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คำนำ
ปั จจุ บนั นี้ การปลู กป่ าเพื่อเศรษฐกิ จของกรมป่ าไม้ได้เปลี่ ยนบทบาท
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ทาลายสมดุลตามธรรมชาติ
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ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยปรับปรุ งคุณภาพสิ่ งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย
งานวิจยั การปลูกสร้างสวนป่ า กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั
สานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้
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ความหมายของวนเกษตร
“วนเกษตร” เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของเกษตรกรรมทางเลื อก ซึ่ งเน้นความ
สมดุลของธรรมชาติโดยเน้นองค์ประกอบของต้นไม้หรื อไม้ป่าเป็ นองค์ประกอบหลัก
ในขณะที่ รูปแบบอื่ น อันได้แก่ “เกษตรอินทรี ย”์ “เกษตรกรรม” “ไร่ นาสวนผสม”
และ “เกษตรกรรมธรรมชาติ ” ล้วนแต่ มี องค์ประกอบเฉพาะพื ชเกษตรเป็ นหลัก
เท่านั้น ความหมายของวนเกษตรตามแนวคิดของระบบเกษตรกรรมทางเลื อก
จึงหมายถึ ง ระบบการผลิ ตที่ ผสมผสานระหว่างการผลิ ตทางด้านป่ าไม้ ควบคู่การ
ผลิตทางด้านการเกษตร และครอบคลุมถึงการผลิตทางด้านการปศุสัตว์และการ
ประมง ภายในพื้ นที่ หนึ่ งๆ ซึ่ งสอดคล้องกับวิถี การด าเนิ นชี วิ ตของเกษตรกรที่
อ านวยต่อ การฟื้ นฟู และด ารงรั ก ษาไว้ซ่ ึ งความสมดุ ล ของระบบนิ เวศและ
สภาพแวดล้อม โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็ นธรรม ส่ งเสริ มการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตของเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค รวมทั้งพัฒนาสถาบันทางสังคมของ
ชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อความผาสุ กและความอยูร่ อดของมนุษยชาติโดยรวม

สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้

1

ข้ อกาหนดในการนาระบบวนเกษตรไปใช้
การนารู ปแบบวนเกษตรที่เหมาะสมไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ ให้ประสบ
ผลสาเร็ จนั้น จาเป็ นต้องกาหนดสมมุติฐานและข้อกาหนดบางประการ ดังนี้
1. รู ป แบบที่ น าไปใช้เป็ นรู ป แบบวนเกษตรที่ เหมาะสมส าหรั บ
เกษตรกรรายย่อย ในระดับการเลี้ยงตัวเองได้ไม่ใช่ระดับฟาร์ มขนาดใหญ่
2. พื้ น ที่ เพาะปลู ก ต้องมี ข นาดเล็ ก ถึ งปานกลาง โดยใช้เกณฑ์ข อง
พื้นที่ที่เกษตรกรถื อครองอยู่ เนื้ อที่ไม่เกิ น 50 ไร่ และพื้นที่ที่เป็ นหัวไร่ ปลายนา
และที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ แล้วแต่รูปแบบของวนเกษตรที่จะนาไปใช้
3. ในพื้นที่กรรมสิ ทธิ์ หรื อพื้นที่ถือครองของเกษตรกร ต้องถือว่าพืช
เกษตรรวมทั้งพื ชอาหารสั ตว์ เป็ นพื ช ประธาน หรื อพื ช หลัก ส่ วนพันธุ์ ไม้ป่ า
หรื อไม้ยืนต้น ต่างๆ เป็ นพืช แทรกหรื อพืช รอง นัน่ คือ ต้องปลู ก ไม้ป่ า ไม้ผ ล
ไม้ยืนต้น ไม้สาหรับการก่อสร้าง ทาฟื น หรื อถ่าน และไม้ไผ่ แทรกลงในแปลง
ปลูกพืชเกษตรที่ เป็ นพืชอาหาร (ข้าว) พืชไร่ พืชอาหารสัตว์หรื อสวนยางพารา
ไม่ใช่ปลูกพืชเกษตรแทรกในสวนป่ าหรื อสวนไม้ผลยืนต้น
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รูปแบบกำรปลูกไม้ ป่ำโดยระบบวนเกษตร

รู ปแบบที่ 1
การปลูกไม้ ป่าผสมในลักษณะบ้ านสวน
ปัญหาและข้ อกาหนด
1. เกษตรกรในชนบทขาดแคลนไม้เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในครัวเรื อน
2. เกษตรกรในชนบทขาดแคลนพื้นที่เพื่อทากิน
3. เกษตรกรในชนบทต้องการอาหารจากต้นไม้ที่ปลูกควบคู่ไปด้วย
4. เกษตรกรมีพ้ืนที่สวนรอบบริ เวณที่อยูอ่ าศัยมากพอ
5. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
วัตถุประสงค์
เพื่อนาไม้ป่าประเภทไม้กินได้ รวมทั้งไม้สมุนไพรต่างๆ ไปปลูกภายใน
บริ เวณหรื อสวนหลังบ้าน ขณะเดียวกันก็จะมีไม้ไว้ใช้สอยในครัวเรื อนควบคู่ไปด้วย
พืน้ ทีด่ าเนินการ
ที่ดินกรรมสิ ทธิ์ เช่น สวนหลังบ้าน
ขนาดของพืน้ ทีท่ ดี่ าเนินการต่ อครอบครัว
พื้นที่สวนบริ เวณบ้านเนื้อที่ไม่จากัดตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป ขึ้นอยูก่ บั บริ เวณ
สวนหลังบ้านที่มีอยูเ่ ดิม
ชนิดไม้ ทปี่ ลูก
เป็ นไม้อเนกประสงค์ประเภทโตเร็ ว เช่น สะเดาบ้าน กระถิน ขี้เหล็ก
แคบ้าน มะรุ ม มะยม มะขาม มะเฟื อง ไผ่
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้

3

ชนิดไม้ ผลและพืชสวนอื่นๆ
มะม่วง ฝรั่ง มะนาว ละมุด น้อยหน่า ขนุน มะพร้าว กล้วย มะละกอ
ชมพู่ ขิง ข่า ตะไคร้ ตลอดจนพืชสวนครัวอื่นๆ
การกาหนดตาแหน่ งและระยะห่ างในการปลูกไม้ ป่าและไม้ ผลยืนต้ น
ปลูกคละผสมกันโดยสุ่ มอย่างไม่เป็ นระเบียบ ควรให้ระยะห่างระหว่าง
ต้นประมาณ 6-8 ม. เพื่อหลีกเลี่ยงการแก่งแย่งน้ า ธาตุอาหาร และแสงสว่าง
ระหว่างกันและกัน
สาหรับพืชสวนล้มลุก และพืชสวนครัวอื่นๆ ควรแยกบริ เวณไว้คนละส่ วน

ไม้โตเร็ ว

ไม้ผล

พืชสมุนไพร

ภาพที่ 1 การปลูกไม้ป่าผสมในลักษณะบ้านสวน

4

รูปแบบกำรปลูกไม้ ป่ำโดยระบบวนเกษตร

รู ปแบบที่ 2
ปลูกไม้ ป่าเป็ นแนวเขต หรื อล้ อมไร่ นา
ปัญหาและข้ อกาหนด
1. พื้นที่ที่มีลมแรง พืชผลได้รับความเสี ยหายจากลมพายุอยูเ่ สมอ จึง
ต้องปลูกไม้เพื่อความชุ่มชื้ น บังแดด บังลมให้กบั พืชเกษตร โดยเฉพาะไม้ผลที่
ต้องการร่ มเงา และความชื้น
2. ต้องการไม้ไว้ใช้สอยในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวป้ องกันลมพายุและ/หรื อเป็ นแนวเขตของพื้นที่ไร่ นา
ปศุสัตว์และมีไม้ไว้ใช้สอยในครัวเรื อน
พืน้ ทีด่ าเนินการ
พื้นที่โดยรอบบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย พื้นที่ไร่ นา และปศุสัตว์ เนื้อที่
ตั้งแต่ 1 ไร่ ข้ ึนไป
ชนิดไม้ ทปี่ ลูก
ไม้อเนกประสงค์ประเภทโตเร็ ว เช่น สะเดาบ้าน กระถิน ขี้เหล็ก
แคบ้าน มะรุ ม มะยม มะขาม และไผ่ เป็ นต้น และไม้พ้นื เมืองที่มีค่าทาง
เศรษฐกิจ เช่น สัก สะเดาเทียม เป็ นต้น

สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ชนิดไม้ ผลพืชสวนและพืชไร่ อื่นๆ
ไม้ผลชนิดต่างๆ เช่น มะม่วง ฝรั่ง ละมุด น้อยหน่า มะนาว เป็ นต้น
ตลอดจนพืชสวนและพืชไร่ ต่างๆ
วิธีปลูก
ปลูกไม้ป่าเป็ นแถวเดี่ยวหรื อปลูกเป็ นแถบล้อมรอบพื้นที่ ระยะห่าง
ระหว่างต้นไม้หรื อระหว่างแถว (ในกรณี ที่ปลูกเป็ นแถบ ตั้งแต่ 2 แถว ขึ้นไป)
ที่ปลูกขึ้นอยูก่ บั ขนาดและรู ปทรงของเรื อนยอด ถ้าเป็ นไม้เรื อนยอดแคบใช้ระยะ
ปลูกแคบ เช่น 1.5 ม. หรื อ 2 ม. ถ้าเป็ นไม้เรื อนยอดกว้าง และมีกิ่งก้านมากควร
ใช้ระยะที่กว้างกว่า เช่น 3 ม. หรื อ 4 ม. เป็ นต้น
การใช้ ประโยชน์
เมื่อเรื อนยอดต้นไม้ที่ปลูกชิ ดกันควรตัดขยายระยะ เพื่อให้ตน้ ไม้ที่
เหลืออยูม่ ีพ้นื ที่เจริ ญเติบโตต่อไป และนาไม้จากการตัดขยายระยะไปใช้ประโยชน์ได้
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ไม้ป่า
พืชไร่

ภาพที่ 2 การปลูกไม้ป่าเป็ นแนวเขต หรื อล้อมไร่ นา

สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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รู ปแบบที่ 3
การปลูกไม้ ผลผสมไม้ ป่าโดยระบบวนเกษตร
ปัญหาและข้ อกาหนด
1. เกษตรกรขาดแคลนไม้เพื่อใช้สอยทั้งในลักษณะฟื น/ถ่านและไม้
เพื่อการก่อสร้างขนาดเล็ก
2. เกษตรกรขาดแคลนพื้นที่เพื่อทากิน
3. เกษตรกรขาดแคลนอาหารและต้องการผลผลิตเพื่อขายเป็ น
รายได้จากพืชไร่ และพืชสวนประเภทไม้ผลต่างๆ
4. พื้นที่มีโอกาสฝนตกมากกว่า 120 วันต่อปี โดยมีปริ มาณน้ าฝน
รายปี เฉลี่ยมากกว่า 1,500 มม. ต่อปี
5. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสู ง สภาพพื้นที่เป็ นพื้นที่
ค่อนข้างราบและน้ าไม่ท่วมขัง ดินลึก
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการพื้นที่อย่างผสมผสานระหว่างการปลูกไม้ป่า ไม้ผลยืนต้น
และพืชไร่ ภายในพื้นที่เดียวกันเพื่อเป็ นอาหารหรื อขายเป็ นรายได้และเพื่อมีไม้
สาหรับใช้สอยในครัวเรื อน ทั้งไม้ทาฟื น/ถ่านและไม้เพื่อการก่อสร้าง
พืน้ ทีด่ าเนินการ
ที่ดินกรรมสิ ทธิ์ เช่น พื้นที่หวั ไร่ ปลายนา พื้นที่สวนไม้ผลต่างๆ
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ขนาดของพืน้ ทีท่ ดี่ าเนินการต่ อสมาชิก 3 คน/ครอบครัว
1. พื้นที่ดาเนินการทั้งหมด 1-5 ไร่ แบ่งออกเป็ น 1-5 แปลงๆ ละ 1 ไร่
2. เปิ ดดาเนินงานทุกปี ๆ ละ 1 ไร่
ชนิดไม้ ทปี่ ลูกในเนื้อที่ 1 ไร่ จะประกอบด้ วยไม้ ยืนต้ น 3 ประเภท คือ
1. ไม้ผล เช่น มะม่วง มะขามหวาน เป็ นไม้ช้ นั 1 เพื่อเป็ นอาหาร
2. ไม้ยคู าลิปตัสที่ปรับปรุ งพันธุ์แล้ว เป็ นไม้ช้ นั 2 ปลูกเพื่อใช้เป็ น
ไม้ก่อสร้าง
3. ไม้กระถินเทพา หรื อไม้กระถินณรงค์ลูกผสม เป็ นไม้ช้ นั 3 ปลูก
เพื่อใช้สาหรับเป็ นเชื้ อเพลิงหรื อจาหน่ายให้แก่ โรงงานผลิตชิ้นไม้สับหรื อ
โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษและเพื่อการปรับปรุ งดิน
ชนิดพืชไร่ ทปี่ ลูกควบ
ในปี ที่ 1-3 ของแต่ละแปลงปลูกควบด้วย ถัว่ ลิสง ถัว่ เขียว ข้าวโพด
ในฤดูฝนและปลูกตามด้วย หอม กระเทียม แตงโม ยาสู บในฤดูหนาว เป็ นต้น
ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็ นต้นไปปลูกควบด้วย สับปะรด หรื อ หม่อน โดยปลูกพืชควบให้
ห่างจากแถวของต้นไม้ดา้ นละ 50 ซม. ในปี แรก และขยายระยะให้ห่างขึ้น 50 ซม.
ทุกๆ ปี
การกาหนดตาแหน่ งและระยะห่ างในการปลูกไม้ ยืนต้ น
ไม้ยนื ต้นทั้ง 3 ชนิด ปลูกสลับภายในแถวเดียวกันด้วยระยะปลูก
ระหว่างต้น 4 ม. ระหว่างแถว 8 ม. โดยปลูกไม้ช้ นั 3 สลับทั้งสองด้านของ
ตาแหน่งซึ่ งปลูกไม้ช้ นั 2 และไม้ช้ นั 1 ทุกๆ ตาแหน่งปลูกในแต่ละแถว
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ดังนั้นระยะปลูกเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายชนิ ดจะเป็ นดังนี้
1. ระยะปลูกสาหรับไม้ช้ นั 3 คือ ระหว่างต้น 8 ม. ระหว่างแถว 8
ม. จานวน 5 แถวๆ ละ 6 ต้น รวม 30 ต้นต่อไร่
2. ระยะปลูกสาหรับไม้ช้ นั 2 คือ ระยะห่างระหว่างต้นชนิ ดเดียวกัน
16 ม. ระยะห่างระหว่างแถว 8 ม. จานวน 5 แถวๆ ละ 2 ต้น รวม 10 ต้นต่อไร่
3. ระยะปลูกสาหรับไม้ช้ นั 1 (ไม้ผล) คือ ระยะห่างระหว่างต้น 16 ม.
ระยะห่างระหว่างแถว 8 ม. จานวน 5 แถวๆ ละ 3 ต้น รวม 15 ต้นต่อไร่
การเตรียมพื้นที่/ปลูก/บารุ งดูแลรักษา
คัดเลือกพื้นที่ที่มีสภาพค่อนข้างราบน้ าไม่ท่วม ดินลึก มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง–ดี ซึ่งสามารถปลูกไม้ผลและพืชไร่ ได้ ทาการเก็บริ บขุดตอไม้
และปรับพื้นที่ให้ได้ระดับ ไถบุกเบิก 1 ครั้ง และไถพรวน 1 ครั้ง
ประมาณเดือน มิถุนายน–กรกฎาคม ปลูกไม้ป่า ไม้ผลยืนต้นแต่ละ
ชนิดตามแผนผังที่กาหนด พร้อมทั้งปลูกพืชไร่ ชนิ ดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่ นโดยปลูกเว้นระยะให้ห่างจากแนวปลู กต้นไม้ดา้ นละอย่างน้อย 50 ซม.
ตลอดแนว และขยายระยะให้ห่างขึ้นอีกปี ละ 50 ซม. ทุกๆ ปี
ถางวัชพืชตามแนวปลูกไม้ยนื ต้นทัว่ พื้นที่ตลอดแนวอย่างสม่าเสมอ
พร้อมใส่ ปุ๋ย ฉี ดยาฆ่าแมลง รดน้ า พรวนดินให้แก่ไม้ผลตามความเหมาะสม ส่ วน
พื้นที่ซ่ ึ งปลู กพืชไร่ ควบนั้นทาการดายวัชพืชพรวนดิ นตามปกติของการทาไร่
ทัว่ ๆ ไป โดยใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปี ละ 2 ครั้งๆ ละ 15 กก.ต่อไร่
ทาการลดกิ่งต้นไม้ออกให้เหลือเรื อนยอดประมาณ 2/3 ของความสู ง
เรื อนยอดทั้งหมดทุกๆ ปี
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การตัดฟันต้ นไม้ ออกมาใช้ ประโยชน์
1. ตัดไม้ช้ นั 3 (กระถินเทพาหรื อกระถินณรงค์ลูกผสม) ออกทั้งหมด
เมื่ออายุครบ 3-4 ปี เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงโดยตัดให้เหลือตอสู งประมาณ 1 ม.
เพื่อให้แตกหน่อขึ้นมาใหม่
2. ตัดไม้ช้ นั 2 (ยูคาลิปตัส) ออกทั้งหมด เมื่ออายุครบ 5-6 ปี เพื่อใช้
เป็ นไม้ก่อสร้างโดยตัดให้ชิดดินมากที่สุด หรื อควรเหลือตอให้อยูส่ ู งจากพื้นดิน
ไม่เกิน 10 ซม. เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และแข็งแรงให้แก่หน่อที่แตกขึ้นมาใหม่
3. ตั้งแต่ปีที่ 6-7 เป็ นต้นไปจะเหลือเฉพาะไม้ผลจานวน 15 ต้นต่อไร่
ด้วยระยะ 8×16 ม. เป็ นไม้หลักสาหรั บเก็ บผลิ ตผลอย่างต่ อเนื่ องโดยมี หน่ อ
ของไม้ช้ ันที่ 2 และ ไม้ช้ นั 3 ที่ แตกขึ้ นมาใหม่สาหรั บใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง
ขณะเดียวกันช่องว่างระหว่างแถวที่ปลูกไม้ผลยืนต้นสามารถปลูกพืชพื้นล่างควบ
ติดต่อกันไป ตั้งแต่ปีที่ 1 เป็ นต้นไป จนครบอายุตดั ฟั นไม้ผลออกเพื่อปลูกใหม่
ในรอบต่อไป

สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ไม้โตเร็ วประเภทที่ 1
(ไม้ช้ นั 3)

ไม้โตเร็ วประเภทที่
(ไม้ชั้น 3)

ไม้โตเร็ วประเภทที่ 2
(ไม้ชั้น 2)

ไม้โตเร็ วประเภทที่ 2
(ไม้ช้ นั 2)
ไม้ผล
ไม้ผล

พืชไร่

พืชไร่

ภาพที่ 3 การปลูกไม้ผลผสมไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร
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รู ปแบบที่ 4
การปลูกไม้ ป่าในพืน้ ทีน่ าข้ าว
ปัญหาและข้ อกาหนด
1. เกษตรกรในชนบทขาดแคลนไม้เพื่อใช้สอยในครัวเรื อน
2. เกษตรกรไม่มีพ้นื ที่อื่นสาหรับการปลูกต้นไม้เพื่อใช้สอยเป็ นการ
เฉพาะ เช่น พื้นที่ตามหัวไร่ ปลายนา
3. เกษตรกรมีพ้ืนที่นาซึ่ งมีการปั้ นคันนาขนาดใหญ่และกว้าง
พอสมควร (คันนาปรับแต่ง)
วัตถุประสงค์
เป็ นการนาไม้ประเภทโตเร็ วไปปลูกบนคันนา และจอมปลวกในนา
ข้าวเพื่อให้มีไม้สาหรับใช้สอยในครัวเรื อน และจาหน่ายให้โรงงานผลิ ตชิ้นไม้
สับและโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ หรื อจาหน่ายเป็ นไม้เสาเข็ม
พืน้ ทีด่ าเนินการ
พื้นที่นาข้าวซึ่ งเป็ นนาลุ่มและมีปริ มาณน้ าอย่างเพียงพอกับการทานา
ตลอดฤดู
ขนาดพืน้ ที่ทจี่ ะดาเนินการ
ใช้พ้นื ที่อย่างน้อยประมาณ 5 ไร่ ต่อครอบครัว ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความ
ต้องการของเกษตรกรและจานวนพื้นที่นาที่เกษตรกรครอบครองอยู่
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ชนิดไม้ ทปี่ ลูก
1. ปลูกไม้ยคู าลิปตัสที่ปรับปรุ งพันธุ์แล้ว เลือกสายต้นที่เหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อม (คุณสมบัติดินและสภาพภูมิอากาศ) โดยปลูกแบบแถวเดี่ยวหรื อ
แถวคู่บนคันนา
2. ปลูกเฉพาะไม้ยคู าลิปตัสบนจอมปลวกต่างๆ ในท้องนา เพราะมี
ความสามารถทนแล้งได้ดีกว่าไม้ชนิดอื่นๆ
การปลูกและการบารุ งรักษา
1. ปลูกบนคันนาทั้ง 4 ด้าน
2. คันนาเก่าที่มีอยูเ่ ดิม (ความกว้างประมาณ 50-60 ซม.) ปลูกแถว
เดี่ยวระยะห่างระหว่างต้น 1.5-2.5 ม. ในกรณี ปลูกเพื่อจาหน่ายให้โรงงานผลิต
ชิ้นไม้สับหรื อโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ โดยใช้รอบหมุนเวียน 3-4 ปี ให้ใช้ระยะ
ปลูก 1.5 ม. จะได้ผลผลิตไม้สูงสุ ด
คันนาปรับแต่ง (ความกว้าง 150-160 ซม.) ปลูกได้ 2 แถวแบบสลับ
ฟันปลา (แถวคู่) ซึ่ งจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า
3. คันนาแต่ละคู่ (ตั้งอยูต่ รงข้ามกัน) ที่ปลูกต้นไม้ควรห่ างกันอย่าง
น้อย 20 ม. เพื่อลดการแก่งแย่งน้ า ธาตุอาหาร และแสงสว่างที่ตน้ ไม้พึงมีต่อต้นข้าว
ในท้องนา ไม่ควรแบ่งกระทงนาออกเป็ นกระทงนาขนาดเล็กหลายๆกระทงนา
เพื่อให้ปลูกต้นไม้ได้เป็ นจานวนมากเพราะจะทาให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ ลดลง
4. ลิดกิ่งต้นไม้ทุกปี ให้เหลือเรื อนยอดประมาณ 2/3 ของเรื อนยอด
ทั้งหมด อย่าลิดกิ่งมากเกินไป เพราะจะทาให้การเจริ ญเติบโตของต้นไม้ลดลง
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5. กิ่งและใบสดที่ลิดออกควรเก็บออกจากพื้นนาหรื อเก็บวางไว้รอบ
โคนต้นไม้บนคันนาเพื่อป้ องกันการผุเน่าซึ่ งอาจทาให้น้ าเสี ยและเป็ นพิษได้ เมื่อ
ผ่านฤดูเก็บเกี่ยวแล้วให้ไถกลบเศษใบแห้งและใบสดของไม้ดงั กล่าว เพื่อปรับปรุ งดิน
การตัดต้ นไม้ ไปใช้ ประโยชน์
1. สามารถตัดต้นไม้ไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงหรื อจาหน่ายโรงงานชิ้นไม้
สับหรื อโรงงานเยือ่ กระดาษได้ต้ งั แต่ปีที่ 3 เป็ นต้นไป อาจเลือกตัดต้นไม้ออก
ครึ่ งหนึ่ งก่อน โดยให้ตน้ ไม้ที่เหลืออยูม่ ีระยะห่างเท่าๆ กัน เพื่อให้ตน้ ไม้มีอตั รา
การเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์เป็ นไม้เพื่อการก่อสร้างทัว่ ไป
2. ควรตัดไม้ออกไปใช้ประโยชน์ให้หมดภายในอายุไม่เกิน 8 ปี
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการเจริ ญเติบโตของต้นไม้
3. ไม้ที่ตดั ออกอาจปล่อยให้แตกหน่อขึ้นมาใหม่ ถ้าหากต้องการเฉพาะ
ไม้ขนาดเล็กเพื่อเป็ นเชื้ อเพลิงหรื อจาหน่ายเป็ นชิ้นไม้สับหรื อเยือ่ กระดาษแต่ถา้
ต้องการไม้ขนาดใหญ่ก็ให้ปลูกขึ้นใหม่ระหว่างตอไม้ที่ตดั ออกไปในรอบแรก
4. เศษใบและกิ่งเล็กให้ทิง้ ไว้ในพื้นที่นาเพื่อไถกลบต่อไป

สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ไม้โตเร็ ว
ข้าว

ภาพที่ 4 การปลูกไม้ป่าในพื้นที่นาข้าวบนคันนาเก่าที่มีอยูเ่ ดิม

ไม้โตเร็ ว
ข้าว

ภาพที่ 5 การปลูกไม้ป่าในพื้นที่นาข้าวบนคันนาปรับแต่ง
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รู ปแบบที่ 5
การปลูกไม้ ป่าผสมกับพืชไร่ และพืชอาหารสั ตว์ ภายในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
ปัญหาและข้ อกาหนด
1. เกษตรกรขาดแคลนไม้เพื่อใช้สอยทั้งในลักษณะฟื น/ถ่านและไม้
เพื่อการก่อสร้าง
2. เกษตรกรขาดแคลนพื้นที่เพื่อทากิน
3. เกษตรกรขาดแคลนอาหารและขาดแคลนพื้นที่สาหรับเลี้ยงสัตว์
4. ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยตั้งแต่ 1,200 มม. และพื้นที่มีโอกาสฝนตก
มากกว่า 80 วันต่อปี
5. สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศดินไร่ ทวั่ ไปตามบริ เวณที่ราบ
สู งและพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการพื้นที่โดยระบบวนเกษตรเพื่อต้องการผลผลิตทางด้าน
อาหาร ไม้ฟืน ไม้ก่อสร้างขนาดเล็ก ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่เดียวกัน
พืน้ ทีด่ าเนินงาน
พื้นที่กรรมสิ ทธิ์ พื้นที่หวั ไร่ ปลายนา หรื อพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ขนาดของพืน้ ทีท่ ดี่ าเนินการต่ อสมาชิก 3-4 คน
1. พื้นที่ดาเนิ นงานทั้งหมด 15-25 ไร่ แบ่งออกเป็ น 5 แปลงๆ ละ 3-5 ไร่
2. เปิ ดดาเนินงานทุกปี ๆ ละ 3-5 ไร่
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ชนิดไม้ ทปี่ ลูก
ไม้ประเภทโตเร็ วตัวอย่างเช่น ปลูกไม้ยคู าลิปตัสที่ปรับปรุ งพันธุ์แล้ว
หรื อไม้กระถิ นณรงค์ลูกผสม เพื่อเป็ นไม้ก่อสร้ างขนาดเล็กสลับต้นเว้นต้น
กับไม้กระถินเทพา เพื่อเป็ นไม้ฟืน
ชนิดพืชเกษตรทีป่ ลูกควบ
ในแต่ละแปลงปลูกควบด้วย ถัว่ ลิสง ข้าวโพด ข้าวไร่ ในปี ที่ 1 และ
ในปี ที่ 2 ปลูกปอหรื อมันสาปะหลังควบในปี ที่ 3 ปลูกสับปะรด หรื อ หม่อน
ในปี ที่ 4-5 ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ในปี ที่ 5-6 อาทิเช่น หญ้ากินนี หญ้ากินนีสีม่วง
หญ้าซิกแนล และหญ้ารู ซี่ ผสมกับถัว่ ฮามาต้า (ถัว่ เวอราโนสไตโล) โดยปลูกพืช
ควบให้ห่างจากแถวของต้นไม้ดา้ นละ 50 ซม. ทุกๆ ปี
การวางแนวและกาหนดระยะห่ างในการปลูกต้ นไม้
ถ้าเป็ นไปได้ควรวางแนวปลูกต้นไม้ให้ขนานกับแนวแสงอาทิตย์ คือ
ให้อยูใ่ นแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยกาหนดระยะห่างระหว่างต้น 4 ม.
ระยะห่างระหว่างแถว 8 ม. (50 ต้นต่อไร่ )
การลิดกิง่ ต้ นไม้
ลิดกิ่งต้นไม้ออกให้เหลือเรื อนยอดประมาณ 2/3 ของความสู งของ
ความสู งเรื อนยอดทั้งหมดทุกๆ ปี และทาการขุดร่ องในปี ที่ 3 ขนาดกว้าง
50 ซม. ลึก 75 ซม. โดยขุดทั้ง 2 ด้าน ห่างจากต้นไม้ 1.50 ม. ตลอดแนวเพื่อ
ควบคุมระบบรากของต้นไม้ไม่ให้แย่งน้ า และธาตุอาหารจากพืชควบ
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ระยะเวลาในการปล่ อยสั ตว์เข้ าไปเลีย้ งในแต่ ละแปลง
ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ในปี ที่ 5-6 และปล่อยสัตว์เข้าไปเลี้ยงหรื อเกี่ยว
หญ้าออกมาเลี้ยงสัตว์ได้ต้ งั แต่ปีที่ 6 ถึงปี ที่ 10
การตัดฟันต้ นไม้ ออกมาใช้ ประโยชน์
1. ตัดไม้กระถินเทพาออกทั้งหมดเมื่ออายุครบตั้งแต่ 4-5 ปี เพื่อใช้
เป็ นเชื้ อเพลิง โดยตัดให้เหลือตอสู งประมาณ 1 ม. เพื่อให้แตกหน่อ การตัดให้
แตกหน่อควรทาในฤดูฝน ถ้าตอใดไม่แตกหน่อให้ปลูกเสริ มข้างตอเดิม
2. ตัดไม้ยคู าลิปตัส หรื อกระถินณรงค์ลูกผสมที่เหลือออกทั้งหมด
เมื่ออายุครบ 10 ปี เพื่อใช้เป็ นไม้ก่อสร้าง
3. แต่ถา้ มีความจาเป็ นต้องใช้ไม้เพื่อการก่อสร้างเป็ นการเร่ งด่วนก็
สามารถตัดไม้ยคู าลิปตัส หรื อกระถินณรงค์ลูกผสมไปใช้ประโยชน์ได้ต้ งั แต่ปีที่ 5
พร้อมกับไม้กระถินเทพา โดยตัดสลับแถวกับไม้กระถินเทพา
4. การตัดไม้ยคู าลิปตัสควรตัดให้ชิดดินให้มากที่สุดหรื อควรเหลือ
ตอให้อยูส่ ู งไม่เกิน 10 ซม. เหนือพื้นดินเพื่อเพิม่ ความสมบูรณ์และแข็งแรงให้แก่
หน่อที่แตกขึ้นมาใหม่

สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ไม้โตเร็ วประเภทที่ 1

ไม้โตเร็ วประเภทที่ 2

พืชไร่

ภาพที่ 6 การปลูกไม้ป่าผสมกับพืชไร่ และพืชอาหารสัตว์ภายในพื้นที่เดียวกัน
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รู ปแบบที่ 6
การปลูกผสมไม้ ป่าสลับเป็ นแถวกับการปลูกพืชไร่
ปัญหาและข้ อกาหนด
1. ต้องการไม้ขนาดใหญ่และมีคุณภาพสู งเพื่อการใช้สอย และขาย
ในอนาคต
2. ต้องการมีรายได้จากพืชเกษตรก่อนที่จะขายไม้ได้
3. พื้นที่ปลูกมีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,200 มม.ต่อปี และมี
โอกาสฝนตกมากกว่า 80 วันต่อปี
4. พื้นที่ค่อนข้างราบและพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น หรื อพื้นที่ไหล่เขา
สภาพเป็ นดินไร่ ทวั่ ๆ ไป
วัตถุประสงค์
จัดการพื้นที่เพื่อต้องการผลผลิตไม้ขนาดใหญ่ คุณภาพสู งที่ใช้ใน
การก่อสร้าง ทาเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อการค้า หรื อเพื่อใช้สอยส่ วนตัว
พืน้ ทีด่ าเนินการ
ควรมีพ้นื ที่ต้ งั แต่ 10 ไร่ ขึ้นไป
ชนิดไม้ ทปี่ ลูก
ไม้พ้นื เมืองมีค่าทางเศรษฐกิจคุณภาพสู ง เพื่อใช้เป็ นไม้ก่อสร้างหรื อ
ทาเฟอร์ นิเจอร์ เช่น ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้พะยูง เป็ นต้น
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ชนิดพืชไร่ ทปี่ ลูก
ตั้งแต่ปีที่ 1-5 ปลูกพืชไร่ ระหว่างแถวของไม้ป่า พืชไร่ ที่ปลูก อาทิ
เช่น มันสาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าวไร่ หรื อสับปะรด ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรื อ
พืชไร่ บางชนิดอาจปลูกควบกันได้ เช่น มันสาปะหลังและข้าวโพด เป็ นต้น โดย
ปลูกให้ห่างจากแถวของไม้ป่าประมาณ 50 ซม.
การปลูกและบารุ งรักษา
1. วางแปลงให้แถวปลูกต้นไม้อยูใ่ นแนวทิศตะวันออกและตะวันตก
(ขนานกับแสงอาทิตย์) ระยะห่างระหว่างแถวไม้ป่า 8 ม. ระยะห่างระหว่างต้น 2 ม.
2. ในพื้นที่ 1 ไร่ จะมีตน้ ไม้จานวน 100 ต้นต่อไร่ เนื้ อที่ปลูกพืชไร่
ในปี แรก 1,440 ม2.
3. ในปี ที่ 2 ถึงปี ที่ 5 ปลูกพืชไร่ ให้ห่างจากแถวของต้นไม้เพิ่มขึ้นอีก
ปี ละ 50 ซม.
4. ทาการลิดกิ่งต้นไม้ออกให้เหลือเรื อนยอดประมาณ 2 ใน 3 ของ
ความสู งของเรื อนยอดทั้งหมดทุกๆ ปี และทาการขุดร่ องเพื่อตัดระบบรากของ
ต้นไม้ในปี ที่ 3 โดยขุดห่างจากแถวนอกของต้นไม้ประมาณ 1.50 ม. ด้วยขนาด
ร่ องกว้าง 50 ซม. ลึก 75 ซม. ตลอดแนวเพื่อควบคุมไม่ให้รากของต้นไม้แย่งน้ า
และธาตุอาหารจากพืชไร่ ที่ปลูกข้างเคียง
5. ตั้งแต่ปีที่ 6 ปลูกพืชทนร่ ม เช่น พืชสมุนไพร หรื อหวายกินหน่อ
ระหว่างแถวของต้นไม้ ตรงกึ่งกลางระหว่างแถว ปลูกผักหวานป่ า หรื อไม้ผล
เช่น ทุเรี ยน มังคุด ด้วยระยะห่างระหว่างต้น 6-8 ม. แล้วแต่ชนิดของไม้ยนื ต้นที่
ปลูก
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การตัดฟันต้ นไม้ ออกมาใช้ ประโยชน์
1. ตั้งแต่ปีที่ 7 เป็ นต้นไป เมื่อพบว่า เรื อนยอดของไม้ป่าที่อยูใ่ นแถว
เดียวกัน ชิดติดกันแล้ว ให้ตดั ขยายระยะไม้ป่าออกต้นเว้นต้น (50%) ซึ่งจะทาให้
เหลือไม้ป่าจานวน 50 ต้นต่อไร่
2. เมื่อเรื อนยอดของไม้ป่าชิ ดกันอีกให้พิจารณาตัดขยายระยะอีก
ครั้งหนึ่ง โดยตัดไม้ออกครึ่ งหนึ่งของจานวนที่เหลืออยูเ่ ดิม ในการตัดขยายระยะ
ครั้งที่ 2 ควรพิจารณาถึงรู ปทรงและคุณลักษณะของต้นไม้ที่จะเหลือไว้ควบคู่ไปกับ
จานวนต้นไม้ต่อไร่ ดว้ ย ไม้ที่ได้จากการตัดขยายระยะครั้งที่ 2 นี้ (อายุ 10-15 ปี )
สามารถนาไปใช้สอยในครัวเรื อนหรื อขายเป็ นสิ นค้าได้
3. ในการตัดฟั นครั้งสุ ดท้ายจะมีตน้ ไม้เหลือประมาณ 20-25 ต้นต่อไร่

ไม้โตเร็ ว
พืชไร่

ภาพที่ 7 การปลูกผสมไม้ป่าสลับเป็ นแถวกับการปลูกพืชไร่
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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รู ปแบบที่ 7
การปลูกไม้ ป่าสลับเป็ นแถบกับการปลูกพืชไร่
ชุ มชนปลูกเพื่อใช้ สอยร่ วมกัน
ปัญหาและข้ อกาหนด
1. ชุมชนในชนบทขาดแคลนไม้เพื่อการใช้สอยทั้งในลักษณะฟื น/
ถ่าน และไม้เพื่อการก่อสร้าง
2. ราษฏรในชนบทมีกิจกรรมร่ วมกันในการปลูกป่ าชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
3. ชุมชนต้องการผลผลิตจากพืชไร่ เท่าๆ กัน กับผลผลิตจากต้นไม้
ที่พึงจะได้รับ
4. พื้นที่น้ นั ๆ มีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,200 มม.ต่อปี และมี
โอกาสฝนตกมากกว่า 80 วันต่อปี
5. สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบและเป็ นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น หรื อพื้นที่
ไหล่เขา สภาพดินเป็ นดินไร่ ทวั่ ๆ ไป
วัตถุประสงค์
จัดการพื้นที่เพื่อต้องการผลผลิตทั้งทางด้านการเกษตรและการป่ าไม้
ในปริ มาณที่สมดุลกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะของการปลูกป่ าชุมชน
พืน้ ทีด่ าเนินงาน
พื้นที่สาธารณะประโยชน์
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ขนาดของพืน้ ทีท่ ดี่ าเนินงานต่ อ 1 โครงการ
1. พื้นที่ดาเนินการทั้งหมด 25-50 ไร่ แบ่งออกเป็ น 5 แปลงๆ ละ 5-10 ไร่
2. เปิ ดดาเนินงานทุกปี ๆ ละ 5-10 ไร่
ชนิดพืชไร่ ทปี่ ลูก
ตั้งแต่ปีที่ 1-5 ปลูกพืชไร่ สลับกับกลุ่มแถวต้นไม้ดว้ ย ข้าวไร่ ข้าวโพด
ปอ หรื อ มันสาปะหลัง ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยปลูกให้ห่างจากแถวของต้นไม้
ประมาณ 50 ซม. สาหรับพื้นที่ระหว่างแถวต้นไม้ให้ปลูกควบด้วยพืชไร่ ตระกูล
ถัว่ ต่างๆ ใน 2 ปี แรก
ชนิดไม้ ทปี่ ลูก
1. ไม้ยคู าลิปตัสที่ปรับปรุ งพันธุ์แล้ว เพื่อใช้เป็ นไม้ก่อสร้าง
2. ไม้กระถินเทพาหรื อไม้กระถินณรงค์ลูกผสม เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิง
และปรับปรุ งดิน
3. ปลูกไม้ยคู าลิปตัสสลับกับกระถินเทพาหรื อกระถินณรงค์ลูกผสม
ต้นเว้นต้นในแต่ละแถว
การวางแนวและการจัดกลุ่มในการปลูกต้ นไม้ และพืชไร่
1. พยายามวางแปลงเพื่อให้แถวปลูกต้นไม้ขนานกับแสงอาทิตย์ดว้ ย
ขนาดกว้าง 40-80 ม. ยาว 200 ม.
2. แบ่งพื้นที่แต่ละแปลงตามแนวขวางเพื่อกาหนดบริ เวณสาหรับ
ปลูกต้นไม้เป็ นแถบกว้าง 16 ม. จานวน 5 แถว ด้วยระยะปลูก 2×4 ม. โดยเว้น
ระยะห่างกัน 24 ม. เพื่อปลูกพืชไร่
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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3.ในพื้นที่ 1 ไร่ จะประกอบด้วย กลุ่มแถวต้นไม้ 1 กลุ่ม เนื้ อที่ 640 ม2
(40%) และพื้นที่สาหรับปลูกพืชไร่ เนื้ อที่ 960 ม2 (60%) โดยมีตน้ ไม้จานวน
100 ต้นต่อไร่
การลิดกิง่ ต้ นไม้
ทาการลิดกิ่งต้นไม้ออกให้เหลือเรื อนยอดประมาณ 2/3 ของความสู ง
ของเรื อนยอดทั้งหมดทุกๆ ปี และดร่ องเพื่อระบบรากของต้นไม้ในปี ที่ 3 โดยขุด
ห่างจากแถวนอกสุ ดของต้นไม้ประมาณ 1.50 ซม. ด้วยขนาดร่ องกว้าง 50 ซม.
ลึก 75 ซม. ตลอดแนวเพื่อควบคุมระบบรากของต้นไม้ แย่งน้ าและธาตุอาหารจาก
พืชไร่ ที่ปลูกข้างเคียง
การตัดฟันต้ นไม้ ออกมาใช้ ประโยชน์
1. ในปี ที่ 4 และ 5 ตัดต้นไม้ที่อยูแ่ ถวริ มนอกสุ ดออกทั้งหมดปี ละ 1
แถว ทุกด้านที่ปลูกประชิดกับพืชไร่ เพื่อนาไม้ไปใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันเป็ น
การลดการแก่งแย่งหรื อการบดบังของต้นไม้ที่มีต่อพืชไร่ ที่ปลูกข้างเคียง ส่ วน
ต้นไม้ที่ตดั ออกไปแล้วปล่อยให้แตกหน่อโดยไม่ตอ้ งปลูกใหม่
2. ไม้ที่เหลือ 1 แถว ในแต่ละชุดให้คงไว้จนมีอายุครบ 10 ปี จึงตัด
ออกเพื่อใช้เป็ นไม้ก่อสร้าง
3. ในปี ที่ 11 ถ้าเป็ นไปได้ควรสลับพื้นที่จากบริ เวณที่เคยปลูกต้นไม้
โดยปลูกพืชไร่ แทน ส่ วนพื้นที่ที่เคยปลูกพืชไร่ ก็ปลูกแทนด้วยต้นไม้ เพื่อหลีก
เลี่ยงการเสื่ อมโทรมของดินอันเนื่ องจากการปลูกพืชซ้ าที่เดิมเป็ นเวลานานๆ
ส่ วนการปลูกต้นไม้โดยกาหนดอายุตดั ฟันนานพอสมควร เช่น 10 ปี ในกรณี ที่
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เป็ นไม้โตเร็ วต้นไม้จะช่วยในการปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่าง
เพียงพอ โดยเฉพาะไม้พวกตระกูลถัว่ เช่น กระถินณรงค์ลูกผสม กระถินเทพา เป็ นต้น
เกษตรกรปลูกเพื่อจาหน่ าย
ปัญหาและข้ อกาหนด
1. เพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาพืชไร่ ที่เป็ นรายได้
หลักของเกษตรกร
2. พื้นที่น้ นั ๆ มีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,200 มม.ต่อปี และมี
โอกาสฝนตกมากกว่า 80 วันต่อปี
3. สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบ และเป็ นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นหรื อพื้นที่
ไหล่เขา
วัตถุประสงค์
จัดการพื้นที่เพื่อต้องการผลผลิตทั้งทางด้านเกษตรและการป่ าไม้โดย
มีรายได้จากพืชไร่ เป็ นรายได้หลัก รายได้จากไม้เป็ นรายได้รอง เพื่อลดความเสี่ ยง
จากการที่ราคาพืชไร่ ตกต่า และเพื่อปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ของดิน
พืน้ ทีด่ าเนินงาน
ควรมีพ้นื ที่ต้ งั แต่ 10 ไร่ ขึ้นไป

สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ชนิดไม้ ทปี่ ลูก
ประเภทไม้โตเร็ วที่มีเรื อนยอดแคบและโปร่ งมีกิ่งก้านน้อย เช่น
ยูคาลิปตัส
ชนิดพืชไร่ ทปี่ ลูก
ปลูกพืชไร่ ระหว่างแถวของไม้ป่า พืชไร่ ที่ปลูกอาทิเช่น มันสาปะหลัง
อ้อย ข้าวโพด ข้าวไร่ หรื อ สับปะรด พืชไร่ บางชนิ ดอาจปลูกควบกันได้ เช่ น
มันสาปะหลัง กับข้าวโพด เป็ นต้น
การปลูกและการบารุ งไม้ ป่า
1. วางแปลงให้แถวปลูกต้นไม้อยูใ่ นแนวทิศตะวันออกและตะวันตก
(ขนานกับแสงอาทิตย์) ไม้ป่าหนึ่งแถบมี 2-3 แถว ระยะห่างระหว่างแถว 3 หรื อ
4 ม. ระยะห่างระหว่างต้น 2 ม.
2. ระยะห่ างระหว่างแถบของไม้ป่า 16-20 ม. จะทาให้ผลผลิต ต่อ
ไร่ ของพืชไร่ ที่ปลูกในปี ที่ 2 และปี ถัดไปสู งกว่าระยะห่างที่นอ้ ยกว่า สัดส่ วนของ
เนื้ อที่ปลูกพืชไร่ ต่อเนื้ อที่ท้ งั หมด จึงขึ้นอยูก่ บั ระยะห่ างระหว่างแถบของ ไม้
ป่ า และจานวนแถวต่อแถบของไม้ป่า
3. ในปี แรก ปลูกพืชเกษตรให้ห่างจากแถวของไม้ป่าประมาณ 50 ซม.
ในปี ถัดไปปลูกให้ห่างจากแถวของต้นไม้เพิม่ ขึ้นอีกปี ละ 50 ซม.
4. ทาการลิดกิ่งต้นไม้ออกให้เหลือเรื อนยอดประมาณ 2 ใน 3 ของ
ความสู งเรื อนยอดทั้งหมดทุกๆ ปี และทาการขุดร่ องเพื่อตัดระบบรากของต้นไม้
ในปี ที่ 3 โดยขุดห่ างจากแถวนอกของต้นไม้ประมาณ 1.50 ม. ด้วยขนาดร่ อง
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กว้าง 50 ซม. ลึก 75 ซม. ตลอดแนวเพื่อควบคุมไม่ให้รากของต้นไม้แย่งน้ าและ
อาหารจากพืชไร่ ที่ปลูกข้างเคียง
5. ปลูกพืชไร่ ได้อย่างน้อย 5 ปี แต่ผลผลิตต่อไร่ ของพืชไร่ จะลดลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า
กรณี ตอ้ งการไม้ขนาดใหญ่เพื่อการก่อสร้าง ตั้งแต่ปีที่ 6 ให้ปลูกพืช
ทนร่ ม เช่น สมุนไพร หรื อหวายกินหน่อ ระหว่างแถวของต้นไม้ตรงกึ่งกลาง
แถบของไม้ป่า ปลูกผักหวานหรื อไม้ผล
การใช้ ประโยชน์ ไม้
ตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ได้ต้ งั แต่ปีที่ 3 เป็ นต้นไป หลังจากตัดไม้แล้ว
ปล่อยให้แตกหน่อ ซึ่ งจะได้ไม้มาใช้สอยหรื อจาหน่ายในรอบหมุนเวียนถัดไป

สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ไม้โตเร็ วประเภทที่ 1

ไม้โตเร็ วประเภทที่ 2

พืชไร่

ภาพที่ 8 การปลูกผสมไม้ป่าสลับเป็ นแถบกับการปลูกพืชไร่
แบบชุมชนปลูกเพื่อใช้สอยร่ วมกัน

ไม้โตเร็ ว
พืชไร่

ภาพที่ 9 การปลูกผสมไม้ป่าสลับเป็ นแถบกับการปลูกพืชไร่
แบบเกษตรกรปลูกเพื่อจาหน่าย
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รู ปแบบที่ 8
การปลูกไม้ ไผ่ ผสมไม้ ยืนต้ นเพื่อประโยชน์ อเนกประสงค์
ปัญหาและข้ อกาหนด
1. เกษตรกรในชนบทขาดแคลนไม้ไผ่เพื่อใช้สอยในครัวเรื อน
รวมทั้งขาดแคลนไม้เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิง และไม้เพื่อการก่อสร้างทัว่ ไป
2. เกษตรกรในชนบทขาดแคลนอาหารและมีพ้นื ที่ทากินจากัด
3. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
1. ประโยชน์จากไม้ไผ่เพื่อเป็ นอาหารและใช้สอยต่างๆ เช่น การจักสาน
2. ประโยชน์จากไม้ป่าชั้น 2 เช่น ไม้ยคู าลิปตัสที่ปรับปรุ งพันธุ์แล้ว
เพื่อการก่อสร้าง
3. ประโยชน์จากไม้ช้ นั 3 เช่น ไม้กระถิ นณรงค์ลูกผสม หรื อ
กระถินเทพา เพื่อใช้ประโยชน์เป็ นเชื้ อเพลิง และเพื่อการปรับปรุ งดิน
4. ประโยชน์จากพืชไร่ ที่ปลูกควบระหว่างแถวของต้นไม้
พืน้ ทีด่ าเนินงาน
พื้นที่ดินกรรมสิ ทธิ์ ตามหัวไร่ ปลายนา หรื อพื้นที่สาธารณะประโยชน์
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ขนาดของพืน้ ทีท่ ดี่ าเนินงานต่ อสมาชิก 3-4 คนต่ อครอบครัว
1. พื้นที่ดาเนินงานทั้งหมด 5-25 ไร่
2. เปิ ดดาเนินงานทุกปี ๆ ละ 1-5 ไร่
ชนิดไม้ ทปี่ ลูก
ในแปลงขนาดเล็กที่สุด 1 ไร่ (40×40 ม.) ประกอบด้วย ไม้ยนื ต้น 3
ประเภท คือ
1. ไม้ช้ นั 1 ได้แก่ ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ตง ไผ่รวก ไผ่นอ้ ย รวม 3 ชนิด
2. ไม้ช้ นั 2 ได้แก่ ไม้ยคู าลิปตัสที่ปรับปรุ งพันธุ์แล้ว ปลูกเพื่อใช้เป็ น
ไม้ก่อสร้างทัว่ ไป
3. ไม้ช้ นั 3 ได้แก่ ไม้กระถินณรงค์ลูกผสม ไม้กระถินเทพา เพื่อใช้
เป็ นเชื้ อเพลิงและเพื่อการปรับปรุ งดิน
ชนิดพืชไร่ ทปี่ ลูก
ในปี ที่ 1-3 ปลูกควบด้วย ถัว่ ลิสง ถัว่ เขียว ข้าวไร่ หรื อข้าวโพด ในปี
ที่ 4 ปลูกควบด้วย สับปะรด หรื อหม่อน
โดยปลูกพืชควบให้ห่างจากแถวของต้นไม้ดา้ นละอย่างน้อย 50 ซม.
ในปี แรกและขยายระยะให้ห่างขึ้น 50 ซม. ทุกๆ ปี
การกาหนดตาแหน่ งและระยะห่ างในการปลูกไม้ ยืนต้ น
ทุกๆ พื้นที่ 1 ไร่ ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. ให้ดาเนิ นการดังนี้
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1. วางแนวสาหรับปลูกต้นไม้ให้ขนานกับแสงอาทิตย์ คือ ให้อยูใ่ น
แนวทิศตะวันออก ตะวันตก จานวน 5 แถว โดยให้แถวที่ 1 และแถวที่ 5 ห่าง
จากขอบแปลง 4 ม. และแต่ละแถวห่างกัน 8 ม.
2. แต่ละแถวปั กหลักเริ่ มจากหัวแปลงให้ห่างกัน 4 ม. แถวละ 11 หลัก
3. หลักที่ 1 3 5 7 9 และ 11 ในแต่ละแถวให้ปลูกไม้ช้ นั 3 คือ กระถิน
ณรค์ลูกผสม หรื อกระถินเทพา
4. หลักที่ 2 6 และ 10 ในแต่ละแถวให้ปลูกไม้ช้ นั 1 คือ ไม้ไผ่ ซึ่ งอาจ
ปลูกสลับในแต่ละแถวระหว่างไม้ไผ่ 3 ชนิด คือ ไผ่รวก ไผ่นอ้ ย และไผ่ตง
5. หลักที่ 4 และ หลักที่ 8 ในแต่ละแถวให้ปลู กไม้ช้ นั 2 คือ
ไม้ยูคาลิปตัสที่ปรับปรุ งพันธุ์แล้ว
การตัดฟันต้ นไม้ ออกมาใช้ ประโยชน์
1. ตัดไม้กระถินณรงค์ลูกผสมหรื อกระถินเทพา (ไม้ช้ นั 3) ออก
ทั้งหมดเมื่ออายุครบ 4 ปี เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิง โดยตัดให้เหลือตอสู งประมาณ 1 ม.
เพื่อให้แตกหน่อขึ้นมาใหม่ ควรตัดในฤดูฝนจะแตกหน่อได้ดี ถ้าตอใดไม่แตกหน่อ
ให้ปลูกเสริ มข้างตอเดิม
2. ตัดไม้ยคู าลิปตัส (ไม้ช้ นั 2) ออกทั้งหมดเมื่ออายุครบ 5-6 ปี เพื่อ
ใช้เป็ นไม้ก่อสร้าง โดยตัดให้ชิดดินให้มากที่สุด หรื อควรเหลือตอให้อยูส่ ู งจาก
พื้นดินไม่เกิน 10 ซม. เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และแข็งแรงให้แก่หน่อที่แตกขึ้นมาใหม่
3. ตั้งแต่ปีที่ 6-7 เป็ นต้นไปจะเหลือเฉพาะไม้ไผ่ จานวน 15 กอต่อไร่
ด้วยระยะห่าง 8×16 ม. เป็ นไม้หลักเพื่อทะยอยตัดลามาใช้ประโยชน์และนา
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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หน่อไม้มาเป็ นอาหารหรื อขายได้ โดยมีหน่อของไม้ช้ นั 2 และไม้ช้ นั 3 ที่แตก
ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงหรื อค้ ายันทัว่ ไป ขณะเดียวกันช่องว่างระหว่าง
แถวที่ปลูกไม้ไผ่ก็สามารถปลูกพืชพื้นล่างชนิดอื่น เช่น หวาย สมุนไพรต่างๆ
ต่อไปได้อีก

ไม้โตเร็ วประเภทที่ 1
ไม้โตเร็ วประเภทที่ 2

ไม้ไผ่
พืชไร่

ภาพที่ 10 การปลูกไม้ไผ่ผสมไม้ยนื ต้นเพื่อประโยชน์อเนกประสงค์
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รู ปแบบที่ 9
การปลูกผสมไม้ 3 ชั้นเรื อนยอด
เพื่อการใช้ ประโยชน์ แบบอเนกประสงค์ และยัง่ ยืน
แบ่งพื้นที่ที่จะดาเนินการออกเป็ นแปลงๆ ขนาดแปลงละ 5 ไร่
(40×200 ม.) ในแต่ละแปลงขนาด 40×40 ม. (1 ไร่ ) ให้ปลูกต้นไม้ป่า 3 ประเภท
สลับกันในแต่ละแถวด้วยระยะปลูก 2×8 ม. รวมทั้งสิ้ น 100 ต้นต่อไร่ ดังนี้
ไม้ช้ นั 1: เป็ นไม้ประเภทโตช้าที่มีค่าทางเศรษฐกิจสู ง เช่น ไม้สัก ยางนา แดง
ประดู่ มะค่าโมง พะยูง ตะเคียนทอง เป็ นต้น โดยปลูกด้วยระยะห่าง
ระหว่างต้น 8 ม. และระยะห่างระหว่างแถว 8 ม. (8×8 ม.) จานวน 25
ต้นต่อไร่
ไม้ช้ นั 2: เป็ นไม้ประเภทโตเร็ ว ลาต้นสู งและเปลาตรง ควรมีเรื อนยอดแคบเพื่อ
ผลิตเป็ นไม้ก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น ยูคาลิปตัสที่ปรับปรุ งพันธุ์แล้ว
เลี่ยน สะเดา ตะกู สะเดาเทียม เป็ นต้น โดยปลูกกึ่งกลางระหว่างต้น
ของไม้ช้ นั 1 ดังนั้นไม้ช้ นั นี้จะมีระยะห่ างระหว่างชนิ ดเดียวกัน
8×8 ม. จานวน 25 ต้นต่อไร่
ไม้ช้ นั 3: เป็ นไม้ประเภทโตเร็ วพวกตระกูลถัว่ เพื่อผลิตเป็ นไม้ฟืน ถ่าน และเพื่อ
การปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น กระถินณรงค์ลูกผสม
กระถินยักษ์ สี เสี ยด ขี้เหล็ก นนทรี เป็ นต้น โดยปลูกแทรกระหว่างต้น
ของไม้ช้ นั 1 และไม้ช้ นั 2 ในแต่ละแถวด้วยระยะห่างระหว่างต้นชนิ ด
เดียวกัน 4 ม. และระยะห่ างระหว่างแถว 8 ม. จานวน 50 ต้นต่อไร่
กาหนดระยะเวลาในการตัดฟั นต้นไม้แต่ละประเภทออกดังนี้
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ไม้ช้ นั 3: ตัดออกทั้งหมดในปี ที่ 4 หรื อ 5 จานวน 50 ต้นต่อไร่ เพื่อใช้ประโยชน์
เป็ นไม้ฟืน ถ่านแล้วปล่อยให้แตกหน่อ หรื อปลูกขึ้นมาใหม่
ไม้ช้ นั 2: ตัดออกครั้งแรกจานวน 15 ต้นต่อไร่ ในปี ที่ 6 โดยตัดในแถวที่ 1
แถวที่ 3 และแถวที่ 5 ครั้งที่สองตัดออกในปี ที่ 11 โดยตัดในแถวที่ 2
และแถวที่ 4 จานวน 10 ต้นต่อไร่
ไม้ช้ นั 1: ตั้งแต่ปีที่ 11 เป็ นต้นไป จะเหลือเฉพาะไม้ช้ นั 1 จานวน 25 ต้นต่อไร่
ซึ่ งปล่อยให้เจริ ญเติบโตต่อไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะตัดฟันมาใช้ประโยชน์ได้
ขณะเดียวกันเนื่องจากเป็ นไม้ประเภทโตช้าซึ่ งมีระยะห่างระหว่าง
ต้นและระหว่างแถวกว้างถึง 8×8 ม. ซึ่ งกว้างพอที่จะปลูกพืชพื้นล่าง
ต่อไปได้อีก เช่น พริ กไทย กาแฟ หวาย และพืชสมุนไพรต่างๆ

ไม้ช้ นั 1
ไม้ช้ นั 2
ไม้ช้ นั 3

ภาพที่ 11 การปลูกผสมไม้ 3 ชั้นเรื อนยอดเพื่อการใช้ประโยชน์แบบ
อเนกประสงค์และยัง่ ยืน (แบบที่ 1)
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ไม้โตช้า เช่น
สัก ยางนา ประดู่ พะยูง มะค่าโมง
ไม้โตเร็ ว ลาต้นเปลาตรง
เช่น ยูคาลิปตัส
ไม้โตเร็ วตระกูลถัว่
เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ลูกผสม

ภาพที่ 12 การปลูกผสมไม้ 3 ชั้นเรื อนยอดเพื่อการใช้ประโยชน์แบบ
อเนกประสงค์และยัง่ ยืน (แบบที่ 2)

สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้

37

รู ปแบบที่ 10
ปลูกผสมไม้ ป่าในสวนยางพารา
ปัญหาและข้ อกาหนด
1. เพื่อลดความเสี่ ยงของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจ
เชิงเดี่ยว
2. เพื่อปรับปรุ งระบบนิเวศของสวนยางพารา
3. เพื่อใช้เป็ นอาหารหรื อจาหน่ายไม้ป่าเป็ นรายได้เสริ มให้แก่เกษตรกร
วัตถุประสงค์
เพื่อนาไม้ป่าประเภทไม้กินได้ และประเภทใช้ประโยชน์เนื้อไม้ ไป
ปลูกเป็ นพืชร่ วมในสวนยางพารา
พืน้ ทีด่ าเนินการ
พื้นที่สวนยางพาราที่เป็ นที่ดินกรรมสิ ทธิ์ หรื อพื้นที่ที่มีเอกสาร
สปก. ของเกษตรกร
ขนาดของพืน้ ทีท่ ดี่ าเนินการต่ อครอบครัว
พื้นที่สวนยางพาราเนื้ อที่ต้ งั แต่ 5 ไร่ ขึ้นไป
ชนิดไม้ ทปี่ ลูก
ไม้ป่าเศรษฐกิจ ทั้งที่เป็ นไม้โตเร็ ว และไม้โตช้า เป็ นไม้พ้ืนเมือง
หรื อไม้ต่างถิ่นก็ได้ยกเว้นยูคาลิปตัส เช่น สะเดาบ้าน สัก ตะเคียนทอง สะเดาเทียม
มะฮอกกานี พะยอม กระถินเทพา เหรี ยง เป็ นต้น
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ชนิดไม้ ผลและไม้ อื่นๆ
สามารถปลูกไม้ผลและพืชอาหารแซมด้วยก็ได้ในลักษณะการปลูก
พืชหลายชั้นเรื อนยอด ปลูกพืชที่มีอายุส้ นั เช่น สับปะรด พริ ก กล้วย ข้าว มันเทศ
ถัว่ ฝักยาว และข้าวโพด ปลูกแซมในสวนยางพาราที่มีอายุไม่เกิน 36 เดือน ส่ วนชนิด
ของไม้ผลและพืชอาหารที่ปลูกแซมในสวนยางพารา เช่น ฝรั่ง ผักเหลียง ลองกอง
สละ มังคุด ทุเรี ยน และสิ เหรง เป็ นต้น
การกาหนดตาแหน่ งและระยะห่ างในการปลูกยางพาราและไม้ ป่า
การปลูกยางพาราและไม้ป่าแบบแถวเดี่ยว
1. ระยะปลู ก ของยางพาราในกรณี ปลู ก พื ช ร่ วมควรใช้ระยะปลู ก
ระหว่างแถวยางพารา 3.5×8 ม. และ 3×7 ม. ระยะห่ างระหว่างแถว 8 ม. ดีกว่า 7
ม. เพราะจะท าให้ ป ริ ม าณแสงสว่ า งในสวนยางพารามี ผ ลกระทบต่ อ การ
เจริ ญเติบ โตของต้นไม้น้อยกว่า และลดปั ญหาแก่ ง แย่ง ธาตุ อาหารและน้ า ใน
ดิ นลงได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ยางพาราและไม้ป่าอายุยงั น้อยไม่เกิน 3 ปี
2. ระยะปลู กไม้ป่าในสวนยางพาราในสภาพพื้นที่ ราบควรใช้ระยะ
ปลูกระหว่างต้น 7.5-9 ม. ในสภาพพื้นที่ลาดเทอาจเพิ่มจานวนไม้ป่าที่ปลูก เช่ น
ใช้ระยะปลู กระหว่างแถวไม้ป่าห่ างกัน 6 ม. ทั้งนี้ เพราะระยะปลู กยางพาราใน
สภาพพื้นที่ลาดเทต้องใช้ระยะปลู กกว้างไม่ต่ากว่า 8 ม. และจานวนต้นยางพารา
จะน้อยกว่าปลูกในพื้นที่ราบ
3. การปลู กไม้ป่าโตเร็ วร่ วมกับยางพารา เช่ น กระถิ นเทพา กระถิ น
ณรงค์ลูกผสม ควรปลู กเฉพาะในที่ ราบ และควรตัดฟั นในช่ วงอายุไม่เกิ น 5 ปี
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจริ ญเติบโตของยางพารา
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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การปลูกยางพาราแบบแถวคู่
1. ระยะปลูกของยางพารากรณี ปลูกพืชเกษตรร่ วม ควรใช้ระยะปลูก
3.5×8 ม. โดยมีระยะห่างระหว่างแถวคู่ 12 ม.
2. ปลูกไม้ป่าระหว่างแถวยางพารา จานวน 2-3 แถว ถ้าเป็ นไม้โตเร็ ว
ปานกลางถึงโตช้า เช่น ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้ตะเคียนทอง ใช้ระยะปลูก 4×4 ม.
ปลูกได้ 2 แถว ถ้าเป็ นไม้โตเร็ วใช้ระยะปลูกที่แคบกว่า เช่น 2×3 ม. ปลูกได้ 3
แถว
3. กรณี พ้ืนที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงและมี ปัจจัยทางภูมิอากาศ
เหมาะสมกับการปลู กยางพารา (ปริ มาณน้ าฝนไม่น้อยกว่า 1,250 มม.ต่อปี และมี
จ านวนวัน ที่ ฝ นตก 120-150 วัน ต่ อ ปี ) เช่ น ทางตอนใต้ข องจังหวัด สุ ม าตรา
ประเทศอินโดนี เซี ย ผลการวิจยั พบว่า ใช้ระยะปลูกแคบคือ 2×6×14 ม. สาหรับ
การปลู ก ยางพาราได้ ซึ่ งระยะปลู ก ดังกล่ าวจะไม่ ท าให้ ก ารเจริ ญ เติ บ โตของ
ยางพารา แตกต่างจากการปลูกยางพาราเพียงชนิดเดียว
4. สามารถปลูกพืชเกษตรระหว่าง แถวของยางพาราได้อย่างน้อย 3 ปี
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ไม้ป่า
ไม้ยางพารา

ภาพที่ 13 การปลูกผสมไม้ป่าในสวนยางพารา แบบแถวเดี่ยว

ไม้ป่าประเภทโตช้า
ไม้ยางพารา

ภาพที่ 14 การปลูกผสมไม้ป่าในสวนยางพารา แบบแถวคู่
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้
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ภาคผนวก
ภาพตัวอย่ างรู ปแบบการปลูกไม้ ป่าโดยระบบวนเกษตร

การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาแบบแถวเดี่ยว

การปลูกสักร่ วมกับแปลงมันสาปะหลัง

สำนักวิจยั และพัฒนำกำรป่ ำไม้

การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาแบบแถวคู่

การปลูกยูคาลิปตัสร่ วมกับอ้อย
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การปลูกไม้ไผ่และไม้ป่าร่ วมกับพืชไร่

การปลูกยูคาลิปตัสร่ วมกับมันสาปะหลัง

การปลูกสักร่ วมกับข้าวโพดและมันสาปะหลัง

การปลูกไม้ป่าร่ วมกับหวาย
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