไมที่ชอบแสง

ที่มา: https://medthai.com

การปลูกและการดูแลรักษา
พื้นที่ที่เหมาะสม
1) ดิ น ไม ย างนาชอบขึ้ น อยู ในดิ น ร ว นปนทราย หรื อดิ น ร ว นปนดิ น เหนี ย วนิ ด
หนอย ควรเปนดินที่ระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณพอประมาณ ดินคอนขางลึกถึงลึกมาก
และมีความชื้นสูง ดินคอนขางเปนกรด pH ระหวาง 6.0 - 7.0
2) ปริ ม าณน้ํ า ฝน เนื่ องจากไม ย างนาขึ้ น อยู ต ามที่ ร าบลุ ม จึ ง ต องการปริ ม าณ
ความชื้นคอนขางสูง ในภาคเหนือที่พบไมยางนาขึ้นอยูจะมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยางต่ํา
1,200 มิลลิเมตร/ป เชนเดียวกับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง สวนในภาค
ตะวันออกและภาคใต บริเวณที่มีไมยางนาขึ้น อยู จะมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงประมาณ
1,800 มิลลิเมตร/ป
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3) ฤดูกาล ไมยางนาจะเจริญเติบโตไดดีในชวงฤดูฝน - ฤดูหนาว แลวจะชะงักการ
เจริญเติบโตในชวงฤดูแลง
4) ไมยางนาเปนไมขนาดใหญ ขึ้นอยูโดดเดนเห็นไดแตไกล จึงเปนไมที่ตองการ
แสงแดดมาก แตขณะที่ยังเปนกลาไมหรือลูกไมอยู ยางนาตองการรมเงามาก คือควรมีรม
เงาจากไมหรือพืชอื่นประมาณ 50 เปอรเซ็นตเปนเวลาประมาณ 3 ป จึงจะเปดรมเงาออก
ได
5) จุลินทรียในดิน การที่ไมยางนาตองการรมเงาในระยะแรกๆ เนื่องจากกลาไม
หรือลูกไมยางนาจะมีจุลินทรียในดินที่เรียกวา ไมคอรไรซา (mycorrhiza) ซึ่งเปนพวกรา
ขึ้นอยูบริเวณปลายๆ ราก เชื้อราไมคอรไรซาเหลานี้จะอาศัยรากไมยางนา โดยชวยใหราก
ไมยางนามีลักษณะอวบอวน สามารถดูดซับน้ําและธาตุอาหารพืชไดมาก เชื้อราจะอาศัย
ธาตุอาหารพืชจากรากไมยางนาในลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกัน เชื้อราไมคอรไรซาจะไม
ทนทานตอความรอน หากอุณหภูมิเกินกวา 30 องศาเซลเซียสขึ้นไปเชื้อราจะตาย จึงตองมี
รมเงาใหยางนาในระยะ 3 ปแรก หลังจากนั้นแลวรากไมยางนาจะหยั่งลึกลงไปในดินมากๆ
เกินกวาความรอนจะมีผลตอเชื้อราได
6) ควรปลูกไมยางนาในที่ราบหรือคอนขางราบ ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล
ตั้งแต 100 เมตร แตไมควรเกิน 500 เมตร
การปลูก
การยายกลาไปปลูก ควรทําในชวงตนฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม หรือ ปลาย
เดือนมิถุนายน เพื่อใหกลาไมยางนาเจริญเติบโตไดเต็มที่ในชวงประมาณ 5 เดือน ที่มีฝนตก
เต็มที่ ระยะปลูกที่เหมาะสม แนะนําใหใชระยะหาง 4x4 เมตร จะมีอัตราการรอดตายสูง
มากและเจริญเติบโตไดดี หลุมปลูกควรมีขนาด 30x30x30 เซนติเมตร กนหลุมควรมีดินผิว
ที่รวนซุย หรือถาทําได ควรใชปุยอินทรียรองกน หลุมไว สําหรับพื้นที่คอนขางแหง แล ง
ปริมาณน้ําฝนต่ํากวา 1,200 มิลลิเมตร/ป ควรใชโพลีเมอรใสกนหลุมๆ ละ 1 ชอนโตะดวย
เพื่อใหดูดซับน้ําไวในชวงฤดูฝนและเปนแหลงความชื้นใหกลาไมยางนาในชวงฤดูแลงได
เมื่อยายปลูกกลาไมยางนาแลว ควรกลบหลุมใหไดระดับผิวดินอยาใหน้ําขัง แตถาเปนพื้นที่
คอนขางแหงแลง ควรกลบหลุมใหเปนแองเล็กๆ รอบโคนตน เพื่อรับน้ําฝนไวใชอยางเต็มที่
แตอยาใหเปนหลุมจนน้ําขังแชโคนกลาไม มิฉะนั้นกลาไมอาจตายได
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การดูแลรักษา
1) การปลูกซอม หลังจากยายปลูกกลาไมไปแลวประมาณ 1 เดือน และไมควร
เกิน 2 เดือน ควรทําการตรวจนับเปอรเซ็นตรอดตาย แลวทําการปลูกซอมตนที่ตายทันที
ภายในระยะเวลา 1 - 2 เดือน กลาไมยางนาที่เหลืออยูจะมีขนาดไลเลี่ยกับกลาไมที่ ยาย
ปลูกไปแลว และรากยังไมแทงทะลุถุงเพาะชําลงในดินลึกมากนัก หากทิ้งระยะไวนานไป
กลาไมที่เหลือไวสําหรับปลูกซอมจะโตเกินไป รากลงดินลึกมาก เมื่อถอนขึ้นมา
เพื่อยายปลูกซอมรากจะขาดและตายไดงาย จึงควรปลูกซอมในระยะ 1 - 2 เดือน ดังกลาว
แลวยิ่งกวานั้น การปลูกซอมในระยะนี้ กลาไมจะไดรับน้ําฝนเพียงพอตอการตั้งตัวดวย
2) การกําจัดวัชพืช เนื่องจากปลูกยางนาภายใตรมเงาไมอื่น ปญหาวัชพืชจะไม
รุ น แรงมากนั ก อาจทํ า การกํ า จั ด วั ชพื ช เพี ยงป ละ 2 ครั้ ง คื อ ประมาณเดื อนกั น ยายนตุลาคม และในเดือนกุมภาพันธอีกครั้งหนึ่ง การกําจัดวัชพืชโดยใชแรงงานคน ทําเพียงตัด
วัชพืชใหขาดต่ําใกลระดับผิวดิน หากแรงงานมีพอ จึงใชจอบถากรอบโคนตนและปรับผิว
ดินใหเปนแองเล็กๆ สําหรับปรับน้ําฝนดวย การถากรอบโคนตนไมจําเปนนักเพราะความ
หนาแนนของวัชพืชภายใตรมเงาอื่นไมมากนัก
3) การลิดกิ่ง จําเปนมากในชวงอายุ 3 - 6 ป เพราะนอกจากจะทําใหไมยางนามี
ลําตนตรง เปลาสวยงามแลวยังปองกันวัชพืชประเภทไมเลื้อยเกาะขึ้นไปปกคลุมเรือนยอด
ไมยางนาได
การใชประโยชน
เนื่องจากไมยางนาเปนไมที่มีลักษณะสูง ใหญ ลําตนเปลาตรงหลายเมตร โดย
ปราศจากกิ่งกาน ไมยางนามีความถวงจําเพาะประมาณ 0.70 (13%) ความแข็งของเนื้อไม
ประมาณ 471 กก. ความแข็งแรงประมาณ 888 กก./ตร.ซม. คาความรอนหากเผาเปนถาน
ประมาณ 4,810 แคลลอรี่/กรัม จึงเปนที่ตองการในอุตสาหกรรมการใชไมมาก เพราะงาย
สะดวกในการแปรรูป แลวยังไดปริมาณไมที่คอนขางสูง เมื่อเทียบกับไมชนิดอื่นที่มีขนาด
เดียวกัน และ คดๆ งอๆ หรือมีกิ่งกานมาก ไมยางนาใชในการกอสรางทั่วไปเชน ทําฝาพื้น
เครื่องบน ทําไมบางสําหรับผลิตไมอัด และใชทําไมหมอนหนุนรางรถไฟ เปนตน นอกจาก
การใชประโยชนเนื้อไมโดยตรงแลว ไมยางนาจะผลิตน้ํามันยางซึ่งเปนน้ํามันที่เหนียวขน
เปนผลผลิตทางออมและมีคาทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่ง ใชประโยชนในการทําไตทา
บ า นเรื อ น รั ก ษาเนื้ อ ไม ทาร ม ป อ งกั น น้ํ า ฝนไหลซึ ม ผสมชั น ยารู รั่ ว ของเรื อ ใช ใ น
อุตสาหกรรมยา น้ํามัน ชักเงา เปนตน
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๗.๑๐ พะยอม

ชื่อวิทยาศาสตร Shorea roxburghii G.Don
วงศ DIPTEROCARPACEAE

ที่มา: https://medthai.com

ถิ่ น กํ า เนิ ด ในประเทศไทยและเอเชี ย เช น ประเทศพม า ลาว ศรี ลั ง กา และ
ฟลิปปนส จัดเปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ และชอบแสง สามารถพบได
ตามปาเบญจพรรณแลงและชื้น หรือปาดิบแลงทั่วไป ทุกภาคของประเทศที่ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 60 - 1,200 เมตร
การปลูกและการดูแลรักษา
พื้นที่เหมาะสม ในสภาพตามธรรมชาติพะยอมชอบขึ้นในภูมิอากาศที่รอนและมี
ความชุมชื้นคอนขางมาก อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดและสูงสุดประมาณ 12.5 - 45 องศาเซลเซียส
และปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย ประมาณ 1500 - 3000 มม./ป หรือมากกวานี้ ดินที่เหมาะสม
ไดแก ดินที่สามารถเก็บความชื้นไวไดนาน เชน ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย แตปกติ
โดยทั่วไปพะยอมจะขึ้นไดในลักษณะภูมิประเทศทุกแบบ ไมวาจะเปนที่ราบ ที่ราบสูงและ
สภาพที่เปนเนินเขาที่สูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 60 - 1200 เมตร
กลาไมที่จะนํามาปลูกจะตองทําใหแข็งแรงกอนนําไปปลูก โดยการนําออกมารับ
แดดประมาณ 1-2 สัปดาห แลวปลูกหลังฝนตก ถาทําไดควรนําถังใสน้ําเขาไปในพื้นที่ปลูก
นํากลาไมพะยอมจุมลงในถังน้ํา เพื่อใหรากดูดซับน้ําไวจนอิ่มตัวแลวจึงแกะถุงพลาสติกที่
หอหุมรากออกนําลงหลุมปลูก วิธีการนี้จะชวยให กลาพะยอมมีการรอดตายสูงในกรณีที่ฝน
ทิ้งชวง ตนกลาที่เหมาะสมในการยายปลูกคือตนกลาที่เพาะไดมีความสูง 50 - 100 ซม.
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รูปแบบการปลูก
ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ ระยะ 3 x 3 เมตร และสามารถปลูกรวมกับไมโตเร็ว
ตระกู ล ถั่ ว อื่ น ๆ เพื่ อให ไ ม โ ตเร็ ว เหล า นั้ น สามารถตรึ ง ก า ซไนโตรเจนช ว ยให ไ ม พ ะยอม
เจริญเติบโตดีขึ้น อีกทั้งชวยอภิบาลกลาไมพะยอมดวย ในระยะแรกๆ ที่พะยอมยังเปนตน
ออนตองอยูภายใตรมเงาของตนไมอื่น เชน เต็ง รัง เปนตน เมื่อพะยอมโตเต็มที่แลว การ
แกงแยงแสงสวางจะไมคอยมีผลตอพะยอมมากนัก
การปลูกไมพะยอมในพื้นที่ขนาดใหญ ควรปลูกแบบระบบวนเกษตรจึงจะไดผลดี
เพราะในสภาพธรรมชาติพะยอมเปนไมที่มีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางชา เมื่อปลูกพืช
ควบคูกันจะชวยใหการเจริญเติบโตของไมพะยอมดียิ่งขึ้น แลวยังทําใหกายภาพของดินดีขนึ้
ดวย เพราะมีการไถพรวนเปนประจํา ในขณะเดียวกันเมื่อปลูกพืชอื่นๆ จะมีการใสปุยทําให
ไมพะยอมไดรับปุยที่ใสในพืชควบดวยก็ยิ่งชวยใหการเจริญเติบโตและการรอดตายสูงยิ่งขึ้น
ดวย
การใชประโยชน
เนื้อไมแข็ง นิยมนํามาใชในงานกอสรางตาง ๆ ถามีการแชน้ํายาจะใชไดทนทาน
นิยมใชทําหมอนรางรถไฟ เสา ขื่อ รอด ตง คาน ทําเรือขุด ตอเรือ ซึ่งกลาวกันวา ทนเพรียง
ไดดี ใชทําแจว พาย เสา กระโดงเรือ เครื่องมือทางเกษตร ครก สาก กระเดื่อง ลูกหีบ ทํา
สวนประกอบของเกวียน ตัวถังรถ ทํากระเบื้องไม
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๗.๑๑ แดง

ชื่อวิทยาศาสตร Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa
วงศ LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ที่มา: https://medthai.com

พบในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะพบมากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไมแดงเปนไมที่นิยมทําเปนไมพื้น เสา และคาน เพราะมีความทนทาน
สูง ไมแดงเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่คอนขางแหงแลง อุณหภูมิสูงถึง 38 - 39 องศาเซลเซียส
มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 600 เมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000
มิลลิเมตร/ป
การปลูกและการดูแลรักษา
การคัดเลือกพื้นที่ปลูกสําหรับไมแดงนั้นตองเปนพื้นที่ที่ไมสูงจากระดับน้ําทะเล
เกิน 600 เมตร ไมมีสภาพน้ําขัง มีฝนตกรายปประมาณ 1,000 มิลลิเมตร เปนตนในสภาพ
พื้นที่ซึ่งเปนปาอยูแลว เชน ปาชุมชนหมูบานดั้งเดิม และปาเบญจพรรณ การปลูกไมแดง
แซมลงไปในพื้นที่ก็เปนการชวยสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม การปรับปรุงปาเสื่อมโทรม
สวนการปลูกปาขนาดใหญเชิงพาณิชยและวนเกษตร ก็สามารถกระทําไดแตการใหผลผลิต
ทางเศรษฐกิจอาจจะชา ขึ้นกับอายุการตัดฟนเพื่อนําไปใชประโยชน กอนนํากลาไมไปปลูก
นั้นจะตองมีการเตรียมพื้นที่ใหเสร็จเรียบรอยโดยการเก็บริบสุมเผา เศษกิ่งไมและวัชพืชที่
ขึ้นในแปลงหมดสิ้น หากมีรถแทรกเตอรควรไถพรวนพื้นที่ปลูกดวยจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่ ง เพราะทํ า ให ดิ น ร ว นซุ ย เหมาะแก ก ารเจริ ญ เติ บ โตของกล า ไม แ ดง และชะลอการ
เจริญเติบโตของวัชพืชภายหลังการยายปลูกตามระยะปลูกที่กําหนดไว ทําการขุดเตรียม
หลุมปลูก โดยขุดหลุมใหลึกและกวางพอสมควรเพื่อการระบายน้ําที่ดี และถาใสปุยหมัก
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หรือปุยวิทยาศาสตรรองที่กนหลุมก็จะชวยใหกลาไมเจริญเติบโตดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่
ปลูกที่สภาพดินมีธาตุอาหารนอย
ควรทําการปลูกในชวงตนฤดูฝน โดยตองแนใจวามีฝนตกสม่ําเสมอพอเพีย งแก
การเจริญเติบโตของกลาไมโดยสังเกตจากความชื้นในดินพอเพียงใหรากไมแดงมีความ
แข็งแรงที่จะชอนไชลงไปในระดับลึกได ซึ่งชวงเวลาที่เหมาะสมในการยายปลูกควรอยู
ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคมการปลูกที่ลาชาออกไปทําใหอัตราการเสี่ยงสูงขึ้นทั้ง
ในแงการรอดตายและการเจริญเติบโต
ไมแดง เปนพันธุไมที่เหมาะสมในระบบวนเกษตรอีกชนิดหนึ่ง เพราะนอกจากเปน
ไมเศรษฐกิจ ใชประโยชนจากเนื้อไมได ไมแดงยังเปนพันธุไมที่ทิ้งใบเศษซากไมเปนพิษ และ
เปนพืชตระกูลถั่ว (พรชัย ปรีชาปญญา, 2531) เชน ปลูกควบกับไมสัก นอกจากนี้อาจปลูก
ไมแดงควบกับไมที่มีการเจริญเติบโตไดดี เพื่อควบคุมวัชพืช สําหรับการปลูกควบกับพืช
เกษตรนั้น ไมแดงจะเหมาะสมเพราะมีการเจริญเติบโตชา พืชเกษตรสวนมากไดรับแสง
เต็มที่
รูปแบบการปลูก
การกําหนดระยะปลูกสําหรับไมแดงขึ้นกับวัตถุประสงคของการปลูกและลักษณะ
การแขงขันของพืชในพื้นที่ เชน มีระยะปลูก 2 x 4 เมตร 4 x 4 เมตร และ 2 x 8 เมตรเปน
ตน การควบคุมวัชพืชจะเปนปจจัยสําหรับการกําหนดระยะปลูก และการเจริญเติบโตของ
กลาไมถาหากมีการกําจัดวัชพืชที่ดี จะสงเสริมใหกลาไมเจริญเติบโตดี ถาแรงงานในการ
กําจัดวัชพืชมีนอยก็ควรใชระยะปลูกแคบลง หลังจากการปลูก 1 - 2 เดือน ควรทําการปลูก
ซอมตนไมที่ตาย
การดูแลรักษา
หลังจากการปลูกแลว ควรดูแลเอาใจใสเปนอยางดีในชวง 3 ปแรก เพื่อใหตนไม
สามารถตอสูแขงขันกับพืชลมลุก และวัชพืชตางๆ หลังจากนั้นสวนปาไมแดงควรไดรับการ
ดูแลรักษาอีกประมาณ 4 - 7 ป ตามสภาวะทองที่ปลูก ในชวงแรกการดูแลรักษาจะตอง
ไมใหกลาไมถูกวัชพืชปกคลุม โดยการกําจัดวัชพืชเหลานั้น เมื่อเห็นวาวัชพืชเริ่มโตถึงขั้น
แยงแสงกับกลาไมที่ปลูก อาจกระทําโดยการถากรอบโคนตนรัศมี 50 เซนติเมตร หรืออาจ
ทําการถางชองในแตละแถวในแปลงปลูกในชวง 3 ปแรก ควรดายวัชพืชอยางนอย 3 ครั้ง/
ป ช ว งต น ฤดู ฝ นเดื อนพฤษภาคม กลางฤดู ฝ นเดื อ นกรกฎาคม และปลายฤดู ฝ นเดื อน
กันยายน ติดตอกันเปนเวลา 3 ป หลังจากนั้นก็ควรดายวัชพืชอีกปละครั้ง การใสปุยเพื่อเรง
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การเจริญเติบโตของตนไมใหแขงขันกับพืชอื่นๆ อาจจําเปนในชวง 3 ปแรก เชน การใสปุย
สูตร 15-15-15 1 ครั้ง ประมาณ 50 กรัม/ตน รอบโคนตนไมแดง
หลังจากตนไมโตไดขนาดเพียงพอ เชน อายุประมาณ 10 ป การบํารุงดูแลรักษา
โดยการลิดกิ่งแตงกิ่งมีความจําเปนมาก โดยจะทําใหตนไมมีลักษณะเปลาตรงเพื่อการใช
ประโยชน ใ นรู ป เนื้ อ ไม อย า ลิ ด กิ่ ง มากเกิ น ไปเพราะจะทํ า ให ลํ า ต น โค ง งอได และเป น
อันตรายจากโรคและแมลง
การใชประโยชน
เนื้อไม เนื่องจากไมแดงเปนไมที่มีความทนทานตามธรรมชาติเกินกวา 10 ป เนื้อ
ไมจึงคอนขางแข็งแรง หนัก ทนทานตอการกระแทกสูงการใชประโยชนเนื้อไมจึงใชกับงาน
กอสราง เชน ใชทําเสา คาน ไมพื้น ใชทําเครื่องเรือน เรือ ไมหมอนรถไฟ สะพาน เครื่องมือ
ทางการเกษตร เปนตน คุณสมบัติทางกลของเนื้อไมแดงสามารถคนควาไมจากรายงานของ
(พงศ, 2516)
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๗.๑๒ หลุมพอทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze
วงศ FABACEAE

ที่มา: https://medthai.com

พบการกระจายที่มาดากัสการ อินเดีย พมา กัมพูชา เวียดนามตอนใต ภูมิภาค
มาเลเซีย และออสเตรเลียตอนบน ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต และภาคใตขึ้นตาม
ปาดิบชื้นใกลชายฝงทะเล ปาพรุ หรือปาโกงกาง ที่ระดับความสูงถึงประมาณ 600 เมตร
การปลูกและการดูแลรักษา
การปลูกดวยตนกลาจะตองใชตนกลาที่มี อายุไมตํ่ากวา 1 ป จะทําใหอัตราการ
รอดตายของกล าไม ไดดี ที่สุ ด แต ถ า ใช ก ล า ไมที่ มี อายุต่ํ ากว า 1 ป ควรจะย า ยชําลงใน
ถุงพลาสติกกอนประมาณ 2 เดือน แลวนําไปปลูก หากปลูกดวยเมล็ดจะตองเลือกฤดูที่จะ
ปลูกใหถูกตองตามธรรมชาติ เดือนที่เหมาะสมที่สุด และมีอัตราการรอดตายมากที่สุ ด
ไดแก การปลูกในฤดูแลง ระหวางเดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนมีนาคม จากการทดลอง
ปรากฏว า เมล็ ด ไม หลุ ม พอทนต อความแห ง แล ง และมี การรอดตายถึ ง 85 เปอร เซ็ น ต
อยางไรก็ตาม ในสภาพที่มีความชื้นมากเมล็ดอาจเนาเสียไดงาย หลุมพอทะเลเปนไมทนรม
ไมชอบแสงแดดจัดโดยเฉพาะในระยะที่เปนตนกลา การเจริญเติบโตของกลาในระยะแรก
จะมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก เมื่อออกไดประมาณ ๑๐ เซนติเมตร จะมีใบเลี้ยงคู บาน
ออกรับแดด หลังจากนั้นยอดออนแรกจะเริ่มแตกและพุงสูงขึ้น หรือบางครั้งก็แตกยอดออน
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คู ที่ ส อง ระยะนี้ ใช เวลาประมาณ 4 เดื อน ซึ่ ง เป น ระยะที่ ใ บเลี้ ย งคู เจริ ญ เติ บ โตเต็ ม ที่
ขยายตัวจนพองโตมีลักษณะคลายฟองน้ําชวงนี้เปนระยะที่เปนจุดออนของกลาไมหลุมพอ
ทะเล เพราะเปนชวงที่เกิดการระบาดของเชื้อรา ถาหากกลาไมไดรับความชื้นมาก หรือเปน
ชวงฤดูฝน โดยเชื้อราจะเขาไปทําลายที่ใบเลี้ยง ออนซึ่งเปนอันตรายตอกลาไม
การดูแลรักษา ในระยะแรกของการปลูกไมหลุมพอ มีความจําเปนที่จะตองกระทํา
เปนอยางยิ่ง ไมหลุมพอทะเลเปนไมที่ไมชอบแสงแดดในขณะที่ เปนกลาออน ไมควรกําจัด
ไมที่ไมมีคาทางเศรษฐกิจอื่นๆ ออกจนหมด ควรปลอยใหมีตนไมเหลืออยูไวเปนรมเงาใหแก
กลาไมบาง
การใชประโยชน
เนื้อไมสีแดงอมนํ้าตาล เปนมันเลื่อม เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แข็งเหนียวแข็งแรงและ
ทนทานมาก เพรี ย งไม ค อยกิ น ไสกบตกแต ง ขั ด ชั ก เงาได ดี นํ า มาใช ป ระโยชน ใ นการ
กอสรางอาคารบานเรือน ทําสะพาน เสาหมอนรางรถไฟ เกวียน เครื่องเรือน เปนไมที่
สวยงามดี เหมาะสําหรับ ทําเครื่องเรือน ทําพื้น รอด ตง ขื่อ อกไก ไมบุผนังที่สวยงาม ทํา
ลูกประสัก โครงเรือใบเดินทะเล แจว พาย กรรเชียง เสากระโดงเรือไถ คราด ครก สาก
กระเดื่อง พันสีขาว ตัวถังรถ ดามเครื่องมือ ทําหูก ดามหอกไมสําหรับกลึง แกะสลัก กั้นบอ
น้ํา รองนํ้า และกังหันน้ํา ทํารางแร พานทายและรางปน
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๗.๑๓ กันเกรา

ชื่อวิทยาศาสตร Fagraea fragrans Roxb.
วงศ GENTIANACEAE

ที่มา: https://community.akanek.com/th/green/plant-proflie/tembusu-tree

มีถิ่นกําเนิดตามปาเบญจพรรณและตามที่ใกลกับแหลงน้ํา ในประเทศไทย พมา
มาเลเซีย เวียดนาม และอินเดีย สําหรับในบานเราตนกันเกราขึ้นไดทั่วไปในทุกภาคของ
ประเทศไทย แตจะพบไดมากทางภาคใต เปนไมเนื้อแข็งและหนัก เพราะฉะนั้นปลวก และ
มอดแมลงจึงไมชอบกัดทําลาย นิยมนํามาใชสรางบานเรือน โดยใชทําเสารอด ตง กระดาน
พื้น วงกบประตู วงกบหนาตาง ใชทําสะพานทางเดิน และจากการที่เนื้อไมกันเกรามีสี
เหลืองออน ละเอียด เลื่อยผา ไสกบ ตกแตงไดงาย จึงมักนํามาใชทําเฟอรนิเจอร เครื่องกลึง
อีกทั้งดอกของไมกันเกราใหกลิ่นหอม
การปลูกและการดูแลรักษา
ไมกันเกราขึ้นไดดีในที่ลุมบริเวณขอบพรุ พื้นที่น้ําขังชั่วคราว รวมถึงพื้นที่แหงแลง
ในพื้นดินทราย แตจะไมพบไมกันเกราที่มีขนาดใหญในบริเวณพรุซึ่งน้ําทวมขังเกือบตลอดป
การกระจายพันธุพบทั่วไปในทุกภาคของประเทศ แตมีมากทางภาคใต โดยเฉพาะแถบ
จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส เปนไมชอบแสง
การเตรี ย มพื้ น ที่ ป ลู ก ไม กั น เกราเหมื อ นกั บ การเตรี ย มพื้ น ที่ ป ลู ก ไม ทั่ ว ไป แต
เนื่องจากไมกันเกราในระยะแรกจะโตชา การเตรียมพื้นที่ปลูกจึงตองเตรียมดีเปนพิเศษและ
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โดยที่ไมกันเกราเจริญเติบโตไดดีที่ความเขมแสง 100 เปอรเซ็นต การเจริญเติบโตจะลดลง
เมื่อความเขมแสงนอยลงจนเมื่อความเขมแสง 10 เปอรเซ็นต นั้น กลาไมกันเกราจะตาย
หมดภายใน 8 เดือน การเตรียมพื้นที่จึงตองเปดโลงที่สุดเทาที่ทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ
การปลูกดวย เชน หากปลูกตามขอบรั้วเพื่อทําไมใชสอยในครัวเรือน ใชแรงคนถางเปด
พื้นที่ ถางวัชพืช และตัดกิ่งไมที่คลุมพื้นที่เพื่อเปดแสงใหแสงอาทิตยลอดผานเขามากที่สุด
หากปลูกเพื่อการคา การใชเครื่องจักรกลไถบุกเบิกและไถพรวน ลักษณะเดียวกับการปลูก
พืชไรและทําสวนยางพาราจะทําใหกลาไมรอดตายสูงและเจริญเติบโตไดดี แตหากในพื้นที่
พรุ การยกโคก พูนดิน ตรงจุดที่จะปลูกเปนสิ่งที่ตองทํา
รูปแบบการปลูก
ระยะปลูกจะเปนตัวกําหนด บังคับรูปทรงของลําตนของไมกันเกราที่สําคัญเห็นได
ชัดเจนมาก เมื่อเทียบกับไมชนิดอื่น จะสังเกตไดวาไมกันเกราที่ขึ้นในที่โลง โดดเดี่ยวจะแตก
กิ่งต่ํา มีกิ่งกานสาขามาก ในขณะที่ไมกันเกราซึ่งขึ้นควบกับไมยางพาราในสวนยาง จะมี
รูปทรงดีมาก เปลาตรง กิ่งกานนอย นั่นคือระยะปลูกที่เหมาะสม ควรใช 2 x 2 เมตร หรือ
ถาปลูกเชิงการคาโดยใชเครื่องจักรกลชวยในการดูแลรักษา ก็ควรปลูกดวยระยะ 2 x 4
เมตร
การบํารุงรักษา
การปลูกซอม ตนกลาตนใดตายจะปรากฏใหเห็นหลังจากปลูกประมาณ 1 เดือน
จึงควรทําการปลูกซอมทันที ทั้งนี้เพราะยังอยูในชวงฝน สภาพพื้นที่ยังไมถูกวัชพืชปกคลุม
และเพื่อใหตนไมที่ปลูกรอดตาย 100 เปอรเซ็นต มีขนาดเดียวกัน ใหปลูกซอมอีกครั้งเมื่อ
อายุได 2 เดือน หลังการปลูก ในขณะเดียวกันนํากลาไมสวนที่เหลือเลี้ยงไวในเรือนเพาะชํา
เพื่อใหกลาไมโตไปพรอมกันกับไมที่ปลูกในแปลง เพื่อรอนําไปปลูกซอมอีกครั้งในหนาฝนป
ถัดไป อยางไรก็ตาม ตนกลาที่ยอดแหงตายไมตองถอนทิ้ง เพราะบางตนจะแตกหนอใหม
จากโคนตนเปนหนอที่มีขนาดใหญสมบูรณ พุงตัวไดดีมาก
การกําจัดวัชพืช ควรทําในฤดูการเจริญเติบโตของกลาไมหลังจากไดรับน้ําฝน
เต็มที่เพื่อใหกลาไมพนจากการแกงแยงของวัชพืช ถาวัชพืชปกคลุมกลาหนาแนนจะทําการ
กําจัดทั่วทั้งพื้นที่ และถาวัชพืชไมหนาแนนมากนัก จะใชวิธีถางเปนวงกลมรอบตน อีกวิธี
หนึ่งคือ การถาง ระหวางแนวปลูกโดยเครื่องจักรกล ระยะปลูกไมควรต่ํากวา 2 x 4 เมตร
เพื่อความสะดวกของเครื่องจักรกลเขาไปทํางาน การกําจัดวัชพืชครั้งตอไป ควรกระทํากอน
ถึงฤดูแลงเพื่อปองกันไฟและลดเชื้อเพลิง ความถี่ของการกําจัดวัชพืชจะขึ้นอยูกับชนิดของ
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วัชพืช วิธีการเตรียมพื้นที่ ชนิดไมที่ปลูกและงบประมาณดําเนินการ ไมกันเกราควรทํา 2 3 ครั้ง หลังปลูกก็พอ
การใหปุย เพื่อเรงการเจริญเติบโตของกลาปลูกใหมใหพนจากวัชพืชโดยเร็วและ
เปนการเพิ่มผลผลิตไมในสวนปาดวย ถาพื้นที่ดินไมดี ปุยสูตรเสมอ 15:15:15 จะชวยใหไม
กันเกรามีอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตทั้งความสูงที่ดีกวาไมใสปุยหรือใสปุยสูตรที่
มีธาตุอาหารในธาตุหนึ่งหรือไมครบ วิธีการใสปุยจะทําหลังจากปลูก 1 เดือน ในปริมาณ 50
กรัมตอตน (1 ชอนแกง) ใสดินลึกประมาณ 5 เซนติเมตร หางจากโคนตน 30 เซนติเมตร
จะชวยการเจริญเติบโตของไมกันเกราหลังปลูกไดดี
การใชประโยชน
เสาบานที่สรางดวยไมในแถบจังหวัดนราธิวาส ปตตานี เกือบทุกหลังคาเรือนทํา
มาจากไมกันเกรา ทั้งนี้เพราะใหความแข็งแรงทนทาน ปลวก มอด แมลง ไมชอบทําลาย
เนื้ อไม มี ค า ความถ ว งจํ าเพาะ 0.92 ค า ความแข็ งประมาณ 703 กก. ค า ความแข็ งแรง
ประมาณ 1,454 กก./ซม.2 และคาความเหนียว 3.76 กก.-ม. เนื้อไมดานในจะเปยกชื้นดู
สดอยูเสมอ แมวาจะผานการตัดมานานแลวก็ตาม นอกจากใชทําเสาบานแลวชาวบานยัง
นิยมใชไมกันเกราทํารอด ตง อกไก เชิงชาย ไมพื้น ตลอดจนวงกบประตู หนาตาง ใชทํา
สะพานทางขาม ใชทําเสาไฟฟาเชื่อมไปยังที่พักอาศัย ใชทําดามเครื่องมือการเกษตร มีด
จอบ พรา ขวาน สวนของเศษไม ปกไม และกิ่งใชทําเสารั้ว ใหความทนทานสูงกวาไมชนิด
อื่นมาก เมื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของเนื้อไมจะใกลเคียงกับไมตะเคียนชันตาแมว
นอกจากนี้มักนิยมใชไมกันเกราทําเฟอรนิเจอร เครื่องเรือน โตะ เกาอี้ ตู เตียง ซึ่งจะให
ความสวยงามเปนพิเศษ ทั้งนี้เพราะเนื้อไมมีสีเหลืองออน เนื้อละเอียดมีน้ํามันในตัว ทําให
สามารถชักเงาไดดี
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๘

ตัดงาย ขายคลอง
ไมมีคาทางเศรษฐกิจทําอยางไร
๘.๑ การตัดไมในที่ดินกรรมสิทธิ์

เนื่องจากรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการสงเสริมใหประชาชนปลูกไมมีคาทาง
เศรษฐกิจ จึงไดแกไขพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 โดยยกเลิกไมหวงหามบน
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทําใหไมทุกชนิดที่ขึ้น
บนที่ดินดังกลาว เชน โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3) ไมเปนไมหวง
หามอีกตอไป ทําใหการตัด การแปรรูป หรือการนําไมเคลื่อนที่ เจาของตนไมสามารถทํา
เองไดทันที โดยไมตองขออนุญาตเจาหนาที่กอนเหมือนในอดีตที่ผานมา
อย า งไรก็ ดี แม ก ารตั ด ต น ไม จ ะไม ย ากเหมื อ นในอดี ต แต ห ากท า นใดมี ค วาม
ประสงคจะปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพื่อการคา หรือเพื่อสงออกทานสามารถเลือกที่จะนํา
ที่ดินมาขึ้นทะเบียนสวนปาได

๘.๒ การขึ้นทะเบียนสวนปา

การขึ้นทะเบียนสวนปาเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะชวยรับรองความถูกตองและ
แหลงที่มาของไม หรือผลิตภัณฑไมใหแกเจาของ โดยเจาหนาที่ของรัฐ ชวยสรางความ
นาเชื่อถือของสินคาใหแกผูซื้อ ชวยอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การซื้อขาย
และการขนสง
ขั้นตอนการตัดไม ตาม พ.ร.บ. สวนปา พ.ศ. 2535 (ภาพที่ 8.1) มีดังนี้
(๑) การขึ้นทะเบียนสวนปา ผูสนใจสามารถยื่นคําขอขึ้นทะเบียนสวนปาผาน
ระบบออนไลน ได ที่ https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx หรื อยื่ น คํ า ขอ
ดวยตัวเองไดที่ สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม กรณีที่ดินตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร
และ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด กรณีที่ดินตั้งอยู
ตางจังหวัด
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(๒) การขึ้นทะเบียนตรา อาจใหความหมายที่เขาใจงายๆไดวา คือ เครื่องหมายหรือ
สัญญาลักษณ ประจําสวนปา เพื่อแสดงความเปนเจาของไม วาไมมาจากสวนปาแปลงใด อาจ
ถือไดวาตรานี้ คือ ตราของสินคา หรือ Brand ของไมที่ไดรับการรับรองโดยเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่ง
ตรานี้จะถูกนําไปใชตอนที่ผูทําสวนปาจะนําไมเคลื่อนที่ โดยผูทําสวนปาจะตองจัดทําตราและ
นํามาขึ้นทะเบียนกับเจาหนาที่กอนจึงจะนําตราไปใชได
(๓) การตัดหรือโคนตนไม ผูทําสวนปาสามารถทําไดงายๆ เพียงแคแจงเจาหนาที่
กอน จากนั้นผูทําสวนปาสามารถตัดหรือโคนไมไดทันที การที่กฎหมายใหผูทําสวนปาแจง
เจาหนาที่กอนตัด เพื่อใหเจาหนาที่ออกหนังสือรับรองใหแกผูทําสวนปา ดังนั้น การตัดไมใน
ขั้นตอนนี้ผูทําสวนปาจะไดรับหนังสือรับรองการแจงตัดหรือโคนไมท่ีไดจากการทําสวนปา ที่
เจาหนาที่ออกให เมื่อผูทําสวนปาตัดหรือโคนไมเรียบรอยแลว ผูทําสวนปาสามารถเลือกได
วาอยากจะขายไมทอน หรือไมแปรรูป
♣ หากตองการจะขายไมแปรรูป โดยประสงคจะใชสถานที่ใดเพื่อทําการแปรรูป
ไม ผูทําสวนปาสามารถขออนุญาตใชสถานที่นั้นเพื่อทําการแปรรูปไมได ซึ่งกฎหมายไมถือ
วาการขอใชสถานที่ดังกลาวเปนการตั้งโรงงานแปรรูปไม ทําใหผูทําสวนปาไมตองไปขอ
อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมที่มีขั้นตอนการอนุญาตที่ยุงยากกวา
♣ แตหากตองการขายไมทอน ผูทําสวนปาก็สามารถทําไดทันที โดยขั้นตอนที่
สําคัญของ พ.ร.บ. สวนปา ฯ อีกขั้นตอน ก็คือ การนําไมเคลื่อนที่
(๔) การนําไมเคลื่อนที่ นั้น ไมวาจะเปนไมทอน หรือไมแปรรูป ก็ใชหลักการ
เดียวกัน คือ ผูทําสวนปาแคเตรียมหลักฐาน 3 อยาง ประกอบการนําเคลื่อนที่ ไดแก
♣ ไมที่นําเคลื่อนที่ตองมีรอยตรา (นําตราที่ขึ้นทะเบียนไว มาตี ตอก หรือประทับ
เพื่อแสดงความเปนเจาของไมนั้น)
♣ สําเนาหนังสือรับรองการแจงตัดฯ (คือ สําเนาหนังสือที่เจาหนาที่ออกใหผูทํา
สวนปาตอนตัดไม)
♣ บั ญ ชี แ สดงรายการไม (บั ญ ชี นี้ผูทําสวนปาเขี ยนเอง ตามแบบที่กรมปาไม
กําหนด วามีไมอะไรบางที่นําเคลื่อนที่)
“หลักฐานทั้ง 3 อยางสําคัญอยางไร”
อาจกลาวใหเขาใจงายๆ ไดวา หลักฐานทั้ง 3 อยางนี้ คือสิ่งที่จะทําใหการซื้อขาย
ไมไดรับความสะดวก เพราะเปนสิ่งที่ชวยยืนยันไดวาไมนั้นเปนที่ปลูกขึ้น ไมใชเปนไมที่มา
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จากการลักลอบตัดในปา เวลาที่นําไมที่ไดจากสวนปาเคลื่อนที่แลวถูกเจาหนาที่ตรวจ ผูทํา
สวนปาก็สามารถแสดงหลักฐานใหเจาหนาที่เชื่อไดทันทีวาเปนไมที่ปลูกขึ้นจริง หรือกรณีผู
ซื้อไมก็สามารถมั่นใจไดทันทีวาไมที่ตนเองซื้อนั้นเปนไมที่ชอบดวยกฎหมาย ไมตองรับความ
เสี่ยงวาจะมีความผิด ชวยทําใหการซื้อขายไมมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 8.1 ขั้นตอนในการดําเนินการขึน้ ทะเบียนสวนปา
ที่มา: https://www.matichon.co.th/publicize/news_441347

๘.๓ การใชงานในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสดวย RFD Single Window

นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถขอใชบริการงานของกรมปาไมดวยระบบ RFD
Single Window ในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เชน ขอใบเบิกทาง ขอหนังสือกํากับ ขอ
ใบรับรองไมและใบอนุญาตสงออก รวมทั้งขอตรวจพิสูจนไม และขอหนังสือรับรองแจง
ขอเท็จจริงนําเขาเลื่อยโซยนต เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดการใชกระดาษ และตรวจสอบ
ส ถ า น ก า ร ณ ดํ า เ นิ น ง า น ไ ด ทุ ก ขั้ น ต อ น โ ด ย เ ข า ไ ป ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ที่
https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx ดังภาพที่ 8.2
อี ก ทั้ ง ระบบ RFD Single Window ยั ง จะทํ า การเชื่ อ มโยงเพื่ อ ส ง เสริ ม และ
สนับสนุนกระบวนการเพื่ออํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับงานดานการสงเสริมไมมีคา
ทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งถึงกระบวนการการสงออก ดังแสดงในภาพที่ 8.3
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ภาพที่ 8.2 การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสดวย RFD Single Window
ที่มา: https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx

ภาพที่ 8.3 การเชื่อมโยงระบบงานกรมปาไม RFD Single Window กับไมมีคาทางเศรษฐกิจ
ที่มา: https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx
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๙

ทําไมถึงตองมีการรับรอง
มาตรฐานไมมีคาทางเศรษฐกิจ

การสงเสริมไมมีคาทางเศรษฐกิจใหมีการรับรองไม ดวยระบบมาตรฐานตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความยั่งยืนและความถูกตองตามกฎหมาย เปนการสรางความมั่นใจ
ใหแกผูซื้อปลายทางวาไมดังกลาว เปนไมที่ผานกระบวนการจัดการที่ดีและไมมีการใชไม
เถื่อนซึ่งถูกลักลอบตัดมาอยางผิดกฎหมาย สําหรับกระบวนการทําไมของไทยสามามารถ
ยกระดับใหเขาสูมาตรฐานโลกไดเชนกัน โดยจะขอยกตัวอยางการรับรองมาตรฐานดานปา
ไม อางอิงตามการรวบรวมของ ศูนยวนศาสตรชุมชนเพื่อคนกับปา (2560) ดังนี้

๙.๑ การรับรองมาตรฐานดานปาไมเพื่อยกระดับสูมาตรฐานโลก
การรับรองมาตรฐานดานปาไม เปน เครื่องมือที่ชวยใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑไม เนื่องจากระบบถูกออกแบบใหมีการตรวจสอบความถูกตองตาม
กฎหมายของหวงโซการควบคุมผลิตภัณฑจากปาไม (Chain of custody: COC) ตั้งแตการ
ผลิตไปจนถึงการปดฉลากบนผลิตภัณฑไม จึงทําใหผูประกอบการตองการปรับตัวพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑไมตามมาตรฐานสากลที่กําหนดโดยองคกรตางๆ เพื่อสรางความ
นาเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑและเปนที่ยอมรับจากผูบริโภคจากภายในและตางประเทศ ซึ่ง
กลไกตลาดเหลานี้ยังชวยใหเกิดการปรับปรุงการจัดการปาไมอยางยั่งยืนในปจจุบัน
ความสําคัญของการรับรองมาตรฐานดานปาไม

♣ เพิ่มชองทางผลิตภัณฑไมใหมีการเขาถึงตลาดที่มีมูลคาสูงขึ้น
♣ สรางความมั่นใจใหกับผูซื้อวาเปนผลิตภัณฑที่ถูกตองตามกฎหมาย
♣ เกิดการปรับปรุงการจัดการปาไมยั่งยืนและสามารถตรวจสอบได
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การรับรองมาตรฐานดานปาไมระดับสากล
การรับรองมาตรฐานดานปาไมระดับสากลที่เปนที่รจู ักกันดีมี 2 มาตรฐาน คือ
♣ Forest Stewardship Council (FSC)
♣ Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Forest Stewardship Council (FSC)

Program for the Endorsement of
Forest Certification (PEFC)

๙.๒ การรับรองมาตรฐานดานปาไมตามมาตรฐาน FSC

มาตรฐาน FSC หรือ Forest Stewardship Council เริ่มตนในป พ.ศ. 2536 เกิด
จากองคกรระดับนานาชาติที่ไมหวังผลกําไรที่มีความมุงมั่นในการสงเสริมการจัดการปาไม
ทั่ ว โลกอย า งรั บ ผิ ด ชอบ โดยมี เ ป า หมายเพื่ อสนั บ สนุ น การจั ด การป า ไม ข องโลกอย า ง
เหมาะสมกับสิ่งแวดลอม มีประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ การรับรองมาตรฐานดานปา
ไมตามมาตรฐาน FSC มีเปาหมายเพื่อใหผูบริโภคมั่นใจวาสินคาที่ติดฉลาก FSC เปนสินคา
ที่มาจากการจัดการปาไมอยางรับผิดชอบ อยางไรก็ตาม FSC ไมใชผูประเมินและทําการ
ตรวจสอบเพื่อออกใบประกาศนียบัตร แตจะเปนหนาที่ขององคกรตรวจสอบภายนอกที่
ไดรับการรับรองจากองคกรนานาชาติเพื่อใหมั่นใจไดวาการทํางานขององคกรตรวจสอบนั้น
เปนไปตามกฎเกณฑและมาตรฐานที่ FSC วางไว
เงื่อนไขสําหรับผูที่จะเขามาตรฐาน FSC
จะตองทําตามนโยบายของ FSC คือ หามกระทํากิจกรรมตางๆ ทั้งในขอบเขต
และนอกขอบเขตการรับรอง หรือพื้นที่นอกขอบเขตการรับรองดังนี้
♣ คาขายหรือตัดไมเถื่อนผิดกฎหมาย
♣ ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการกระทําธุรกิจเกี่ยวกับปาไม
♣ ทําลายพื้นที่ที่มีคุณคาตอการอนุรักษในการกระทําธุรกิจเกี่ยวกับปาไม
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♣ แปลงพื้นที่จากพื้นที่ปาไมเปนพื้นที่ที่ไมใชปาไมอยางเห็นไดชัด
♣ นําพืชทีด่ ัดแปลงพันธุกรรมเขามาใชในธุรกิจปาไม
♣ การละเมิดมาตรฐานแรงงานระดับประเทศ
หลักการสําคัญ 10 ประการสําหรับการจัดการปาตามมาตรฐาน FSC

ที่มา: https://www.tetrapak.com/th/about/cases-articles/what-is-fsc
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การรับรองมาตรฐานดานปาไมตามมาตรฐาน FSC ในประเทศไทย
ปจจุบันอยูในระหวางการปรับมาตรฐานการจัดการปาไมใหเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย ซึ่งกําลังดําเนินการรวมกับคณะทํางาน ภาคประชาสังคม บริษัทเอกชน
และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ซึ่งกระบวนการในการรับรองมาตรฐาน FSC จากสวนปาสูตลาด
ดังแสดงในภาพที่ 9.1

การติดฉลาก FSC
โรงงาน

ปาไม หรือสวนปา

ประมวลผล

โรงเลื่อย

หวงโซการควบคุมผลิตภัณฑจากปาไม

ภาพที่ 9.1 กระบวนการรับรองมาตรฐาน FSC จากสวนปาสูตลาด

ภาพที่ 9.2 ตัวอยางผลิตภัณฑไมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน FSC
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รานคาปลีก

๙.๓ การรับรองมาตรฐานดานปาไมตามมาตรฐาน PEFC
มาตรฐาน PEFC หรือ Program for the Endorsement of Forest
Certification กอตั้งโดยองคกรระดับนานาชาติทไี่ มหวังผลกําไรในป พ.ศ. 2542 ปจจุบันมี
สํานักงานใหญตั้งอยูที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
การจัดการปาไมอยางยัง่ ยืนโดยใชกลไกตลาด การใหการรับรอง และการติดฉลากบนไม
และสินคาไมเชนเดียวกับ FSC ในการใหการรับรองมาตรฐานดานปาไม
เอกลักษณของการรับรองมาตรฐานดานปาไมตามมาตรฐาน PEFC
PEFC ทําหนาที่เปนองคกรแมขายที่ใหการประเมินและใหการยอมรับ
ระบบการรับรองปาไมระดับประเทศ โดยอาศัยหลักการ แนวทาง
ปฏิบัติ
และเกณฑการประเมินที่พัฒนาขึน้ ที่มีขั้นตอนการรับฟง
ความเห็นและฉันทามติจากผูมีสว นไดเสียในพื้นที่ ซึ่งกระบวนนีไ้ ดรับ
การยอมรับจากองคกรระหวางประเทศจากหลากหลายประเทศ
การรับรองมาตรฐานปาไมตามมาตรฐาน PEFC ในประเทศไทย
สํานักงานการรับรองไมเศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council:
TFCC) ไดรับคัดเลือกเขาเปนสมาชิกของ PEFC ในฐานะหนวยปกครองการรับรอง
มาตรฐานดานปาไมระดับประเทศ (National Governing Body: NGB) ทั้งนี้ TFCC มีการ
ดําเนินงานรวมกับ สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งกําลังอยูในระหวางการพัฒนาระบบ โดย TFCC ทําหนาที่กําหนดกติกาในการรับรองการ
จัดการปาไมอยางยัง่ ยืนของไทย ตามมาตรฐานการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจยั่งยืน (มอก.
14061) และมาตรฐานหวงโซการควบคุมผลิตภัณฑจากปาไม (มอก. 2861) สวนผูป ระเมิน
ที่ทําการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองเปนหนาที่ขององคกรตรวจสอบอิสระภายนอก เมื่อ
ผูประกอบการไดมาตรฐานตามขอกําหนดจะไดใบรับรองมาตรฐานการจัดการสวนปาไม
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน (มอก. 14061) และมาตรฐานหวงโซการควบคุมผลิตภัณฑจากปาไม
(มอก. 2861) จาก TFCC และสามารถนําฉลากหรือเครื่องหมายสัญลักษณของ PEFC ใชใน
ผลิตภัณฑไดหลังกระบวนการในการเทียบเคียงของ TFCC เสร็จสมบูรณ
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มาตรฐานการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจยั่งยืน (มอก. 14061) ซึ่งประกาศโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ไดกําหนดขอกําหนดเฉพาะเอาไวหลักๆ 7 ขอ คือ
♣ การปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมาย
♣ การบํารุงรักษาสวนปาอยางเหมาะสมเพื่อเปนแหลงกักเก็บคารบอน
♣ การรักษาความสมบูรณและระบบนิเวศสวนปา
♣ การรักษาสภาพและการสนับสนุนการทําหนาทีด่ านผลผลิตของสวนปา
(ผลผลิตเนื้อไมและผลผลิตที่ไมใชเนื้อไม
♣ การรักษาสภาพ การอนุรักษ และการสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศสวนปา
♣ การรักษาสภาพและการสงเสริมการทําหนาที่ดา นการปองกันของการจัดการ
สวนปา (เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา)
♣ การรักษาสภาพการทําหนาที่ดานเศรษฐกิจ สังคม ของสวนปา

ภาพที่ 9.3 ตัวอยางไมและผลิตภัณฑไมที่ไดมาตรฐาน PEFC

๙.๔ ระบบรับประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม

(Timber Legality Assurance System: TLAS)
นอกจากการรับรองมาตรฐานดานปาไมตามมาตรฐาน FSC และ PEFC ยังมี
ระบบรับประกันความถูกตองตามกฎหมาย (Timber Legality System: TLAS) ซึ่งเกิดจาก
แผนปฏิบัติการเฟล็กที (FLEGT) ที่ริเริ่มโดยสหภาพยุโรปเพือ่ แกปญหาการทําไมอยางผิด
กฎหมายซึ่งมีกลไกการเจรจาระหวางรัฐโดยกรมปาไมเปนหนวยงานหลักในการเจรจานี้
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แผนปฏิบัติการ FLEGT
แผนปฏิบัติการ FLEGT
หรือ เฟล็กที (Forest Law
Enforcement Governance and
Trade) คือ การบังคับใชกฎหมายปา
ไม ธรรมาภิบาล และการคา เปน
มาตรการของสหภาพยุโรปที่ริเริม่ ขึ้น
ที่มา: https://www.recoftc.org/thailand/projects/flegtเพื่อลดปญหาการทําไมและการคา
ผลิตภัณฑทผี่ ิดกฎหมาย ที่มีการประกาศใชเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยมีหัวใจ
สําคัญคือ
การหามจําหนายหรือนําเขาไมและผลิตภัณฑที่ทําจากไมผิดกฎหมายเขาสู
สหภาพยุโรป และกําหนดใหผูคา ผลิตภัณฑไมใหสหภาพยุโรปสามารถตรวจสอบที่มาบริษทั
คูคา ผูจัดซื้อจัดจาง และลูกคายอนกลับได
ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจกับแผนปฏิบัติการ FLEGT
ขอตกลงการเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ
(Voluntary
Partnership
Agreement: VPA) เปนหนึ่งในแผนปฏิบัติการ FLEGT มีเปาหมายเพื่อปองกันไมใหไมและ
ผลิตภัณฑไมที่ผิดกฎหมายเขาสูต ลาด เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งแจงความประสงค จะเขา
รวมการเจรจาขอตกลงหุน สวนดวยความสมัครใจ และสหภาพยุโรปตอบรับการเจรจาแลว
ประเทศนั้นก็จะถือวา “ประเทศหุนสวน” และมีหนาที่จัดทําเนื้อหาของขอตกลงหุนสวนฯ
เชน การทํานิยามของไมที่ถูกตองตามกฎหมาย ขอบเขตของผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอตกลง
เปนตน รวมทัง้ พัฒนา “ระบบประกันความถูกตองตามกฎหมายของไม” (Timber
Legality Assurance System: TLAS) ที่ถูกออกแบบมาเพือ่ พิสูจน ติดตามตรวจสอบ และ
ออกใบอนุญาต FLEGT ใหกับไมที่ถูกตองตามกฎหมายตอไป ปจจุบนั ประเทศไทยอยู
ระหวางดําเนินการจัดทําขอตกลงเปนหุน สวนดวยความสมัครใจกับสหภาพยุโรป
FLEGT กับประเทศไทย
ปจจุบันประเทศไทยมีการสงออกไมไปยังตลาดสหภาพยุโรปมูลคากวา 10,000
ลานบาทตอป หากผูสงออกผลิตภัณฑไมในประเทศไทยไมสามารถแสดงหลักฐานที่มา
ของไมวาถูกกฎหมาย สินคาไมของไทยอาจจะไมสามารถเขาสูตลาดของประเทศสมาชิก
94

สหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังกระทบตอการสงออกผลิตภัณฑไมไปขายในประเทศอื่นๆที่
นําเขาวัตถุดิบจากไทยเพื่อสงออกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอีกดวย

ภาพที่ 9.4 FLEGT กับประเทศไทย
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