ค�ำน�ำ
กรมป่าไม้ได้จัดท�าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลพันธุ์ไม้ฉบับนีข้ ึ้นเพื่อให้เกษตรกร
ผู้สนใจปลูกไม้ยูคาลิปตัส น�าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจเลือกพันธุ์ไม้
ที่จะใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าให้เหมาะสมกับที่ดินของตนเอง โดยรวบรวมผล
การศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิชาการป่าไม้ ตลอดจนตัวอย่างการด�าเนินการ
ปลูกไม้ ออกเป็นหัวข้อหลักๆ ได้แก่ ลักษณะทัว่ ไปของต้นไม้ ปัจจัยแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโต ปัจจัยและขัน้ ตอนการบ�ารุงรักษาสวนป่า
ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตการลงทุนและผลตอบแทนจากการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้าง
รายได้จากการปลูกต้นไม้ชนิดนี้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ช่วยแก้ปัญหาสภาวะ
โลกร้อน
ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า ในฐานะผู้รับผิดชอบ
การส่งเสริมปลูกป่าภาคเอกชน จึงขอขอบคุณนักวิชาการป่าไม้ผู้เขียนทุกท่าน
เป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนช่วยให้การส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนบรรลุผลสัมฤทธิ์
มากยิ่งขึ้น และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่สาระข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์แก่ผู้สร้างสวนป่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
2556

Eucalyptuscamaldulensis
camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus

11

สำรบัญ
ค�าน�า
ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ลักษณะทั่วไป
การขยายพันธุ์และการเตรียมกล้า
การดูแารุลรังดูกแษากล้
าไม้ าไม
การบํ
ลรักษากล
พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก
การปลูก
การบ�ารุงดูแลรักษา
การเจริญเติบโต
การตัดฟันและการไว้หน่อ
การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา
ประโยชน์ของไม้ยูคาลิปตัส
การตลาดไม้ยูคาลิปตัส

22 ยู ค า ลิลิ ปป ตัตัสส คคา าม มา าล ลดู ดูเ ลเ นล ซิน สซิ ส

หน้า
1
3
4
6
16
15
17
20
22
24
24
25
28
30

ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
ชื่อวงศ์
MYRTACEAE
ชื่อพื้นเมือง
River red gum, red gum, Murray red gum, river gum.
ชื่อคามาลดูเลนซิส ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเคาท์แห่งเมืองคามาลโดลี
แห่งประเทศอิตาลีเพราะว่าท่านเป็นผูน้ า� ไม้ยคู าลิปตัส คามาลดูเลนซิสจากประเทศ
ออสเตรเลียไปปลูกจนประสบผลส�าเร็จบนที่ดินส่วนตัวในประเทศอิตาลี เมื่อปี
พ.ศ. 2375
ถิน่ ก�าเนิด ถิน่ ก�าเนิดของไม้ยคู าลิปตัสกว่า 700 ชนิดอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
โดยกระจัดกระจายไปทั่วประเทศ ยกเว้นในรัฐทัสมาเนีย ส่วนไม้ยูคาลิปตัส
จ�านวน 2 ชนิดเท่านัน้ ที่มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย แถวๆ เกาะต่างๆ
และติ ม อร์ คื อ ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า (Eucalyptus
urophylla S.T.Blake)
Eucalyptus urophylla
Eucalyptus deglupta
และยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปตา (Eucalyptus
deglupta B1) พบในปาปัวนิวกินี ติมอร์
อินโดนีเซีย
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ยูคาลิปตัส เป็นไม้ต่างประเทศมีมากกว่า 700 ชนิด มีถิ่นก�าเนิดอยู่ใน
ทวีปออสเตรเลีย เป็นส่วนใหญ่ ประเทศไทย ได้เริม่ น�ายูคาลิปตัสชนิดต่างๆ มาทดลอง
ปลูกประมาณปี พ.ศ. 2493 แต่ได้มกี ารทดลองกันจริงๆ เมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 2507
ปรากฏว่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส (Eucalyptus
(Eucalptus camaldulensis) สามารถ
เจริญเติบโตได้ในแทบทุกสภาพพื้นที่ และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงจึงนิยมปลูก
กันมากอย่างแพร่หลาย
ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพของดิน
แทบทุกประเภท ตัง้ แต่ในทีร่ มิ น�า้ ทีร่ าบน�า้ ท่วมบางระยะในรอบปี แม้แต่ดนิ ทีเ่ ป็นทราย
และมีความแห้งแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน พืน้ ทีด่ นิ เลวทีม่ ปี ริมาณน�า้ ฝนน้อยกว่า
650 มิลลิเมตรต่อปี รวมทั้งพื้นที่ที่มีดินเค็ม ดินเปรี้ยว แต่จะไม่ทนทานต่อดินที่มี
หินปูนสูง

ลักษณะทั่วไป
ล�าต้น เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูง 24-26 เมตร และอาจ
สูงถึง 50 เมตร ความโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 เมตร หรืออาจโต
มากกว่านี้ รูปทรงสูง เปลาตรง มีกิ่งก้านน้อย
ใบ เป็นคู่ตรงข้ามเรียงสลับกัน ลักษณะใบเป็นรูปหอก มีขนาด 2.5-12 x
0.3-0.8 นิ้ว ก้านใบยาว ใบสีเขียวอ่อน ทั้งสองด้าน บางครั้งมีสีเทาใบบาง
ห้อยลง เส้นใบมองเห็นได้ชัด
44 ยู ค า ลิลิ ปป ตัตัสส คคคาาามมมาาาลลลดูดูดูเ เลเลนลนซินซิสซิสส

เปลือก มีลกั ษณะเรียบเป็นมัน มีสเี ทาสลับสีขาวและน�า้ ตาลแดงเป็นบางแห่ง
เปลือกนอกจะแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของล�าต้น เมื่อแห้งและลอกออก
1− เซนติ
ได้ง่าย ในขณะสดหลังจากการตัดฟัน เปลือกนอกหนาประมาณ ½เซนติ
2 เมตร เมตร
เมล็ด ขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร สีเหลือง เมล็ด 1 กิโลกรัม มีเมล็ดประมาณ
1-200,000 เมล็ด
ช่อดอก เกิดที่ข้อต่อระหว่างกิ่งกับใบ มีก้านดอกเรียวยาว และมีก้านย่อย
แยกไปอีก ออกดอกเกือบตลอดปี ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นไม้บางครั้งมีทั้ง
ดอกตูม ดอกบาน ผลอ่อน และผลแก่ในกิ่งเดียวกัน ออกดอกปีละ 7-8 เดือน
เหมาะกับการเลี้ยงผึ้ง
ผล มีลักษณะครึ่งวงกลม หรือรูปถ้วย มีขนาด 0.2-0.3 x 0.2-0.3 นิ้ว
ผิวนอกแข็ง เมือ่ ยังอ่อนอยูจ่ ะมีสเี ขียวและจะเปลีย่ นเป็นสีนา�้ ตาลเมือ่ แก่ เมือ่ ผลแก่
ปลายผลจะแยกออก ท�าให้เมล็ดที่อยู่ภายในร่วงหล่นออกมา
ลักษณะเนื้อไม้ มีแก่นสีน�้าตาล กระพี้สีน�้าตาลอ่อน กระพี้และแก่นสี
แตกต่างเห็นได้ชัด ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีอายุมากขึ้นจะมีสีน�้าตาลแดง
เข้มกว่าไม้อายุนอ้ ย เนือ้ ไม้มลี กั ษณะค่อนข้างละเอียด เสีย้ นสน (interlocked grain)
บางครั้งบิดไปตามแนวล�าต้น เนื้อไม้มีความถ่วงจ�าเพาะอยู่ระหว่าง 0.6-0.9
ในสภาพแห้งแล้ง ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อายุของไม้ เนือ้ ไม้แตกง่ายหลังจากตัดฟันตามแนวยาว
ขนานล�าต้น แต่ถา้ ท�าให้ถกู หลักวิธกี ส็ ามารถน�ามาเลือ่ ยท�าเครือ่ งเรือนและก่อสร้างได้
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ก า ร ข ย า ย พั น ธุ ์
แ ล ะ ก า ร เ ต รี ย ม

ก ล้ า

ยูคาลิปตัสก็เหมือนพืชชนิดอื่นๆ
ที่สามารถท�าการขยายพันธุ์ได้หลายวิธี
แต่วธิ ที เี่ หมาะสมมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 วิธคี อื การ
ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด (Seeding)
การปักช�า (Cutting) และการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ (Tissue Culture) ที่ส�าคัญพื้นที่
ทีจ่ ะท�าการขยายพันธุ์ ควรอยูใ่ กล้แหล่งน�า้
เพราะในการจัดเตรียมกล้าไม้กว่าจะน�าไป
ปลูกในพืน้ ทีต่ อ้ งใช้ปริมาณน�า้ มากพอสมควร
ในการบ�ารุงรักษา ซึง่ ลักษณะการขยายพันธุ์
แต่ละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้

การเพาะเมล็ด
การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้มากที่สุด
เนือ่ งจากเป็นการขยายพันธุท์ สี่ ะดวก ใช้ตน้ ทุนต�า่ และสามารถพิจารณาการเพาะช�า
จัดเตรียมกล้าไม้ได้ตามปริมาณ หรือจ�านวนที่ต้องการปลูกได้ แต่จะมีข้อเสียที่กล้า
ยูคาลิปตัสที่เพาะช�าอาจกลายพันธุ์ และมีลักษณะด้อยที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น ล�าต้น
คดงอเวลาน�าไปปลูกการเจริญเติบโตของต้นไม้ไม่สม�่าเสมอไปทั่วทั้งแปลงและ
ต้นไม้มีการแตกกิ่งก้านมากเกินไป เป็นต้น
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดควรท�าระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธุ์ เพราะระยะเวลาดังกล่าวจะท�าให้สะดวกและได้ผลดี เนื่องจาก
66 ยู ค า ลิลิ ปป ตัตัสส คคคาาามมมาาาลลลดูดูดูเ เลเลนลนซินซิสซิสส

หมดฤดูฝนและอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไป ท�าให้การย้ายช�ากล้าไม้จะมีเปอร์เซ็นต์
การรอดตายสูงเมื่อกล้างอกมีอายุ 18 วัน เลี้ยงไว้ในถุงช�าอย่างน้อย 2-3 เดือน
จะมีความสูงประมาณ 25 เซนติเมตร ขนาดดังกล่าวเหมาะทีจ่ ะน�าไปใช้ปลูกในเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมพอดี ซึ่งลักษณะการเพาะเมล็ดมีรายละเอียดดัดังนีงนี้ ้
แปลงเพาะเมล็ด ควรจัดท�าแปลงเพาะให้มีแสงแดดส่องถึงพอประมาณ
ไม่ควรท�าในที่โล่ง เพราะจะท�าให้กล้ายูคาลิปตัสที่เพิ่งงอกออกจากเมล็ดเหี่ยวเฉา
ตายได้ ขนาดของแปลงเพาะช�าควรกว้างประมาณ 1 เมตร เพื่อจะได้สะดวก
ในการปฏิบตั งิ านและง่ายต่อการค�านวณเนือ้ ทีท่ จี่ ะใช้หว่านเมล็ดอีกด้วยส่วนความยาว
แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่นนั้ ขอบแปลงควรก่อด้วยอิฐบล็อก ซึ่งจะท�าให้
แข็งแรงและทนทานพืน้ ทีแ่ ปลงควรเป็นแบบเปิดและไม่มสี งิ่ ขวางกัน้ เพราะเมือ่ เวลา
ฝนตกหรือรดน�้ามากเกินไป น�้าจะได้ไม่ท่วมขัง แต่จะซึมลงดินได้สะดวก และควร
มีฝาครอบแปลง โดยใช้ไม้ทา� ขอบขนาดเท่าแปลงบุดว้ ยลวดตาข่าย เพือ่ ป้องกันแมลง
หรือสัตว์ที่ชอบกินหรือท�าลายเมล็ดและกล้าไม้ในเวลากลางคืน กลางวันเปิดให้ได้
รับแสงและควรมีผ้าพลาสติกส�าหรับคลุมลงบนฝาครอบแปลงเวลาฝนตกด้วย
ถ้าเพาะเมล็ดจ�านวนไม่มากนัก ควรเพาะลงในกระบะไม้หรือถาดพลาสติก ซึ่งจะ
ท�าให้ดูแลรักษาง่าย สะดวกเวลาย้ายช�า สามารถยกไปทั้งกระบะ เมื่อช�าไม่หมด
ก็ยกกลับมาไว้ที่เดิมได้
ดินเพาะเมล็ด ควรเป็นดินร่วนปนทรายมีการระบายน�้าได้ดี โดยแยกเอา
เศษไม้หนิ และกรวดออกเสียก่อน แล้วจึงใส่ดนิ ลงแปลงเพาะให้เต็มเสมอกับขอบแปลง
เกลี่ยให้ได้ระดับเสมอกับขอบแปลงทุกด้าน รดน�้าดินในแปลงและทิ้งไว้ให้ดิน
เกาะตัวกันก่อน จึงหว่านเมล็ดเมื่อเพาะเมล็ดครั้งหนึง่ แล้ว ควรเปลี่ยนดินในแปลง
หรือกระบะใหม่ ตากแปลงทิง้ ไว้สกั 2-3 วัน เพือ่ ฆ่าเชือ้ ราทีจ่ ะเป็นอันตรายต่อเมล็ด
หรือกล้าไม้ที่เราจะเพาะครั้งต่อไป
การหว่านเมล็ด เมล็ดยูคาลิปตัสมีขนาดเล็กมากและมีกากปนอยู่ จึงควร
หว่านเมล็ดให้มรี ะยะสม�า่ เสมอคลุมพืน้ ทีโ่ ดยตลอดและไม่ให้เมล็ดซ้อนกัน โดยน�าเมล็ด
ผสมกับทรายละเอียดอีก 2 เท่าตัว เพื่อจะได้ช่วยการกระจายของเมล็ดที่หว่านได้
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ดีขนึ้ เมือ่ หว่านเมล็ดเสร็จแล้วให้ใช้ทรายโรยทับบางๆ หนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร
เกลี่ยให้เรียบแล้วจึงรดน�้า
การรดน�้าแปลงเพาะ ขณะที่เมล็ดยังไม่งอก ควรรดน�้าทั้งเช้าและเย็น
เพื่อให้ดินในแปลงชื้นอยู่เสมอ โดยใช้บัวรดน�้าชนิดที่หัวเป็นฝอยละเอียดหรือใช้ถัง
พ่นยาก็ได้ น�้าที่ใช้รดถ้าผสมยาฆ่าเชื้อราด้วยจะเป็นการดี เมล็ดจะงอกหลังจาก
เพาะช�าประมาณ 7-10 วัน เมื่อเมล็ดงอกแล้วควรลดการให้น�้าลงเป็นวันละครั้ง
ในตอนเย็นหรือวันเว้นวัน หรือเมื่อเห็นว่าดินในแปลงแห้ง เพื่อป้องกันกล้าไม้
เกิดโรคเน่าคอดิน (Damping off) เนื่องจากดินชื้นแฉะเกินไป

ก า ร ย ้ า ย ช� า
สามารถท� า ได้ 2 วิ ธี คื อ ใช้ ถุ ง
พลาสติกและใช้ถาดเพาะช�า ซึ่งแต่ละวิธี
มีรายละเอียดในการปฏิบัติ ดังนี้
การย้ายช�าโดยใช้ถงุ พลาสติก ถือได้วา่ เป็นวิธที นี่ ยิ มกันมากเนือ่ งจากสะดวก
และง่ายในการปฏิบตั ิ หรือเคลือ่ นย้ายไปปลูกในพืน้ ที่ ซึง่ ถุงพลาสติกทีใ่ ช้ควรมีขนาด
10x17 เซนติเมตร หรือ 4 นิว้ x 6.5 นิว้ หนาประมาณ 0.10 มิลลิเมตร โดยถุงพลาสติก
1 กิโลกรัม จะมีจ�านวนถุงประมาณ 700 ถุง ก่อนน�าไปบรรจุดินต้องเจาะรูก่อน
เพือ่ ช่วยระบายน�า้ ส่วนเกินออกจากถุงเมือ่ เวลารดน�า้ หรือฝนตกมากเกินไป ถ้าน�า้ ขัง
อาจท�าให้เกิดโรคเน่าคอดินแก่กล้าไม้ขณะยังเล็กได้ โดยใช้เหล็กเจาะสายปะเก็น
ขนาด 2 หุน ซึง่ จะเจาะได้เร็วและคราวละมากๆ โดยเจาะสูงจากก้นถุง 5 เซนติเมตร
และ 3 เซนติเมตร ต�าแหน่งละ 2 รู แต่ละรูห่างกันประมาณ 5 เซนติเมตร
เมื่อคลี่ถุงออกแต่ละถุงจะมี 8 รู เวลาบรรจุดินใส่ถุงและขยุ้มก้นแต่งให้แบนราบ
88 ยู ค า ลิลิ ปป ตัตัสส คคคาาามมมาาาลลลดูดูดูเ เลเลนลนซินซิสซิสส

แล้ว 4 รูล่างจะอยู่บริเวณขอบก้นถุงพอดี ดินส�าหรับบรรจุถุงช�าควรเป็นดินร่วน
ปนทรายซึง่ มีการระบายน�า้ ดี ก่อนบรรจุควรทุบให้ละเอียด แยกกรวดหิน เศษหญ้า
ออกก่อนหากดินแห้งเกินไปให้รดน�้าดินเล็กน้อย เพื่อให้ดินเกาะตัวกันท�าให้บรรจุ
ได้ง่าย กระแทกถุงให้ดินแน่น ขยุ้มพับก้นถุงให้เรียบเพื่อสะดวกในการจัดเรียงถุง
ขนาดของกล้าไม้ยูคาลิปตัสที่พอเหมาะแก่การย้ายช�าควรมีความสูงราว
1.30 เซนติเมตร รากแก้วยาวประมาณ 1 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 18 วัน
มีใบจริงประมาณ 1 คู่ ซึ่งเมื่อย้ายช�าจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง ก่อนช�ากล้าไม้
ต้องรดน�้าในถุงช�าเสียก่อน เพื่อให้ดินชื้นและเกาะตัวซึ่งกันและกัน ปล่อยทิ้งไว้
สักครูแ่ ล้วรดน�า้ ซ�า้ ลงไปอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ให้นา�้ ซึมลงไปทัว่ ถุง ปกติแล้วจะรดน�า้ ทิง้ ไว้
ในตอนเช้าและช�ากล้าไม้ในตอนบ่าย เพือ่ ให้กล้าไม้ถกู แดดน้อยในวันทีท่ า� การย้ายช�า
และช�ากล้าไม้ในตอนบ่ายเพื่อให้กล้าไม้ถูกแดดน้อยในวันที่ท�าการย้ายช�า
การถอนกล้าไม้ในแปลงเพาะ ควรรดน�า้ ในแปลงเพาะให้ชมุ่ เสียก่อน เพือ่ ให้
ถอนกล้าได้ง่าย เลือกถอนกล้าไม้ที่มีขนาดใกล้เคียงกันในการช�าแต่ละครั้ง เพื่อให้
กล้าไม้เติบโตเป็นรุ่นๆ ไป ถ้ากล้าไม้มีรากแก้วยาวเกินไป ควรจะเด็ดออกบ้าง
เพื่อสะดวกในการช�า และมีเปอร์เซ็นต์รอดตายสูง กล้าไม้ที่ถอนมาควรจะพักไว้
ในขันพลาสติกที่ใส่น�้าไว้เล็กน้อย การถอนกล้าไม้ช�าครั้งหนึง่ ๆ ไม่ควรถอนจ�านวน
มากๆ ควรจะกะให้ช�าเสร็จหมดภายใน 3 ชั่วโมง ก่อนช�ากล้าไม้ให้ใช้ไม้แท่งกลม
เสี้ยมปลายแหลมขนาดดินสอด�าแทงดินในถุงช�าที่รดน�้าไว้ตรงกลางถุงพอดี ให้ลึก
และกว้างพอเหมาะกับขนาดของรากกล้าไม้ ใส่รากกล้าไม้ลงไปในรูแล้วกดดิน
ที่โคนกล้าไม้ให้แน่น ไม่ให้มีช่องว่างภายใน เสร็จแล้วใช้บัวรดน�้าชนิดเดียวกัน
กับที่รดน�้าแปลงเพาะรดน�้าให้กล้าไม้ในถุงช�าอีกครั้ง
หลังจากย้ายช�ากล้าไม้ได้ประมาณ 20 วัน ให้แยกถุงกล้าไม้ทตี่ ายออกน�าถุง
กล้าไม้ที่ไม่ตายจากแปลงอื่นใส่แทน ส�าหรับถุงที่ตายให้น�าไปเรียงเป็นแปลงอีก
ถอนวัชพืชและเติมดินให้เต็มแล้วค่อยน�ากล้าไม้มาลงช�าใหม่ กล้าไม้ที่รอดตาย
และตัง้ ตัวได้แล้วควรใช้ทรายหยาบโรยบนหน้าถุงให้เต็มส่วนทีย่ บุ ลงไป เพือ่ กันไม่ให้
ปากถุงพับเวลารดน�้า ช่วยให้หน้าดินไม่จับกันแน่นหรือเกิดตะไคร่น�้าบนดิน
และสะดวกต่อการถอนวัชพืชที่เกิดขึ้นในถุงช�าด้วย
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การย้ายช�าโดยใช้ถาดเพาะช�า วิธีนกี้ ็ไม่แตกต่างไปจากการย้ายช�าโดยใช้
ถุงพลาสติกมากนัก เพียงแต่เป็นการพัฒนาวัสดุย้ายช�ากล้าไม้ให้ทันสมัยมากขึ้น
ซึ่งการย้ายช�าวิธีนถี้ าดเพาะช�าสามารถน�ามาใช้ใหม่ได้อีก รากของกล้าไม้ไม่ลงดิน
ท�าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการตัดแต่งรากกล้าไม้ เพียงแต่กล้าไม้จะอยู่ในลักษณะ
ระบบรากลอยทีอ่ ยูใ่ นหลุมของถาดเพาะช�า ทีส่ า� คัญสะดวกในการน�ากล้าไม้ไปปลูก
งแต่ถถอดกล
อดกล้าาออกจากถาดเพาะชํ
ออกจากเพาะช�าแล้
วน�วานํไปปลู
เพียงแต
าแล
าไปปลูกได้
กไดเลยไม่
เลยไมตต้ออ งเสี
งเสียยเวลาในการกรี
เวลาในการกรีด
หรือฉีกถุงอีกครั้ง ซึ่งขนาดของถาดเพาะช�าแผงหนึง่ ก็จะมีจ�านวนหลุมแตกต่างกัน
ไปแต่ขนาดของถาดเพาะช�าโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยมีขนาดใหญ่มากนัก เพราะถาด
เหล
ะตอองน�งนําไปวางบนตะแกรงเหล็
าไปวางบนตะแกรงเหล็
ชั้นวางถาดเพาะชํ
อีกทีหนึง่
เหล่าานีนีจ้ จ้ ะต้
กทีเ่ ป็กนทีชั่เปน้ นวางเพาะช�
ากล้าอีกทีหานึกลง่ าขนาดถาด
ขนาดถาดเพาะชํ
ดแมก 36 หลุมเป็นต้น
เพาะช�าที่ใช้ได้แก่าที24่ใชไหลุ
24 หลุม 36 หลุม เปนตน

ก า ร ป ั ก ช� า
(Cutting)

การขยายพันธุ์โดยการปักช�า
เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถท�าได้ง่าย
สะดวกให้ผลเร็ว และได้กล้าไม้ปริมาณมาก
ไม่กลายพันธุ์ แต่ก็เป็นวิธีที่ต้องใช้ต้นทุนสูงเนื่องจากเป็นการขยายพันธุ์ที่ต้องใช้
เทคนิคพอสมควรที่ส�าคัญต้องมีการวิจัยคัดเลือกปรับปรุงสายพันธุ์ให้ดีก่อนท�าการ
ขยายพันธุ์ จึงเป็นวิธที เี่ หมาะสมกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่มากกว่า ส�าหรับยูคาลิปตัส
นัน้ นิยมใช้สว่ นของกิง่ ในการปักช�า ซึง่ เป็นการขยายพันธุท์ ไี่ ด้ผลดีและนิยมท�ากันมาก
เนือ่ งจากกิง่ สามารถออกรากและแตกยอดใหม่ได้ดกี ว่า ต้นพืชทีไ่ ด้กแ็ ข็งแรงสมบูรณ์
เจริญเติบโตสม�่าเสมอและให้ผลผลิตเร็วกว่าการใช้ส่วนอื่นๆ ในการปักช�า
1010 ยู ค า ลิลิ ปป ตัตัสส คคคาาามมมาาาลลลดูดูดูเ เลเลนลนซินซิสซิสส

หลักการขยายพันธุโ์ ดยวิธนี ี้ คือ ตัดเอากิง่ พันธุจ์ ากต้นตอไปชุบสารเร่งราก
แล้วน�าไปช�าในถุงเพาะช�าหรือถาดเพาะช�าทีจ่ ดั เรียงเตรียมไว้เมือ่ กิง่ พันธุน์ นั้ ออกราก
ก็ดูแลรักษาไปอีกระยะหนึง่ จนกล้าไม้โตได้ขนาดจึงน�าไปปลูกในพื้นที่ แม้ว่าการ
ขยายพันธุ์โดยวิธีนจี้ ะง่ายและสะดวก แต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาต้นตอที่จะ
ผลิตกิ่งให้ได้จ�านวนมากเพียงพอกับความต้องการที่ส�าคัญไม่ใช่ว่าทุกต้นตอหรือกิ่ง
ที่จะน�ามาปักช�าได้หมด ซึ่งกิ่งที่จะน�ามาปักช�าได้ดีต้องเป็นกิ่งอ่อนที่อยู่ใกล้หรือ
รอบโคนต้นจะออกรากได้ง่ายมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง

อุ ป ก ร ณ ์ ที่ จ� า เ ป ็ น ใ น ก า ร ป ั ก ช� า
วัสดุปักช�า โดยทั่วไปควรเป็นวัสดุที่อุ้มน�้าและระบายน�้าดี อากาศถ่ายเท
ได้สะดวกมีสภาพเป็นกลาง คือ ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างวัสดุที่นิยมใช้กัน
ได้แก่ ทรายหยาบ ขี้เถ้า แกลบ ปุ๋ยคอก ดินร่วน เศษซากพืชป่นหรือสับ เป็นต้น
ภาชนะหรือกระบะปักช�า สามารถใช้ได้หลายชนิด ได้แก่ ถาดเพาะช�า
ถุงพลาสติก กระถางดินเผา ตะกร้าพลาสติก เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันถาดเพาะช�า
จะเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ น�าไปปลูกสะดวกหรือ
จ�าหน่าย แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรก็ง่าย
กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ใช้ส�าหรับตัดกิ่งของยูคาลิปตัสที่จะมาปักช�า
มีดหรือคัตเตอร์ ใช้ส�าหรับตัดแต่งชิ้นส่วนต่างๆ ของต้นพืชที่จะมาปักช�า
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วิ ธี ก า ร ตั ด กิ่ ง ป ั ก ช� า
การเตรียมต้นตอ ผูท้ ปี่ ระสงค์จะขยายพันธุย์ คู าลิปตัสด้วยวิธกี ารตัดกิง่ ปักช�า
จะต้องค�านึงถึงสัดส่วนของต้นตอและจ�านวนกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ด้วย โดยต้นตอ 1 ต้น
จะผลิตกิง่ พันธุไ์ ด้ประมาณ 50 กิง่ ต่อปี กล่าวคือ ถ้าต้องการผลิตกล้าไม้ 5,000 ต้นต่อปี
ก็ตอ้ งใช้ตน้ ตอไม่ตา�่ กว่า 100 ต้น การจัดเตรียมพืน้ ทีส่ า� หรับเตรียมต้นตอระยะปลูก
อาจใช้ 1x1 เมตร หรือน้อยกว่านัน้ เพราะต้องให้ต้นตอมีขนาดเล็กและสูงไม่เกิน
50 เซนติเมตร ดังนัน้ ในพื้นที่ 1 ไร่ ถ้าใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร จะปลูกต้นตอได้ถึง
1,600 ต้น และสามารถผลิตกิ่งพันธุ์ได้ประมาณ 60,000-70,000 กิ่งต่อปี
การเตรียมสิ่งที่จะใช้ปักช�า อาจจะใช้ถุงหรือถาดเพาะช�าก็ได้แล้วแต่วัสดุ
ที่หาได้ในพื้นที่ งบประมาณ และปริมาณกล้าที่ต้องการ โดยใช้เส้นใยมะพร้าว
ขุยมะพร้าว แกลบ ขี้เถ้า ขี้เลื่อย สารอินทรีย์ หรือปุ๋ยอินทรีย์ เป็นส่วนผสม
แทนดินร่วนปนทรายก็ได้ ซึ่งจะช่วยลดน�้าหนักของถุงหรือถาดเพาะช�าอีกทั้งยัง
เป็นการเพิ่มธาตุอาหารอีกด้วย
1212 ยู ค า ลิลิ ปป ตัตัสส คคา าม มา าล ลดู ดูเ ลเ นล ซิน สซิ ส

การตัดกิ่งปักช�า ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเกษตรกรแต่ละรายโดยทั่วไป
แล้วใช้กงิ่ ช�าทีม่ อี ายุแตกต่างกัน 2 ระยะ คือ 1) กิง่ ใหม่ ทีเ่ พิง่ งอกได้เพียง 15-20 วัน
ซึ่งมีความยาวของกิ่งเพียง 10-20 เซนติเมตร ในกรณีนกี้ ิ่งหนึง่ สามารถปักช�าได้
กล้าไม้เพียงกล้าเดียว และ 2) กิง่ ใหม่ทมี่ อี ายุ 2-3 เดือน มีความยาวของกิง่ ประมาณ
50-70 เซนติเมตร กิง่ เหล่านีส้ ามารถตัดทอนออกได้เป็น 2-3 ท่อน หรือมากกว่านัน้
แต่ละท่อนจะปักช�าได้หนึง่ กล้า เมื่อเลือกกิ่งช�าได้แล้วน�ามาตัดเป็นท่อนโดยให้มี
ความยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร และต้องมีใบอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 คู่
การช�ากิ่ง กิ่งที่จะน�ามาปักช�านัน้ จะต้องตัดใบทั้งคู่ให้เหลือเพียงครึ่งเดียว
เพื่อลดการคายน�้าหรือระเหยน�้า แล้วใช้มีดคมๆ กรีดเปลือกบริเวณส่วนโคน
ตามความยาวของกิ่ง 1-2 รอยให้แต่ละรอยมีความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับฮอร์โมนเร่งรากแล้วน�าส่วนโคนของกิ่งที่เตรียมไว้ชุบหรือ
แช่ฮอร์โมนเร่งราก (เซอร์เรดิส)
การดูแลรักษากล้าไม้ หลังการปักช�าแล้ว กิง่ ช�าจะยังอ่อนแออยูม่ ากจึงจ�าเป็น
ต้องดูแลรักษาให้ดี กล่าวคือ นอกจากจะลดการระเหยน�า้ ของกิง่ พันธุโ์ ดยการตัดใบ
ออกไปครึง่ หนึง่ แล้ว ยังต้องพรางแสงแดดให้กบั กิง่ พันธุ์ 60-70 เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อย
7-10 วัน ก่อนทีจ่ ะค่อยๆ เปิดให้กล้าไม้รบั แสงให้มากขึน้ ในช่วงแรกอาจต้องรดน�า้
ให้กบั กิง่ ช�ชําา โดยเฉพาะในวันทีม่ อี ากาศร้อนจัดอาจต้องมีระบบ
เพือ่ เพิม่ มความ
ความชุชุมม่ ชืชื้น้ ให
ฉีดหรือพ่นน�้าหล่อเลี้ยงทุก 10-20 นาที เมื่อผ่านไปได้ 15-20 วัน จึงค่อยลด
การพรางแสงจนถึงขั้นได้รับแสงเต็มที่ แต่การรดน�้ายังต้องกระท�าอยู่ต่อไปวันละ
2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่อปักช�ากิ่งได้ 60-70 วัน กล้าไม้จะมีความสูงประมาณ 25-35
เซนติเมตร ซึ่งจัดว่าเป็นกิ่งช�าหรือกล้าไม้ที่พร้อมย้ายปลูกได้
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ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง เ นื้ อ เ ยื่ อ
(Tissue Culture)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออาศัยหลักการที่ว่าส่วนต่างๆ ของพืช เช่น เนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะต่างๆ ถ้าน�าไปเพาะเลี้ยงในสารอาหารที่เหมาะสม ส่วนต่างๆ เหล่านี้
จะสามารถงอกและเจริญเป็นพืชต้นใหม่ได้ เป็นการเพิ่มปริมาณต้นพืชให้ได้
ในปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการตัดส่วนต่างๆ ของพืชมา
เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนที่ตัดมาเพียงเล็กน้อย ก็สามารถขยายได้ต้นใหม่หลายต้น
พืชต้นใหม่ที่ได้ตรงตามพันธุ์เดิมไม่กลายพันธุ์เหมือนกับการขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด
เป็นการสร้างพันธุ์พืชให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้
แต่ เนื่ อ งจากการขยายพั นธุ ์ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ มี เครื่ อ งมื อ
และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ หม้อนึง่ ความดัน เครื่องชั่ง เครื่องวัดความ
เป็นกรดด่าง เตาอบ ไมโครเวฟ ภาชนะแก้วเช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในห้องทดลองปฏิบตั กิ าร
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งต้องมีการลงทุนสูงจึงมีการท�าเฉพาะบริษัทผู้ผลิตกล้าไม้
ยูคาลิปตัสรายใหญ่เท่านัน้ ส�าหรับในรายการของเกษตรกรทั่วไปจึงไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน
ดังนัน้ ผู้ที่คิดจะปลูกยูคาลิปตัสในลักษณะสวนป่าเพื่อเป็นอาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริมต้องค�านึงถึงการคัดเลือกพันธุ์ พื้นที่ปลูก เทคนิคในการเพาะช�าหรือ
การขยายพันธุ์การย้ายปลูกและการจัดการสวนป่า

1414 ยู ค า ลิลิ ปป ตัตัสส คคคาาามมมาาาลลลดูดูดูเ เลเลนลนซินซิสซิสส

การบ�ารุงดูแลรักษากล้าไม้
การรดน�้า ในระยะแรกหลังจากย้ายช�ากล้าไม้ใหม่ๆ ควรจะรดน�้าในถุง
ทั้งเช้าและเย็นเป็นเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อให้ดินในถุงช�าชุ่มชื้นอยู่เสมอ
จะท�าให้กล้าไม้ตงั้ ตัวได้เร็วขึน้ โดยใช้บวั รดน�า้ ชนิดทีห่ วั หรือฝักบัวเป็นฝอยละเอียด
หลังจากนัน้ รดน�้าวันละครั้งในตอนเช้า ส่วนกล้าไม้ที่รอดตายและตั้งตัวได้แล้วให้
รดน�้าวันเว้นวันในตอนเช้าก็พอ เพราะถ้าให้น�้ามากจะท�าให้กล้าไม้เติบโตทางด้าน
ความสูงมากเกินไป ซึ่งท�าให้ล�าต้นอ่อน คดงอ และหักล้มง่ายรวมทั้งกล้าไม้อาจ
เป็นโรคเน่าคอดินตายได้การวางกล้าไม้สามารถน�ามาวางบนร้านก็ได้กจ็ ะเป็นอีกวิธี
หนึง่ ที่จะช่วยไม่ให้กล้าไม้ตัดแต่งรากเวลารากทะลุลงสู่ดิน
การถอนวัชพืช เพื่อป้องกันวัชพืชขึ้นแก่งแย่งอาหารในดินจากกล้าไม้
ควรถอนวัชพืชที่ขึ้นในถุงช�ากล้าไม้ออกอย่างน้อยเดือนละครั้ง หลังจากรดน�้า
กล้าไม้เสร็จใหม่ๆ เพราะจะท�าให้ถอนวัชพืชได้ง่าย ควรถอนตั้งแต่วัชพืชยังมี
ขนาดเล็กหากปล่อยให้วัชพืชโตเกินไปเวลาถอนวัชพืชจะท�าให้เป็นอันตรายแก่ราก
กล้าไม
ไม้ไดด้เสร็
กล
เสร็จจแล้
แลววให้ใหเติเติมมทรายปากถุ
ทรายปากถุงงให้ใหเต็เต็มมดัดังงเดิเดิมม นอกจากนี้ยังต้ตองถอนหรือ
ถางวัชพืชบริเวณใกล้เคียงให้ตดั หญ้าให้สนั้ อยูเ่ สมอ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของแมลงหรือโรคบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายแก่กล้าไม้ได้
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การตัดราก เมือ่ กล้าไม้เติบโตขึน้ จะมีรากบางส่วนยาวเกินออกไปนอกถุงช�า
หากปล่อยให้หยัง่ ลึกลงไปในดิน ระบบรากก็จะไปเจริญอยูน่ อกถุง ส่วนภายในถุงดิน
จะไม่มีรากฝอยอยู่เลย เวลาย้ายกล้าไม้ไปปลูกจะท�าให้ระบบรากได้รับการกระทบ
กระเทือนมาก เพราะภายในถุงไม่มีรากฝอยอยู่ท�าให้กล้าไม้อาจตายได้จึงจ�าเป็น
ต้องมีการตัดรากทีโ่ ผล่พน้ ถุงออกไป การตัดรากควรท�าอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ต่อครัง้
เมื่อตัดรากแต่ละแปลงเสร็จแล้วควรจะรดน�้าทันที เพื่อให้กล้าไม้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
การจัดแยกชั้นความสูง น�ากล้าไม้ที่ตัดรากแล้วในแปลงช�าเดียวกันมา
จัดแยกชั้นความสูงโดยเรียงตามล�าดับตั้งแต่กล้าไม้สูงที่สุดไปหากล้าไม้ต�่าที่สุด
เพื่อเปิดโอกาสให้กล้าไม้ทุกต้นได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึงกัน ซึ่งจะท�าให้กล้าไม้
เจริญเติบโตเร็วขึ้นและสะดวกต่อการคัดกล้าไม้ที่มีขนาดเดียวกันไปปลูกอีกด้วย
เพือ่ ให้จดั แยกชัน้ ความสูงได้เร็วขึน้ ควรน�ามาจัดเรียงแยกจากแปลงเดิม โดยใช้ทวี่ า่ ง
ข้างแปลงนัน่ เอง และเลื่อนแต่ละแปลงมาตามล�าดับ เมื่อจัดเสร็จไปแปลงหนึง่ ๆ
ควรรดนํ้าทันที เพื่อให
และการจัดแยกชั้น
ควรรดน�
ให้กลล้าไม
ไม้ฟฟืนตั้นวตัเร็วเร็วขึว้นขึ้นปกติ
ปกติกการตั
ารตัดดราก
รากและการจั
ความสูงจะท�าไปพร้อมกัน
การคัดแยกกล้าไม้ เป็นการคัดกล้าไม้ทเี่ ป็นโรคหรือรูปร่างทีไ่ ม่สมประกอบ
เช่น ล�าต้นหงิกงอ แคระแกร็น ยอดแห้งตาย แยกออกทิง้ หรือท�าลายเสียโดยเฉพาะ
กล้าไม้ที่เป็นโรคควรรีบท�าลายทันที เพื่อไม่ให้โรคนั้นระบาดไปยังกล้าไม้อื่นๆ
วิธีท�าลายที่ดีที่สุดคือ ใช้ไฟเผา ปกติคัดแยกกล้าไม้ดังกล่าวทิ้งหรือท�าลาย จะท�าไป
พร้อมกับการตัดรากและจัดแยกชั้นความสูงกล้าไม้
การดูแลรักษาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ก็คือ การพ่นยาก�าจัดศัตรูพืช
เป็นครั้งคราวให้แก่กล้าไม้ทั้งในแปลงเพาะและแปลงถุงช�า ประมาณ 1 เดือน
ก่อนน�ากล้าไม้ไปปลูกควรจะเปิดหลังคาเรือนเพาะช�าออก ปล่อยให้กล้าไม้ได้รับ
แสงสว่างเต็มที่และลดการให้น�้าให้น้อยลง เพื่อเป็นการท�าให้กล้าไม้ให้แกร่งยิ่งขึ้น
เมื่อน�าไปปลูกจะท�าให้เปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง

1616 ยู ค า ลิลิ ปป ตัตัสส คคา าม มา าล ลดู ดูเ ลเ นล ซิน สซิ ส

พื้นที่

ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ป ลู ก

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกยูคาลิปตัส ควรเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ
มีการระบายน�้าได้ดี ลักษณะดินควรเป็นดินร่วนปนทรายมีชั้นดินลึกมีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง รวมทั้งปฏิกิริยาของดินค่อนข้างเป็นกรด โดยมีค่า pH 5-6
ที่ส�าคัญพื้นที่ที่จะปลูกไม่ควรอยู่ในบริเวณที่มีฝนตกชุกมีปริมาณน�้าฝนมาก หรือมี
ความชุ่มชื้นสูงและเป็นที่ชื้นแฉะอยู่เสมอ ถ้าเป็นพื้นที่เชิงเขาหรือบนเขาควรเลือก
เนินเขาที่มีความลาดชันน้อย และไม่ควรเลือกพื้นที่ที่เป็นเขาหินปูน
จะเห็นได้ว่ายูคาลิปตัสเป็นไม้โตเร็วที่มีลักษณะเด่นพิเศษที่สามารถปลูกได้
แทบทุกสภาพพืน้ ทีไ่ ม่วา่ พืน้ ทีน่ นั้ จะมีสภาพเป็นดินทราย ดินลูกรังหรือดินร่วนปนทราย
สภาพดินมีความเป็
วามเปนนกรดเล็
กรดเล็กกน้นออยย รวมทั้งพื้นที่มีความแห้
วามแหงงแล้
แลงงและ
และมีมีนํ้า� ทท่วมขัง
ไม่มากหรือนานเกินไป ซึง่ ปัจจัยการเจริญเติบโตของไม้ยคู าลิปตัสทีป่ ลูกในแต่ละพืน้ ที่
จะมีความแตกต่างมากกว่า
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ก า ร เ ต รี ย ม พื้ น ที่ ป ลู ก
การปรับปรุงสภาพพื้นที่ก่อนปลูก หากสภาพพื้นที่ซึ่งต้องการปลูกมีปัญหา
เป็นอุปสรรคในการปลูก ซึง่ จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส จ�าเป็นต้องมี
การปรับปรุงแก้ปัญหาพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เสียก่อน ดังนี้
ในสภาพพืน้ ทีท่ แี่ ห้งแล้ง เช่น เป็นดินลูกรัง พืน้ ทีป่ ระเภทนีจ้ ะมีไม้แคระแกร็น
ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งกีดขวางการเจริญเติบโตของไม้ที่ปลูกและมีปัญหา
พื้นผิวหน้าดินแข็ง อันจะมีผลต่อการซึมลงไปได้ของน�้าฝน วิธีการเตรียมพื้นที่ที่ดี
ที่สุด คือ การใช้แทรกเตอร์ไถปาดไม้เดิมที่มีไปและเก็บริบสุมเผาในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคมให้หมด จากนัน้ ก่อนเข้าฤดูฝนปลายเดือนเมษายน-ปลายเดือน
พฤษภาคม ใช้แทรกเตอร์ไถพรวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกใช้ผาน 3 มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นพื้นที่รองรับน�้าฝนที่ตกลงมาและให้น�้าซึมลงข้างล่าง หลังจากฝนตกหนัก
2-3 ครั้ง ใช้ รถแทรกเตอร์ผาน 7 ไถพรวนแปรกลับอีกครั้ง อีกวิธีคือการขุดหลุม
ไปทัว่ แปลงโดยหลุมทีข่ ดุ ไว้จะช่วยในการเก็บสะสมใบไม้ทหี่ ล่นลงมาและรองรับน�า้ ฝน
ได้อีกทางหนึ่ง การเตรียมพื้นที่แบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะแรกสูง
แต่การปลูกจะได้ผลและต้นไม้จะเจริญเติบโตดี อีกทั้งเป็นการก�าจัดวัชพืชได้
เป็นอย่างดี ซึ่งจะทุ่นค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงดูแลรักษาในอนาคตด้วย
ในสภาพพืน้ ทีท่ เี่ ป็นไร่รา้ งหรือพืน้ ทีก่ สิกรรมเก่า หรือ พืน้ ทีป่ า่ ทีถ่ กู แผ้วถาง
มาเป็นเวลานาน พื้นที่เหล่านีจ้ ะมีปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชตอนต้นฤดูฝนก่อนปักหลัก
ระยะปลูกควรใช้แทรกเตอร์ไถพรวน และเก็บรากวัชพืชออกด้วยก็จะช่วยลด
การแก่งแย่งของวัชพืชในระยะแรกของการปลูกได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งจะช่วยให้
กล้าไม้ที่ปลูกตั้งตัวอย่างรวดเร็ว และสามารถต่อสู้กับวัชพืชได้เป็นอย่างดี
การก�าหนดระยะปลูก ภายหลังการไถพรวนสิ่งที่ต้องกระท�าต่อไปคือการ
ปักหลักก�าหนดระยะปลูก เพือ่ ความสะดวกในการปลูกและให้มรี ะยะปลูกทีถ่ กู ต้อง
ท�าให้ตน้ ไม้ทปี่ ลูกเป็นแถวเป็นแนวสวยงามสะดวกในการปฏิบตั งิ านและดูแลรักษา
โดยการปักหลักก�าหนดระยะปลูกท�าได้ 2 วิธี คือ ปักหมายทุกจุดทีป่ ลูก และปักหมาย
18 ยู ค า ลิ ป ตั ส ค า ม า ล ดู เ ล น ซิ ส

เฉพาะแนว ซึง่ ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ลวดสลิงในการขึงก�าหนดระยะเพือ่ จะได้ระยะปลูก
ที่สม�่าเสมอทั่วแปลงปลูก ส่วนจะใช้ระยะปลูกถี่ห่างเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
และการน�าไปใช้ประโยชน์เป็นส�าคัญ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการก�าหนดระยะปลูก
ดังนี้
กรณีปลูกเพือ่ เป็นไม้ฟนื หรือถ่าน ซึง่ ลักษณะไม้ทใี่ ช้จะมีขนาดเล็ก ควรก�าหนด
ระยะปลูกให้ถี่เพื่อจะได้ปริมาณไม้ที่มาก กล่าวคือ หากใช้ระยะปลูก 1x2 เมตร
หรือ 2x2 เมตร จะได้ประมาณ 400-800 ต้น/ไร่ โดยในช่วง 2-3 ปีกส็ ามารถตัดไม้
มาขายใช้ท�าฟืนหรือเผาถ่านได้ และตอไม้ยูคาลิปตัสที่ตัดออกไปสามารถแตกหน่อ
ได้โดยไม่ต้องปลูกขึ้นใหม่
กรณีปลูกเพือ่ เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรม เยือ่ กระดาษเฟอร์นเิ จอร์หรือไม้
ส�าหรับใช้ในการก่อสร้างที่ต้องการไม้ขนาดโตพอสมควรก็ควรใช้ระยะปลูก 2x3,
2x4 หรือ 4x4 เมตร ซึง่ จะปลูกได้ 100-270 ต้น/ไร่ สามารถตัดมาใช้เพือ่ อุตสาหกรรม
อื่นๆ ได้เมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป
กรณีปลูกเพือ่ เป็นไม้กอ่ สร้าง ไม้ตอ้ งมีอายุมากกว่า 5 ปี ควรก�าหนดระยะ
ปลูกให้ห่าง โดยในปีที่ 1-2 สามารถปลูกพืชเกษตรควบลงในระหว่างต้นและแถว
ของต้นไม้ได้ เป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ และยังมีรายได้ระหว่าง
คอยผลผลิตจากต้นไม้อีกด้วย
การขุดหลุมปลูก หากสามารถจัดเตรียมขุดหลุมปลูกได้กว้างและลึก
ยิ่งเป็นการดี แต่พื้นที่ที่มีการเตรียมโดยการไถพรวนแล้ว ขนาดของหลุมที่ใช้ควร
ประมาณ 25x25x25 เซนติเมตร ถึง 50x50x50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 20-30
ยงพอเพื่ออ่ เป็เปนการ
เซนติเมตร และก็รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ก็ก็เเปป็นนการเพี
เพียงพอเพื
เพิม่ ธาตุอาหารในดินให้กบั กล้าไม้ทปี่ ลูกในระยะแรกๆ พืน้ ทีท่ ผี่ า่ นการไถพรวนแล้วนัน้
การขุดหลุมปลูกสามารถกระท�าได้ง่ายและรวดเร็วหรือจะชักร่องห่างเท่าระยะ
ระหว่างแถว แล้วขุดหลุมปลูกตามระยะที่ต้องการก็ได้
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ก า ร ป ลู ก
การปลูกสวนป่ายูคาลิปตัสหากมองแล้วจะเห็นว่าเป็นงานทีห่ ยาบ โดยแท้จริง
แล้วต้องการความละเอียดอ่อนพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสวนป่า
ยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ เพราะเป็นการด�าเนินงานในพื้นที่ที่กว้างใหญ่พอสมควร
และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก หากเกษตรกรปลูกในพื้นที่ของตนเองไม่มากนัก
ก็สามารถท�าได้ง่าย ซึ่งรูปแบบการปลูกยูคาลิปตัสสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
การปลูกยูคาลิปตัสชนิดเดียวล้วนๆ ไม่มีพันธุ์ไม้อื่นปะปน ซึ่งการปลูก
ในลักษณะนีจ้ ะท�าให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดพื้นที่ การจัดการดูแลรักษา
สวนป่าท�าได้งา่ ยสะดวกและประหยัด แต่กเ็ สีย่ งต่อไม้ยคู าลิปตัสล้นตลาด ส่วนปัญหา
โรคและแมลงศัตรูพืชท�าลายจะไม่ค่อยมีเนื่องจากยูคาลิปตัสมีรอบตัดฟันสั้นเพียง
3-5 ปี
การปลูกยูคาลิปตัสร่วมกับพันธุ์ไม้อื่น โดยการปลูกควบคู่ไปกับไม้โตช้า
เพื่อเป็นการกระจายรายได้ เพราะสามารถทยอยตัดไม้ยูคาลิปตัสขายเป็นระยะๆ
ไปก่อนจนกว่าไม้โตช้าจะเจริญเติบโต จนสามารถตัดมาขายหรือใช้ประโยชน์ได้
อีกทัง้ ยังเป็นการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื ท�าลายได้อกี ระดับหนึง่
2020 ยู ค า ลิลิ ปป ตัตัสส คคคาาามมมาาาลลลดูดูดูเ เลเลนลนซินซิสซิสส

การปลูกยูคาลิปตัสแบบวนเกษตร ซึง่ เป็นการปลูกควบคูไ่ ปกับการปลูกพืช
เกษตร กรมปศุสัตว์ หรือกรมประมง เป็นต้น โดยเกษตรกรสามารถปลูกได้
หลายรูปแบบผสมผสานกันไปตามวัตถุประสงค์ และลักษณะพื้นที่นนั้ ๆ
การปลูกยูคาลิปตัส กล้าไม้ที่พอเหมาะในการย้ายปลูกหากเพาะช�ามาจาก
เมล็ดกล้าไม้ ควรมีอายุประมาณ 3-5 เดือน ความสูงเฉลีย่ ประมาณ 25-40 เซนติเมตร
แต่ถ้าเป็นกล้าไม้ที่เพาะมาจากการปักช�ากล้าไม้อายุประมาณ 45 วัน ก็สามารถ
ย้ายปลูกได้แล้ว ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการปลูกควรเป็นต้นฤดูฝนโดยให้เลือกปลูก
หลังจากวันที่ฝนตก เริ่มจากการขนกล้าไม้ไปยังหลุมที่ขุดเตรียมไว้ ท�าได้โดยการ
ล�าเลียงกล้าไม้ใส่ในภาชนะที่ขนย้ายสะดวก เช่น กล่อง หรือ ตะกร้า และต้อง
ระมัดระวังไม่ให้ยอดของกล้าไม้บอบช�้า หรือขาดหลุดไประหว่างการขนย้าย
และต้องระวังไม่ให้กระทบกระเทือนต่อดินหรือวัสดุหมุ้ ราก เมือ่ น�ากล้าไม้ไปวางเรียง
บริเวณปากหลุมแล้วให้เอาดินชืน้ ทีข่ ดุ ขึน้ มาใส่รองก้นหลุม ให้ความลึกของหลุมปลูก
เท่ากับความสูงของถุงกล้าไม้ ใช้มีดคมหรือใบมีดโกนกรีดพลาสติก แกะพลาสติก
ออกพยายามไม่ให้กอ้ นดินทีห่ มุ้ รากกล้าไม้แตก แล้วค่อยๆ วางกล้าไม้ลงในหลุมปลูก
โดยตั้งกล้าไม้ให้ตรงกลบดินลงในหลุม โดยใช้ดินชื้นที่ขุดขึ้นมาใส่ลงไปโดยรอบ
แล้วใช้มือกดดินให้แน่นหรือใช้เท้าเหยียบโดยรอบกล้าไม้ที่ปลูกเพื่อให้แน่ใจว่าดิน
อัดแน่นระดับดินที่กลบหลุมควรให้เป็นแอ่งลึกกว่าระดับดินโดยรอบเล็กน้อย
เพือ่ ให้เป็นแอ่งรับน�า้ ฝนเลีย้ งต้นไม้ตอ่ ไปจากนัน้ ใช้ดนิ แห้งหรือผิวหน้าดินทีอ่ ยูข่ า้ งๆ
โรยปิดทับรอบๆ กล้าไม้อีกชั้นหนึง่ แบบหลวมๆ และหนาพอประมาณ เพื่อไม่ให้
ผิวหน้าดินส่วนทีย่ งั ชืน้ ถูกแสงแดดและลมพัดโดยตรง เพือ่ เป็นการควบคุมความชืน้
ด้านล่างให้สญ
ู เสียน้อยทีส่ ดุ ซึง่ จะช่วยให้กล้าไม้ทปี่ ลูกสามารถอยูไ่ ด้ถงึ 2-3 อาทิตย์
ทัง้ ๆ ทีม่ ฝี นตกเพียงเล็กน้อยรากของกล้าไม้กจ็ ะสามารถหยัง่ ลึกและตัง้ ตัวได้ภายใน
1 อาทิตย์

Eucalyptuscamaldulensis
camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus
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การบ�ารุงดูแลรักษา
การก�าจัดวัชพืช เนือ่ งจากยูคาลิปตัส มีความต้องการแสงและมีความสามารถ
ในการแก่งแย่งกับพวกวัชพืชในระยะแรกได้นอ้ ย ดังนัน้ การดายวัชพืชอย่างสม�า่ เสมอ
จึงเป็นเรือ่ งจ�าเป็นแต่เมือ่ ต้นไม้สงู พ้นวัชพืชแล้ว การดายวัชพืชรอบโคนต้นปีละครัง้
ก็เป็นการเพียงพอ ส่วนวัชพืชระหว่างต้นและระหว่างแถวก็ใช้มีดหวดให้สั้นก็พอ
ซึ่งการก�าจัดวัชพืชนีน้ อกจากจะเป็นการลดการแก่งแย่งแสงและธาตุอาหารในดิน
ให้แก่ต้นไม้แล้ว ยังเป็นการลดเชื้อเพลิงที่จะเกิดไฟป่าที่จะเป็นอันตรายต่อต้นไม้
ที่ปลูกได้อีกด้วย
การป้องกันไฟป่า ไฟป่าเป็นตัวท�าลายทีส่ า� คัญต่อสวนป่า ดังนัน้ การป้องกัน
ไฟป่าเป็นเรือ่ งจ�าเป็น มิฉะนัน้ ต้นไม้ทปี่ ลูกมาด้วยความเหนือ่ ยยากและใช้เวลานาน
จะถูกท�าลายลงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดไฟป่าสาเหตุมาจากคน
เป็นผู้จุดไฟทั้งที่เจตนาหรือโดยประมาท สภาพอากาศแห้งแล้ง ขาดความชุ่มชื้น
ในบรรยากาศ ช่วยเสริมการลุกไหม้ของไฟป่าให้รุนแรงยิ่งขึ้น และวัชพืชที่เป็น
แหล่งเชื้อเพลิง ดังนัน้ แนวทางป้องกันไฟป่า เกษตรกรสามารถป้องกันได้โดยก�าจัด
2222 ยู ค า ลิลิ ปป ตัตัสส คคคาาามมมาาาลลลดูดูดูเ เลเลนลนซินซิสซิสส

วัชพืชให้น้อยลง การท�าแนวกันไฟ การชิงเผาวัชพืชก่อนถึงหน้าแล้งซึ่งเป็นช่วงที่
เกิดไฟป่า การเตรียมคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อดับไฟ เมื่อเกิดไฟไหม้สวนป่า
ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะป้องกันการเกิดไฟป่าและลดความรุนแรงที่เกิดจากไฟป่าได้
การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้บ้างเป็นครั้งคราวจะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก็ได้ ส�าหรับปริมาณที่ใส่ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ขนาดต้นไม้ ซึง่ จะต้องพิจารณาเป็นแห่งไป โดยใช้หลักว่าใส่ปริมาณน้อยแต่ใส่บอ่ ยๆ
ต้นไม้จะใช้ประโยชน์จากปุ๋ยในช่วงปลูกปีแรกและในต้นปีที่ 2 แล้วยูคาลิปตัส
ในสวนป่าก็เจริญเติบโตได้ดี ส่วนในปีที่ 3 และ 4 ถ้าใส่ปยุ๋ เพิม่ เติมก็อาจท�าให้ตน้ ไม้
เจริญเติบโตขึ้นบ้างในระดับหนึง่ แต่ไม่เด่นชัดเหมือนการใส่ปุ๋ยในปีแรก
การลิดกิ่ง ยูคาลิปตัสที่ปลูกในประเทศไทยลักษณะล�าต้นจะสูง เปลาตรง
มีกิ่งก้านขนาดเล็ก และมีการลิดกิ่งตามธรรมชาติอยู่แล้ว จะเห็นได้จากในปีที่ 3-4
กิง่ ล่างของยูคาลิปตัสจะหลุดหายไปเองเหลือแต่ลา� ต้นทีเ่ ปลาตรง จึงไม่มคี วามจ�าเป็น
ในการลิดกิ่งเหมือนไม้ป่าชนิดอื่นๆ แต่ก็มียูคาลิปตัสบางสายพันธุ์จะแตกกิ่งก้าน
ตั้งแต่ยังเล็กหรือมีกิ่งที่มีขนาดใหญ่ท�าให้ดูเป็นพุ่ม หากผู้ปลูกต้องการไม้ที่มีล�าต้น
เปลาตรงควรหมั่นตรวจและลิดกิ่งเสมอ
การตัดสางขยายระยะ เป็นวนวัฒนวิธีที่ส�าคัญ การปลูกยูคาลิปตัสที่มี
ระยะปลูกชิดกัน ต้นไม้ในสวนจะเบียดบังแก่งแย่งการเจริญเติบโต จึงจ�าเป็น
ทีจ่ ะต้องมีการตัดสางขยายระยะเพือ่ เปิดโอกาสให้ตน้ ไม้ทเี่ หลือเจริญเติบโตได้เต็มที่
โดยปกติแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่คอ่ ยสนใจทีจ่ ะท�า เพราะยูคาลิปตัสเป็นไม้โตเร็ว
และเรือนยอดแคบซึง่ วิธกี ารตัดสางขยายระยะสามารถท�าได้ 2 วิธคี อื วิธตี ดั หมดไป
ทั้งแปลง เหมาะกับเกษตรกรที่ไม่มีเวลาที่จะดูแลสวนแล้วคอยให้ตอไม้ยูคาลิปตัส
แตกหน่อขึ้นมาใหม่ และวิธีเลือกตัดโดยเลือกต้นที่มีลักษณะที่ดี สูงเปลาตรงไว้
ท�าให้ตน้ ไม้ทเี่ หลืออยูเ่ จริญเติบโตดีขนึ้ ส่วนต้นทีม่ ลี กั ษณะไม่ดกี ท็ ยอยตัดออกก็สามารถ
นํน�าไปใช
ไมนงั่ รร้านนและไม้
และไมเเสาเข็
สาเข็ม เป็เปนนต้ตน โดยจะเลื
โดยจะเลือกตัด
ไปใช้ปประโยชน
ระโยชน์ เปเป็นนไมไม้คคาํ้ �้ายัยันนไม้
ต้นที่มีลักษณะเลว หรือคดงอ แคระแกร็นออก หรืออาจจะเลือกตัดออกแบบง่ายๆ
เช่น ตัดออกแบบต้นเว้นต้นหรือแถวเว้นแถว หรือสลับกัน ก็แล้วแต่ผปู้ ลูกจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม
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การเจริญเติบโต
การปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส ถ้าหากได้มกี ารด�าเนินการปลูกและบ�ารุงรักษา
อย่างดีถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกในสวนป่าจะเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตตอบแทนในระยะเวลา 5 ปี การเจริญเติบโตของ ยูคาลิปตัสในระยะ
5-7 ปีแรก ไม่ตอ้ งการเนือ้ ทีเ่ ท่าใดนักเนือ่ งจากมีเรือนยอดแคบๆ แม้บางแห่งจะเห็น
ต้นไม้อยู่อย่างเบียดเสียดกันบ้าง แต่การเจริญเติบโตยังคงเป็นไปอย่างสม�่าเสมอ
ดังนัน้ จึงยังไม่จา� เป็นนักในการตัดสางขยายระยะ อย่างไรก็ตามสิง่ จ�าเป็นทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ในการดูแลต
ลต้นไม
ไม้คคอื ือหากพบต
หากพบต้นนไมไม้ตใน ดที
่ไม่ไ่ แมข็แงข็แรง
รบกวนหรื
ใดที
งแรงเช่เชนน ต้ตนนทีที่ถถ่ ูกกู แมลง
แมลงรบกวน
หรือ
เปนโรคไม้
โรคไมที่ แแคระแกร็
คระแกร็นนหรืหรืออหากถู
เป็
หากถูกกขข่มมจากต
จากต้นนขข้าางเคี
งเคียยงมาก
งมาก ควรต
ควรต้องตัดทิ้งออกไป
สวนป่ า ที่ ได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ เ กี่ ย วกั บ การก�า จั ด วั ช พื ช และเชื้ อ เพลิ ง ต่ า งๆ
อย่างดีแล้ว มักจะรอดพ้นอันตรายจากไฟป่าได้ หรือในกรณีทยี่ คู าลิปตัสได้รบั อันตราย
จากไฟป่า ส่วนใหญ่กจ็ ะแตกตาออกมาอีกตามกิง่ ล�าต้น และตาเหล่านีจ้ ะเจริญเติบโต
เป็นหน่อใหม่หรือบางครั้งล�าต้นเดิมจะเริ่มเจริญเติบโตต่อไปอีกอย่างปกติ

การตัดฟัน และการไว้หน่อ
ปลูกระยะ 1x1 เมตร (1,600 ต้น/ไร่) ปีที่ 2 ตัดออก 50 เปอร์เซ็นต์
เพื่อท�าฟืนขนาดเล็ก ปีที่ 3-4 ตัดออก 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อท�าฟืนและถ่านที่เหลือ
ตัดในปีที่ 5 เพื่อท�าเยื่อกระดาษ ชิ้นไม้สับ เสาขนาดเล็ก และไม้แปรรูปขนาดเล็ก
ปลูกระยะ 2x2 เมตร (400 ต้น/ไร่) และ 2x4 เมตร (200 ต้น/ไร่) ปีที่ 3-4
ตัดออก 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อท�าฟืนและถ่าน ปีที่ 5 ตัดท�าเยื่อกระดาษชิ้นไม้สับ
เสาขนาดเล็ก และไม้แปรรูปขนาดเล็กหรือคงเหลือไม้ลกั ษณะดีไว้ 10-20 เปอร์เซ็นต์
เพื่อท�าไม้แปรรูปใช้ก่อสร้างบ้านเรือน
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ปลูกระยะ 3x3 เมตร (176 ต้น/ไร่) และ 4x4 เมตร (100 ต้น/ไร่) ตัดในปีที่
5 ทั้งหมด เพื่อท�าเยื่อกระดาษ ชิ้นไม้สับ ฟืน ถ่าน เสาขนาดเล็ก และไม้แปรรูป
ขนาดเล็ก หรือคงเหลือไม้ลักษณะดีไว้ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อท�าไม้แปรรูปใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน
การตัดไม้ยคู าลิปตัสในสวนป่าออกมาใช้ประโยชน์ดงั กล่าว ควรท�าในระยะ
เริม่ ต้นฤดูฝนเพราะดินมีความชืน้ ต้นไม้ทตี่ ดั โค่นลงจะได้รบั ความเสียหายจากการ
โค่นล้มน้อยกว่าช่วงหน้าแล้ง และควรตัดไม้ยคู าลิปตัสให้สงู จากระดับพืน้ ดินประมาณ
10-12 เซนติเมตร เพือ่ ปล่อยให้แตกหน่อใหม่ จากนัน้ อีกประมาณ 1 เดือน ใส่ปยุ๋ สูตร
15: 15: 15 จ�านวน 10 กิโลกรัมต่อไร่ ปล่อยไว้อีก 1-2 เดือน ท�าการตัดแต่งหน่อ
ไว้ใเห้หลืเหลื
หน่อ หรื
ให
อไวอเเพีพียง 2-3 หน
หรือออาจจะเหลื
อาจจะเหลืออไว้ไว 7-8
7-8 หน่
หนออ อีกประมาณ 1 ปีป จึงคค่อย
สางหน่อออกไป 5-6 หน่อ ไปท�าฟืน-ถ่าน หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเหลือหน่อที่ดี
ที่สุดเพียงหน่อเดียวหรือ 2 หน่อ ท�าการบ�ารุงรักษาทุกๆ ปี ตามปกติจนตัดฟัน
ครั้งต่อไป

การปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา
พืน้ ทีน่ าของประเทศไทยทีก่ ระจายอยูท่ วั่ ประเทศนัน้ มีความยาวของคันนา
มากน้อยแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ของภูมิประเทศ ในส่วนของภาคกลาง
พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มความจ�าเป็นของคันนามีน้อยพื้นที่นาจึงค่อนข้างใหญ่
มีความยาวของคันนาน้อย ในขณะทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีลกั ษณะเป็นทีร่ าบสูง
และมีความแห้งแล้งมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ความจ�าเป็นของคันนาที่จะช่วยในการ
ปรับสภาพดิน และเก็บกักน�้าไว้หล่อเลี้ยงต้นข้าวจึงมีสูง แปลงพื้นนาจึงมีขนาด
ค่อนข้างเล็กมีคันนาจ�านวนมากและยาว
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โดยเฉลีย่ แล้วพืน้ ทีน่ าของไทยมีประมาณ 68 ล้านไร่ มีความยาวของคันนา
12 ล้านกิโลเมตรถ้าหากสามารถส่งเสริมให้มกี ารปลูกไม้ยคู าลิปตัสบนคันนาเหล่านัน้
ให้ได้ 1 ใน 3 คิดเป็นความยาวของคันนาได้ประมาณ 4 ล้านกิโลเมตร ด้วยระยะห่าง
ระหว่างต้นที่ปลูก 2 เมตร ก็จะสามารถปลูกไม้ยูคาลิปตัสได้ถึง 2,000 ล้านต้น
ก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรที่ปลูก
ยูคาลิปตัสก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการปลูกข้าวในรอบปี และที่ส�าคัญ
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาการปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาจะไม่มผี ลกระทบต่อผลผลิตข้าว
ในนาและสภาพแวดล้อมทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นต้นยูคาลิปตัสแย่งน�้าจากต้นข้าว
ใบของยูคาลิปตัสที่ร่วงหล่นลงมาย่อยสลายแล้วจะมีผลต่อน�้าในนาข้าวหรือปลา
ที่เลี้ยงไว้ เป็นต้น

ลั ก ษณะการปลู ก ไม้ ยู ค าลิ ป ตั ส บนคั น นาปรั บ แต่ ง
โดยในพื้นที่ 1 ไร่ ให้แบ่งพื้นที่ปลูกข้าวเป็น 2 แปลง โดยให้ขนาดแปลง
กว้าง 20 เมตรและยาว 40 เมตร พื้นที่แปลงจะมีพื้นที่แปลงละ 2 งาน ท�าให้มี
คันนายาวเฉลี่ย 120 เมตรต่อไร่ แล้วปรับแต่งขนาดคันนาให้กว้าง 150 เซนติเมตร
(1.50 เมตร) สูง 60 เซนติเมตร จะสามารถปลูกยูคาลิปตัสในลักษณะสลับฟันปลา
ได้ 2 แถว โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 150 เซนติเมตร ท�าให้เหลือช่องว่างระหว่าง
กลางคันนาประมาณ 1 เมตร เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา น�าเครื่องจักร
เข้าสู่พื้นที่นาในช่วงการไถเตรียมพื้นที่หรือเก็บเกี่ยวข้าวดังรูปภาพ
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ใช้เงินทุนปรั
ปรับบแต
แต่งงคัคันนนา
นาซืซือ้ อ้ กล้
ดังนัน้ พืน้ ทีน่ า 1 ไรไร่ ใช
กลาาไม้
ไม ค่คาปุย๋  ค่คาจ้จางแรงงาน
ปลูกและค่
และคาาบ�บําารุรุงงดูดูแลรักษาประมาณ 5,000 บาท/ไร่/5 ปี ปลูกยูคาลิปตัสได้ 160 ต้น
เมื่อไม้มีอายุ 5 ปี จะมีน�้าหนักเฉลี่ย 251 กิโลกรัม/ต้น/5 ปี น�้าหนักรวมประมาณ
40 ตัน ขายราคาประกันหน้าโรงงานเฉลีย่ ต้นละ 1,000 บาท ชาวนาก็จะมีรายได้เสริม
ประมาณ 40,000 บาท/ไร่/5 ปี หรือเฉลีย่ 8,000 บาท/ไร่/ปี โดยยังไม่ได้รวมรายได้
จากการขายข้าวตามปกติ ซึ่งหากชาวนาท�านาเพียงอย่างเดียวก็จะมีรายได้จาก
ผลผลิตข้าวแค่พอกินพอใช้ แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วชาวนามักจะมีหนี้สินมากกว่า
จะมีเงินเก็บ
ปกติแล้วลักษณะคันนาทั่วไปของประเทศไทยจะกว้างประมาณ 60-70
เซนติเมตร ถือว่าแคบมากจะสามารถปลูกยูคาลิปตัสได้เพียง 1 แถว แต่ถ้าชาวนา
ยอมลงทุนเพิม่ ขึน้ อีกหน่อยด้วยการปรับแต่งขนาดคันนาให้กว้างขึน้ เป็น 150 เซนติเมตร
(1.50 เมตร) ก็จะท�าให้ปลูกยูคาลิปตัสแบบสลับฟันปลาได้ถึง 2 แถว ดังกล่าว
ถึงแม้จะเสียเงินปรับขนาดพื้นที่ของคันนาแต่ก็ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับรายได้
ที่จะได้จากการขายยูคาลิปตัสในอนาคต
ทีส่ า� คัญตอไม้ยคู าลิปตัสทีเ่ หลือจากการตัดฟันน�าไม้ไปใช้ประโยชน์หรือขาย
ก่อให้เกิดรายได้ยงั สามารถแตกหน่อขึน้ มาใหม่ได้อกี โดยทีช่ าวนาไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
และเวลาในการจัดหากล้าไม้มาปลูกใหม่แต่อย่างใด แต่ชาวนาสามารถตัดหน่อ
ยูคาลิปตัสที่ปลูกเพียงครั้งเดียวได้ถึง 3-4 รอบหรือมากกว่านัน้ ถ้าหากชาวนารู้จัก
การจัดการตัดแต่งหน่อขึน้ มาใหม่ได้อย่างถูกต้อง ซึง่ เป็นทางเลือกทีช่ าวนาจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมของแต่ละคน
นอกจากนีก้ ารปลูกยูคาลิปตัสยังช่วยแก้ไขปัญหาดินเค็ม ลดการระเหย
ของน�า้ หน้าดินท�าให้นา�้ ใต้ดนิ ทีม่ คี วามเค็มจากชัน้ เกลือไม่ถกู ดึงขึน้ มาอันเป็นสาเหตุ
ของดิ น เค็ ม และรากไม้ที่ถูกไถตัดขาดจากการท� า นาทุ ก ปี รวมทั้ ง ใบไม้ ที่ ห ล่ น
จะถูกไถกลบเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็จะช่วยลดปัญหาดินเปรี้ยวความเป็นกรดจัดจะลดลง
กลายเป็นดินร่วนที่มีกรดปานกลางเหมาะสมกับการปลูกพืชเกษตรทั่วไปได้

Eucalyptuscamaldulensis
camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus

27
27

ประโยชน์ของไม้ยูคาลิปตัส
ยูคาลิปตัสสามารถน�ามาปลูกเป็นสวนป่าเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตสูง
เมือ่ เปรียบเทียบกับไม้โตเร็วชนิดอืน่ ๆ ในช่วง 1-2 ปีแรกสามารถปลูกพืชควบในพืน้ ที่
สวนป่าแบบไร่นาป่าผสม หรือวนเกษตรได้ เช่น ปลูกละหุ่ง เผือก ถั่วลิสง สับปะรด
ข้าวโพด ข้าว หญ้ากินี ฯลฯ ในระหว่างแถวของ ยูคาลิปตัส ซึ่งจากการวิจัย
ของนักวิชาการพบว่าพืชควบทีป่ ลูกให้ผลผลิตอยูใ่ นเกณฑ์ดแี ละยูคาลิปตัสไม่เป็นพิษ
เป็นภัยต่อพืชเกษตรทีป่ ลูกแต่อย่างใด ไม้ยคู าลิปตัสสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทางตรง
และทางอ้อมได้หลายอย่างดัดังงนีนี้ ้

ประโยชน์ทางตรง
ท�าไม้ใช้สอย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ท�ารั้ว ท�าคอกปศุสัตว์ ท�าเสา
ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ไม้ยคู าลิปตัสสามารถน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาคาร
บ้านเรือนได้ แต่ควรได้ท�าการอาบน�้ายารักษาเนื้อไม้ไว้ก่อนก็จะยืดอายุการใช้งาน
ได้นาน
ท�าฟืน เผาถ่าน ถ่านไม้ยูคาลิปตัสใช้เป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ดีและมีขี้เถ้า
น้อยจากการทดลองไม้ฟืนยูคาลิปตัสให้พลังงานความร้อน 4,800 แคลอรี่ต่อกรัม
ส่วนถ่านไม้ยคู าลิปตัสให้พลังงานความร้อน 7,400 แคลอรีต่ อ่ กรัม ซึง่ ให้ความร้อน
ใกล้เคียงกับถ่านไม้โกงกาง ซึ่งจัดว่าเป็นถ่านไม้ชั้นดีที่สุด
ท�าชิน้ ไม้สบั ไม้ยคู าลิปตัสเมือ่ น�ามาแปรรูปและสับท�าชิน้ ไม้ สามารถน�าไป
ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด แผ่นใยไม้อัด แผ่นปาร์ติเกิล และแผ่นไม้อัดซีเมนต์
ท�าเยื่อไม้ ไม้ยูคาลิปตัสสามารถแปรรูปท�าเยื่อไม้ยูคาลิปตัส โดยไม้ท่อน
ยูคาลิปตัส 4.5 ตัน ผลิตเยื่อไม้ได้ 1 ตัน เยื่อไม้ให้สารพวกเซลลูโลส ซึ่งน�าไปใช้
ท�าเส้นใยเรยอนและท�าผ้าแทนเส้นใยฝ้าย และปุยนุ่นได้อีกด้วย
ท�ากระดาษ จากการประเมินเยื่อไม้ยูคาลิปตัส 4-5 ตัน ผลิตเยื่อกระดาษ
2828 ยู ค า ลิลิ ปป ตัตัสส คคคาาามมมาาาลลลดูดูดูเ เลเลนลนซินซิสซิสส

ได้ประมาณ 1 ตัน เยื่อไม้ยูคาลิปตัสมีคุณสมบัติเด่น คือ มีความฟูสูง และมีความ
ทึบแสง ประกอบกับไฟเบอร์มคี วามแข็งแรงเหมาะต่อการใช้ ท�ากระดาษพิมพ์เขียว
ประเภทต่างๆ

ได้ประโยชน์ทางอ้อม
เห็ด ทีร่ ะบบรากของไม้ยคู าลิปตัสจะมีเชือ้ ราไมคอร์ไรซ่าชนิดต่างๆ อาศัยอยู่
เป็นตัวช่วยดูดธาตุฟอสฟอรัสให้กบั ต้นยูคาลิปตัสได้มากขึน้ ช่วยให้ตน้ ไม้เจริญเติบโตดี
และปรับปรุงดินเสื่อมให้มีคุณภาพดีขึ้น เมื่อถึงฤดูฝนเชื้อไมคอร์ไรซ่าเหล่านี้
ก็แทงดอกเห็ดโผล่เหนือพื้นดิน เพื่อแพร่กระจายพันธุ์ออกไปคนจึงเก็บดอกเห็ด
เหล่านี้ไปกินไปขายได้
เลีย้ งผึง้ ดอกยูคาลิปตัสมีนา�้ หวานล่อแมลงมาผสมเกสรและดูดเอาน�า้ หวาน
ไปสร้างรวงผึ้ง และไม้ยูคาลิปตัสมีดอกปีละ 7-8 เดือนหรือเกือบตลอดปีซึ่งผิดกับ
พันธุ์ไม้ชนิดอื่นๆ ทั่วไป ที่มักจะมีดอก 1-2 เดือน/ปี จึงเป็นประโยชน์มากส�าหรับ
การเลี้ยงผึ้ง น�้าผึ้งที่ได้จากดอกไม้ยูคาลิปตัสมีรสและคุณภาพดีเหมือนกับน�้าผึ้ง
ที่ได้จากดอกไม้ชนิดอื่นๆ
สิง่ แวดล้อม ช่วยท�าให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ เช่น เพิม่ ความชุม่ ชืน้
ให้แก่พื้นที่อันเนื่องจากปริมาณน�้าที่ต้นไม้ยูคาลิปตัสดูดขึ้นไปคายน�้าออกทางใบ
เป็นปริมาณกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ มีส่วนช่วยท�าให้ฝนตก ก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ของธาตุอาหารในดิน
เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการปลูกสร้างสวนป่าเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อยที่ปลูกยูคาลิปตัสจะมีแหล่งตลาดรองรับผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ในอาชีพและรายได้
สังคม สร้างงานในชนบท ท�าให้คนมีงานท�า กระจายโรงงานอุตสาหกรรม
ไปสู่ชนบท
ประหยัดเงิน ลดเงินทีจ่ ะออกไปต่างประเทศ จากการทีจ่ ะต้องสัง่ ซือ้ ไม้ทอ่ น
และวัตถุดิบเยื่อกระดาษเข้าประเทศ
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การตลาดไม้ยูคาลิปตัส
ตลาดเป็นจุดหมายปลายทางของการจ�าหน่ายผลผลิตต่างๆ เกษตรกรทีป่ ลูก
ยูคาลิปตัสก็เช่นเดียวกันทีต่ อ้ งการตลาดทีด่ สี ามารถน�าาไม้
ไม้ไปจ�าหน่ายได้งา่ ย สะดวก
ราคาดี และไม่มีปัญหาในการขนส่ง หรือค่าขนส่งราคาไม่แพงนัก เพื่อที่จะได้มี
รายได้ดี และมีกาไรมาก
า� ไรมาก ยิ่งมีตลาดมากเกษตรกรก็ย่อมมีทางเลือกมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าได้ตลาด ที่อยู่ใกล้สวนป่าก็จะช่วยลดค่าขนส่งได้มาก ซึ่งกรมป่าไม้ได้
พยายามรวบรวมตลาดรั บ ซื้ อ ไม้ ยู ค าลิ ป ตั ส ในท้ อ งที่ ต ่ า งๆ แต่ ร ายชื่ อ บริ ษั ท
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้โตเร็วที่เป็นแหล่งรับซื้อไม้ในเอกสารฉบับนี้
จะเป็นตลาดที่รับซื้อ ยูคาลิปตัสส�าหรับน�าไปท�
าไปท�าชิ้นไม้สับ (Chipwood) เยื่อ
และกระดาษ (Pulp and paper) เท่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ประกอบการ
หรือพพ่อคค้าคนกลางในแต
กรมปาาไม้
ไมต้อ งส�
งสํารวจ
คนกลางในแต่ลพะพืื้นทีน้ ่ททีี่เทปิเี่ ดปจุดดจุดรับรับซืซื้ออ้ ไม้ไมยยูคคู าลิาลิปปตัตัสส ซึซึ่งง่ กรมป่
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ตลาดที่เป็นจุดรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสมากที่สุด เพื่อเป็นทางเลือก
ให้เกษตรกรที่ปลูกยูคาลิปตัสได้มีตลาดในการตัดสินใจขายไม้ในอนาคต
3030 ยู ค า ลิ ป ตั ส คคาามมาาลลดูดูเเลลนนซิซิสส
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บริษัท สยามฟอเรสทรี จ�ากัด

บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี
จ�ากัด

บริษัท ไม้อัดไทย จ�ากัด

บริษัท สยามทรีดีเวลลอบเม้นท์
จ�ากัด

บริษัท ไทยวิวัฒน์คอร์ปอเรชั่น
จ�ากัด

บริษัท เรืองอุทัยอุตสาหกรรมไม้
จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สวัสดีค้าไม้

2.

3.

4.

5.

6.

7.

บริษัท

1.

ล�าดับ

ที่ตั้งส�านักงาน
99 ม.6 ถ.แสงชูโต (สายเก่า) ต.วังศาลา
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130
โทร. (034) 615000-20
ต�าบลห่อหมก อ�าเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. (035) 722102-4
548 ถนนสรพาวุธ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02 744 9632-5
121/47 หมู่ 3 ต�าบลพลูตาหลวง
อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โทร. (038) 722271-6 ต่อ 116
99 ม.6 ถ.สุรินทร์-ศรีขรภูมิ
ต�าบลบุฤาษี อ�าเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ โทร. (044) 514398
39 ม.7 ถนนปทุมธานี-บางเลน
อ�าเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี โทร. 02 598 1112-8
อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. (045) 821 114

ที่ตั้งโรงงาน/จุดรับซื้อไม้
99 ม.6 ถ.แสงชูโต (สายเก่า)
ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
71130 โทร. (034) 615000-20
ต�าบลห่อหมก อ�าเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. (035) 722102-4
548 ถนนสรพาวุธ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02 744 9632-5
121/47 หมู่ 3 ต�าบลพลูตาหลวง
อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โทร. (038) 722271-6 ต่อ 116
99 ม.6 ถ.สุรินทร์-ศรีขรภูมิ
ต�าบลบุฤาษี อ�าเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ โทร. (044) 514398
39 ม.7 ถนนปทุมธานี-บางเลน
อ�าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทร. 02 598 1112-8
อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. (045) 821 114

ส่งเสริมปลูก/
จุดรับซื้อ

ส่งเสริมปลูก/
จุดรับซื้อ

ส่งเสริมปลูก/
จุดรับซื้อ

ส่งเสริมปลูก/
จุดรับซื้อ

ส่งเสริมปลูก/
จุดรับซื้อ

ส่งเสริมปลูก/
จุดรับซื้อ

ส่งเสริมปลูก/
จุดรับซื้อ

ประเภทกิจการ

ล�ำดับ

บริษัท

ที่ตั้งส�ำนักงาน

ที่ตั้งโรงงาน/จุดรับซื้อไม้

ประเภทกิจการ

8

บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส
จ�ำกัด

117/9 ซอยสุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท ม.11 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จ.ลพบุรี 15140
10110 โทร.(02)7129744

โรงงานชิน้ ไม้สบั /
จุดรับซื้อไม้

9

บริษัท ฟินคิ ส์ พัลพ์ แอนด์
เปเปอร์ จ�ำกัด

75/120-121 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2
ชั้น 42 สุขุมวิท ซอย 19 (วัฒนา)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทร.(02) 6617283

99 ม.3 ต.กุดน�้ำใส อ.น�้ำพอง
จ.ขอนแก่น 40310
โทร.(043) 433104-6 (ขอนแก่น)
โทร.(043) 737406-8 (อุดรฯ)

ส่งเสริมปลูก/
จุดรับซื้อไม้/
โรงงานเยือ่ กระดาษ

10

บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์เจน
เนอร์เรชัน่ จ�ำกัด (ยู พี จี)

ชั้น 23 ห้อง 2318 อาคารเอ็มไทย
พาวเวอร์ออร์ซีซั่นเพลศ 87 ถ.วิทยุ
ปทุมวัน กทม.10330
โทร.(02) 6279048

อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าโดย
ใช้เชือ้ เพลิงจากไม้

11

บริษัท เค เอม ไอ จ�ำกัด

115 ม.11 ต.พรส�ำราญ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร.(044) 613613, 613613

115 ม.11 ต.พรส�ำราญ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร.(044) 613613, 613613

โรงงานชิน้ ไม้สบั /
จุดรับซื้อไม้

12

บริษัท บี พี เค วู้ดชิป
จ�ำกัด

57/7 ม.11 ถ.สุขุมวิท (สายเก่า)
ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร.(038) 531284

57/7 ม.11 ถ.สุขุมวิท (สายเก่า)
ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร.(038) 531284

โรงงานชิ้นไม้สับ/
จุดรับซื้อไม้

13

บริษัท เอี่ยมไพบูลย์ จ�ำกัด

185 ม.4 ถ.ราชสีมา - ปักธงชัย
ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
36000 โทร.(044) 357552-3

185 ม.4 ถ.ราชสีมา - ปักธงชัย
ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000 (เลยสามแยกสวนสัตว์ไป
ประมาณ 30 ม.)

โรงงานชิน้ ไม้สบั /
จุดรับซื้อไม้

14

บริษัท กิจทวี จ�ำกัด

81 ม.4 ต.ใจใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 81 ม.4 ต.ใจใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรงงานชิ้นไม้สับ
32000 โทร.(044) 528454-5
32000 โทร.(044) 528454-5
และรับซื้อไม้ที่
แปลงปลูก

15

บริษัท สมาชิกส่งเสริม
จ�ำกัด

903 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
24120 โทร.(038) 599089-90

903 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
24120 โทร.(038) 599089-90

ส่งเสริมปลูก/
จุดรับซื้อไม้

16

บริษัท อะโกรไลน์ จ�ำกัด

122 อาคารเกษตรรุ่งเรืองพืชผล
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500

903 หมู่ 2 ต.หินเขาซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
24120 โทร.(038) 599089-90

จุดรับซื้อไม้

17

บริษัท อะโกแมท จ�ำกัด

138 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร.(037) 20 8587
FAX (037) 208586

138 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร.(037) 20 8587
FAX (037) 208586

จุดรับซื้อไม้

18

บริษัท เอกอุดม จ�ำกัด

122 อาคารเกษตรรุ่งเรืองพืชผล
94/1 ม.3 ต.เขาหินซ้อน
จุดรับซื้อไม้
ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
กรุงเทพฯ 10500
โทร.(038) 855055 ต่อ 5457

32 ยู ค า ลิ ป ตั ส คคาามมาาลลดูดูเเลลนนซิซิสส

แผนที่แสดงบริษัทและผูประกอบการ
ที่มีความตองการใชไมยูคาลิปตัส
จ.ขอนแก่น

- บริษัทฟินคิ ซ์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ�ากัด (3)

จ.นครสวรรค์

- จุดรับซื้อพยุหคีรี (5)

จ.สุรินทร์

- บริษัทกิจทวี จ�ากัด (2)
- บริษัทไทยวิทวัฒน์ จ�ากัด (2)

จ.อยุธยา

- บริษัทปัญจพล
พัลพ์อินดัสทรี จ�ากัด (3)

จ.บุรีรัมย์

- บริษัทเค เอ็ม ไอ จ�ากัด (2)

จ.กาญจนบุรี

จ.นครราชสีมา

- บริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ากัด (1)
- โรงงานเยื่อกระดาษสยาม
เซลลูโลส (3)
- โรงงานไม้อัดไทยเคน (4)
- โรงงานไม้อัดเมโทร ไฟเบอร์ (4)

จ.ราชบุรี

- โรงงานเยื่อกระดาษ SPCC (3)

จ.กรุงเทพฯ

- โรงงานไม้อัดไทยไพลวู้ด (4)
- บริษัทเอเวอร์กรีน พลัสจ�ากัด (2)

จ.ชลบุรี

- บริษัทสยามทรี
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (1)
- โรงงานชิ้นไม้สับ (2)
- โรงงานไม้อัดวนชัย (4)

เหนือ

- จุดรับซื้อพิมาย (5)
- บริษัทยูไนเต็ด เพาเวอร์
เจนเนอร์เรชั่น จ�ากัด (5)
- บริษัทเอี่ยมไพบูลย์
จ�ากัด (2)

จ.สระบุรี

- บริษัทไม้อัดไทย จ�ากัด (4)

จ.ปราจีนบุรี

- โรงงานเยื่อกระดาษแอดวานซ์ อะโกร (3)
- บริษัทอะโกรแมท จ�ากัด (5)

จ.ฉะเชิงเทรา

- บริษัทสมาชิกส่งเสริม จ�ากัด (1)
- บริษัทบี พี เค วู้ดชิป จ�ากัด (2)
- บริษัทอะโกร ไลน์ จ�ากัด (5)
- บริษัทเอกอุดม จ�ากัด (5)

เครื่องหมำยแผนที่

(1) ส่งเสริมปลูก / จุดรับซื้อ
(2) โรงงานชิ้นไม้สับ / จุดรับซื้อ
(3) โรงงานเยื่อกระดาษ
(4) โรงงานไม้อัด
(5) จุดรับซื้อ

