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ไม 3 อยาง   ใหประโยชน 4 ประการ 
การปลูกไมฟนฟูพื้นที่ตนน้ําตามแนวพระราชดําริ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
************************* 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงตระหนักถึงผลกระทบจากการบุกรุก
ทําลายปาไมของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จนกอใหเกิดภาวะ       
แหงแลง พื้นที่ตนน้ําลําธารเสื่อมโทรม ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเปนปญหาทุกขรอน
ของประชากรสวนใหญในชนบท พระองคทรงมีพระราชดําริในการพัฒนาฟนฟู
สภาพปาไม ใหคืนกลับสูสภาพธรรมชาติดวยแนวทางผสมผสาน โดยการปลูก
ไมทดแทนควบคูกับการพัฒนาอาชีพราษฎร ดวยการวางแผนรวมมือกันของ
ทุกสวนราชการ  ในการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับสภาพ
ภูมิศาสตรและสภาวะแวดลอม 
 การปลูกไม 3 อยาง ใหประโยชน 4 ประการ ตามแนวพระราชดํารินั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานพระราชดําริ ไวเมื่อป 2519        
ณ หนวยพัฒนาตนน้ําทุงจอ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม วาการปลูกไม         
3 อยาง คือ ไมผล ไมโตเร็ว และไมเศรษฐกิจ จะทําใหเกิดปาไมแบบผสมผสาน
และสรางความสมดุลแกธรรมชาติอยางยั่งยืน สามารถตอบสนองความตองการ
ของรัฐและวิถีประชาในชุมชนอันเปนทฤษฎีการปลูกตนไมลงในใจคน        
โดยการปลูกฝงจิตสํานึกแกประชาชนใหปลูกตนไมลงแผนดินและรักษาตนไม
ดวยตนเอง 
 และในการฟนฟูพื้นที่ตนน้ําตามแนวพระราชดําริ ของศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ซึ่งพระองคทรงพระราชทาน
แนวพระราชดําริ  ใหจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525   เพื่อศึกษาหา



เอกสารเผยแพรทางวิชาการ “ไม 3 อยาง ใหประโยชน 4 อยาง 

 2

รูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่ตนน้ําลําธารนั้น พระองคทรงมี     
พระราชดําริ  แนวทางในการปลูกไมฟนฟูสภาพปาตนน้ําวา  การปลูกปาถาจะ
ใหราษฎรมีประโยชนใหเขาอยูไดใหปลูกไม 3  อยาง ใหประโยชน 4 อยาง   
คือ ไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจ หรือ ไมผล ไมสรางบาน และไมฟน       
ซึ่งจะใหประโยชน 4 ประการ คือ ไดใชสอยและเศรษฐกิจ ไมฟน ไมกินได 
และประการสุดทาย คือ   สามารถชวยอนุรักษดินและตนน้ําลําธารดวย 
 ประเภทไม 3 อยางที่เหมาะสมแกการใชปลูก พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงเนนใหใชพันธุไมที่มีอยูแลวในทองถิ่น เพราะเปนไมที่สามารถ
เจริญเติบโตไดดี  มีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อยูแลว ไมเปนการเสี่ยง
ตอภาวะการรอดตายและการเจริญเติบโต เปนและที่รูจักของราษฎรในทองถิ่น
อยางดี พื้นที่ที่เหมาะสมแกการปลูกไมปาดังกลาว  ควรเปนพื้นที่ที่มีสภาพ
เสื่อมโทรม หรือเปนบริเวณปาเพื่อการพึ่งพิงของราษฎรที่อยูบริเวณใกลๆ
หมูบาน วิธีการปลูกก็ใหปลูกเสริมในลักษณะธรรมชาติ  โดยไมจับตนไมเขา
แถว ซึ่งการปลูกเสริมตามลักษณะธรรมชาตินี้ เมื่อตนไมโตขึ้นก็จะมีสภาพเปน
ปาตามธรรมชาติ   โดยจะไมมีลักษณะเปนสวนปาที่มีตนไมเรียงเปนแถว 
 
ไม 3 อยาง  

ลักษณะไม  3  อยาง  เปนชนิดไมที่มีความสัมพันธเกื้อกูลกับวิถีชีวิต
ของชุมชน   คือ 

1.  ไมใชสอยและเศรษฐกิจ    เปนชนิดไมที่ชุมชนนําไปใชในการ
ปลูกสรางบานเรือน  โรงเรือน  เครื่องเรือน  คอกสัตว  เครื่องมือในการเกษตร  
เชน  เกวียน  คันไถ  ดามจอบ เสียม และมีด  รวมทั้งไมที่สามารถนํามาทําเปน
เครื่องจักรสาน   กระบุง   ตะกรา   เพื่อนําไปใชนําครัวเรือน   และเมื่อมี
พัฒนาการทางฝมือก็สามารถจัดทําเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน  นําไปจําหนาย
เปนรายไดของชุมชน  ซึ่งเรียกวา  เปนไมเศรษฐกิจของชุมชน    ไดแก  มะขาม
ปา  สารภี ซอ  ไผหก  ไผไร  ไผบง  ไผซาง  มะแฟน  สัก ประดู กาสามปก  
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จําป  จําปา  ตุม  ทะโล  หมี่  ยมหอม  กฤษณา  นางพญาเสือโครง  ไก  คูณ  ยาง
กราด  กระถิน  เก็ดดํา  มะหาด  ไมเติม  มะหา  มะกอกเกลื้อน  งิ้ว   ตีนเปด ยม
หอม  มะขม  มะแขน  สมอไทย  ตะครอ  เสี้ยว  บุนนาค  ปบ  ตะแบก  ตอง  
คอแลน  รัง  เต็ง  แดง  พลวง  พะยอม  ตะเคียน  ฮักหลวง  เปนตน 
 
 
 
 
 
 

2.  ไมฟนเชื้อเพลิงของชุมชน      ชุมชนในชนบทตองใชไมฟน  
เพื่อการหุงตมปรุงอาหาร  สรางความอบอุนในฤดูหนาว  สุมควายตามคอก   
ไลยุง  เหลือบ  ริ้น  ไร  รวมทั้งไมฟนในการนึ่งเมี่ยง  และการอบถนอมอาหาร  
ผลไมบางชนิด  ไมฟนมีความจําเปนที่สําคัญ  หากไมมีการจัดการที่ดีไม
ธรรมชาติที่มีอยูจะไมเพียงพอในการใชประโยชน  ความอัตคัดขาดแคลนจะ
เกิดขึ้น ดังนั้นจะตองมีการวางแผนการปลูกไมโตเร็วขึ้นทดแทนก็จะทําให
ชุมชนมีไมฟนใชไดอยางเพียงพอ    ไดแก  ไมหาด  สะเดา  เปาเลือด มะกอก
เกลื้อน ไมเตาหลวง กระทอน ขี้เหล็ก  ตีนเปด  ยมหอม  ลําไยปา  มะขม  ดงดํา  
มะแขวน  สมอไทย  ตะครอ  ตนเสี้ยว  บุนนาค  ตะแบก  คอแลน  แดง  เต็ง  รัง  
พลวง  ต้ิว   หวา  มะขามปอม  แค  ผักเฮือด  เมี่ยง  มะมวงปา  มะแฟน  
กาสามปก  มันปลา  นางพญาเสือโครง  มะมือ  ลําไย  รกฟา  ลิ้นจี่   
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3.  ไมอาหารหรือไมกินได  
ชุมชนดั้ ง เดิม เก็บหาอาหารจากแหล ง
ธรรมชาติ ทั้งการไลลาสัตวปาเปนอาหาร 
รวมทั้งพืชสมุนไพร อดีตแหลงทรัพยากร-
ธรรมชาติที่สมบูรณจึงเปนแหลงอาหาร
เสริมสรางพลานามัย การปลูกไมที่สามารถ
ใหหนอ  ใบ   ดอก   ผล   ใชเปนอาหารไดก็จะทําใหชุมชนมีอาหารและ
สมุนไพร ในธรรมชาติเสริมสรางสุขภาพใหมีกินมีใชอยางไมขาดแคลน ไดแก 
มะหาด ฮอสะพายควาย  เปาเลือด  บุก  กลอย  งิ้ว  กระทอน  ขี้เหล็ก  มะขม  
มะแขน  สมอไทย  ตะครอ  เสี้ยว  คอแลน  ผักหวานปา  มะไฟ  มะขามปอม  

มะเดื่อ  มะปนดง  เพกา  แค  สะเดา  เมี่ยง  
มะม ว งป า   มะแฟน   มะ เม า    หวาย  
ดอกตาง  กระถิน  กอเดือย  หวา  กลวย  
ลํ า ไ ย   ม ะ ก อ ก เ ก ลื้ อ น   ม ะ ร ะ ขี้ น ก  
ประคําดีควาย  ตะครอ  กระบก  ผักปูยา 
มะเฟอง แคหางคาง ขนุน  มะปราง  มะ

หลอด   คอแลน  มะเมา  สมปอย 
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ประโยชน 4 ประการ 
 ไม  3  อยาง  เมื่อปลูกไปแลวจะกอใหเกิดประโยชน  4   ประการ  คือ 

1. ในสภาพปจจุบันปาไมลดลงเปนจํานวนมาก  ไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง  และเพียงพอ ดังนั้น  เมื่อมีการปลูกไม
ที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติที่ดีเพื่อการใชสอยและสามารถนํามาใช
เสริมสรางอาชีพได  โดยมีการวางแผนอยางมีสวนรวมและดูแลรักษาก็จะทํา
ใหชุมชนมีไมไวใชสอยอยางไมขาดแคลน และจะไมสรางผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูและหากมีการปลูกในปริมาณที่มากพอ ชุมชนก็สามารถ
นํามาเสริมสรางอาชีพเสริมไดทําใหชุมชนมีรายไดเสริมใหมีความอยูดีกินดีขึ้น  
 
 
 
 
 
 

2. ไมฟนเปนวัสดุเชื้อเพลิงพื้นฐานของชุมชน  หากชุมชนไมมีไมฟน
ไวสนับสนุนกิจกรรมครัวเรือน   ชุมชนจะตองเดือดรอนและสิ้นเปลืองเงินทอง   
เพื่อการจัดหาแกสหุงตม   หรือจะตองเสียคาใชจายเพื่อการจัดหาวัสดุเชื้อเพลงิ
ประเภทอื่นๆ 
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3. พืชอาหารและสมุนไพรรวมทั้งสัตวแมลง ที่ชุมชนสามารถเก็บหา
ไดจากธรรมชาติจะเปนอาหารที่มีคุณคาปลอดสารพิษ อันเปนประโยชนตอสุขภาพ
อนามัยของคนในชุมชน เปนการประหยัดคาใชจาย  อีกทั้งถามีปริมาณเกินกวา
ที่ตองการแลวยังสามารถใชเปนสินคาเสริมสรางรายไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
 
 
 
 
 
 

4. เมื่อมีการปลูกไมเจริญเติบโตเปนพื้นที่ขยายมากเพิ่มขึ้น และมีการ
ปลูกเสริมคณุคาปาดวยพันธุตางๆ  ทําใหเกิดความหลากหลายและเปนการ
อนุรักษดินและน้ํา  รวมทั้งกอใหเกิดการอนุรักษพื้นที่ตนน้ําลําธาร 
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การเพาะชํากลาไม 
 

การเพาะชํากลาไม เปนการผลิตกลาไมและจัดเตรียมกลาไม เพื่อเปน
วัตถุดิบในการปลกูในฤดูกาลที่จะมาถึง  ซึง่มแีนวทางดังนี้ โดยจะมีการวางแผน
งานเปนขั้นตอน  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว   
 

1. การจัดหาเมล็ดไม     สิ่งที่สําคญัที่จะตองนํามาพิจารณาเกี่ยวกับการ
จัดหาเมล็ดไม  คือ 
1.1  การคัดเลือกแมไม    ใหคํานึงถึงวัตถุประสงคของการปลูก  ดังนี้ 
• การปลูกเพือ่เปนรมเงา ไมฟนสําหรับหุงตม ใชสอยใน

ครัวเรือน  และไมประดับอาคารสถานที่ พจิารณาเก็บเมล็ดจากแมไมที่มีความ
เจริญเติบโตดี  มีความตานทานโรค  การใหรมเงาและดอกที่สวยงาม 

• การปลูกเปนสวนปาเพื่อใชในการแปรรูปไม  ตองคัดเลือก
เก็บเมล็ดจากแมไมที่ดี  ทั้งความเจริญเติบโตและรูปรางของแมไม  ลําตนมี
ความยาวและตรง  เพราะตนไมจะเจริญเติบโตดี มีรูปรางดี ขึ้นอยูกับปจจัยทาง
พันธุกรรมเปนปจจัยหลัก  การปลูกสวนปาจากเมล็ดที่เก็บจากแมไมที่ไมมีการ
คัดเลือก   จะทําใหการเจริญเติบโตไมสม่ําเสมอ  ลําตนคดงอ  ผลผลิตต่ําไม
คุมคาตอการลงทุน  การคัดเลอืกแมไมที่ดีจึงมีความสําคญัอยางยิ่ง 

1.2   การแกของเมล็ดไม        
ไมแตละชนิดมีชวงเวลาการแกของเมล็ดไมตรงกัน เชน  ประดู  

ผลจะแกประมาณเดือนกันยายน- ตุลาคม สัก สะเดา ประมาณกุมภาพันธ-
มีนาคม  ไมตระกูลยาง  เชน  ยางนา  เต็ง  รัง  ตะเคียนทอง  ประมาณเมษายน-
พฤษภาคม ซึ่งในแตละปชวงเวลาการแก  อาจแตกตางกันขึ้นอยูกับพื้นและ
สภาวะดินฟาอากาศ  ไมบางชนิดอาจไมใหผลเลยก็ไดในบางป  เชน  
ตะเคียนทอง  ดังนั้นจะตองหมั่นสังเกตการออกดอกออกผล  เพื่อจะไดเก็บใน
ขณะที่ผลแกพอดี  การเก็บเมล็ดที่ยังไมแกจะทําใหเมล็ดไมไมงอกหรืองอกแต
ออนแอ     การตรวจสอบการแกของเมล็ดไม  มี  2  วิธี  คือ 



เอกสารเผยแพรทางวิชาการ “ไม 3 อยาง ใหประโยชน 4 อยาง 

 8

• การตรวจสอบดวยสายตา  เปนการตรวจสอบลักษณะ
ภายนอก   โดยสังเกตการณแกจากการเปลี่ยนแปลงสีและการแหงของฝก-ผล  
ชนิดที่เปนฝกโดยทั่วไปเมื่อฝกแกจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลดํา    เชน  คูณ  
กัลปพฤกษ  หางนกยูงฝรั่ง  ประดู    พวกเปนผลสด  เชน  สะเดา  ซอ  เลี่ยน  
ผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลอืง  พวกในตระกูลไมยาง เชน ยางนา เต็ง รัง  
ตะเคียนทอง  ตะเคียนหิน  ผลจะมปีกยาว  2-4  ปก  การแกสังเกตจากปกสี
เขียวเปลี่ยนเปน    สนี้ําตาล 

• การตัดเมล็ด  เพื่อสงัเกตการณพัฒนาทางกายภาพของเมล็ด  
วิธีการคือ  ใชกรรไกรตัดกิ่งไม  มีดตัดเมล็ด  เพื่อตรวจดูสภาพของเปลือกเมล็ด
และตนออน  ซึ่งจะเปนสวนของใบเลี้ยงที่เห็นไดชัดเจน  ถาเมลด็ไมแกจะมี
ความแข็งของเปลือกเมล็ดและใบเลี้ยง  เปนวิธีการทดสอบความมีชีวิตของ
เมล็ดไม คือ  เมล็ดมีชีวิตจะสด  แข็ง  ไมมีเมลงและเชือ้ราทําอันตราย  ทําให
สามารถประเมินเปอรเซ็นตที่เมล็ดไมจะงอกได  

1.3  การเกบ็เมล็ดไม   
ใชอุปกรณในการเก็บเมล็ดไม ที่จะทําใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วปลอดภัยประหยัด  อุปกรณ  เชน  บันไดไมไผ  กรรไกรกระตุกกิ่ง  มีด
ตัดกิ่ง  ผาใบรองรับเมล็ดไม  ภาชนะใสเมล็ดไม  การเดินทางและการขนสง  
การเขียนปายเก็บเมล็ดไมกํากับไวในภาชนะบรรจุเมล็ดไม  บันทึกชื่อชนิดไม  
สถานที่เก็บ  วันที่เก็บ 

1.4  การปฏบิัติตอเมล็ดไม   
เมล็ดไมเมื่อเก็บมาแลวบางชนิดตองการการผึ่งตากใหแหงกอน  

และยังตองมีการแยกเมล็ดออกจากฝกหรือผล  เชน  ผลยูคาลิปตัส   ตองตากให
แหงเพื่อใหแคปซูลเปดปลอยเมล็ด  ฝกกระถินณรงคตองตากใหแหง  ตีดวยไม
ใหเมล็ดหลดุจากฝก    ผลสะเดาตองบีบถู  ขัดใหเนื้อหุมออกจากเมล็ดแลวผ่ึง
ใหแหง   โดยมีวิธีปฏิบัติตามชนิดของผล-ฝก   ดังนี้ 
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• ชนิดแหงแลวตาก  เชน  กระถินณรงค  กระถินยักษ  แคฝรั่ง  
หางนกยูง  เสลา  อินทนิล  ยูคาลปิตัส  ฯลฯ      เมื่อตากแหงดีแลวเมล็ดจะคอย
หลุดรวงจากฝก  หรือรวงดวยการเขยา  ตี   

• ชนิดแหงแลวไมแตก  เชน  คูณ  กัลปพฤกษ  พยุง  ชิงชัน  
ตากใหแหงสนิทแลวแยกเมล็ดดวยการทุบ  ตีฝกแลวฝดแยกเมล็ด  สําหรบั
เมล็ดไมสัก  ประดู  ใชวิธี  ขัด  ถู  สิ่งหอหุม 

• ชนิดผลสดมีเนื้อหุม  เชน  สะเดา  เลี่ยน  ซอ  มะกอก  ใชวิธี  
ขยี้  ขัด  ถ ู ใหเนื้อหุมแยกออกแลวลางทําความสะอาดและตากใหแหงกอนเก็บ
รักษา  ยกเวนสะเดาไมควรทําใหแหงมากเพราะเมล็ดจะสูญเสียความมีชีวิต 
 

1.5  การเกบ็รักษาเมล็ดไม   
 การเก็บรักษา  มีความสําคัญตอความมีชีวิตของเมล็ดไม  เมล็ด

ไมหลายชนิดควรเก็บในภาชนะปดสนิทในอุณหภูมิตํ่า  เชน  ในหองเย็น  ตูเย็น  
อุณหภูมิ  2-15  องศาเซนติเกรด   เมล็ดชนิดที่มีเปลือกแข็ง  เชน  คูณ  หาง
นกยูง  กระถินณรงค  กระถินเทพา  และขี้เหล็ก   เก็บรักษาในอุณหภูมิตํ่าจะ
รักษาความมีชีวิตไดหลายป  บางชนิดเก็บรักษาไดไมนาน  เชน  สะเดา และไม
ตระกูลยางชนิดตางๆ อายุเก็บรักษาไดเพียงไมกี่สัปดาห  ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนรีบนําไปเพาะชํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางของเมล็ดไมใบเลี้ยงคู  (ไมปาทั่วไป)  และใบเลี้ยงเดี่ยว (พวกขาวโพด) 
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2.  รูปแบบเรือนเพาะชํา สามารถจัดสรางเพาะชําไดหลายรูปแบบ  
ดังนี้ 

2.1 สรางเรือนเพาะชําถาวร  คือสรางใหสามารถใชงานไดหลายป  
หลังคาตีดวยไมระแนงตัวเวนตัวในแนวขวางตะวันเพื่อใหกลาไมไดรับ        
แสงแดดประมาณ  50% 

2.2 สรางแบบชั่วคราว  โดยใชเสาและตัวเรือนเพาะชําที่แข็งแรง
พอสมควร  หลังคาใชใบมะพราว  กานปอแกว  ถามีทุนพอและเพื่อใหเกิด
ความสวยงามควรใชเน็ทดําพลาสติกที่มีขายอยูทั่วไป 

2.3 การเรียงถุงเพาะชําในที่โลงแจง  สรางที่มุงแดดเฉพาะแถวที่
เพิ่งยายชําใหมทีละแถวหรือใชที่ครอบกันแดดชั่วคราว แบบนี้ประหยัดกวา     
2  ฉบับแรก  คลุมไวจนกวากลาไมต้ังตัวไดแลวจึงยกออก 

2.4 การเรียงถุงใตรมเงาไม  โดยการดายหญาและวัชพืชออกให
หมดปรับพื้นที่เรียบแลวจัดเรียงถุงเพาะชําในบริเวณรมเงา  ประหยัดคาใชจาย
ไดมาก  แตมีขอเสียที่กลาไมจะไดรับการแพรกระจายโรค  รา  และแมลงจาก
ไมไหรมไดงาย  ตลอดทั้งกิ่งใบรวงหลนทับทําใหเกิดความเสียหายได 

 

3.   การเตรียมวัสดุเพาะ 
วัสดุเพาะที่ใชไดดีที่สุด คือ ดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ มีการ

ระบายน้ําและอากาศดี  คือ  หนาดินจากปา ซึ่งเกิดจากการผุพังของซากพืช   
แตการหาดินเชนนี้ยาก  ดังนั้น เมื่อตรวจดินที่หามาไดยังไมเหมาะสมพอ         
จึงตองผสมสิ่งอื่นเขาไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของดินใหเหมาะสมแกการเพาะชํา  
ซึ่งมีหลักพิจารณาโดยกวางๆ   ดังนี้ 

ทราย  แกลบเผา  เพื่อใหการระบายน้ํา-อากาศดี 
แกลบเผา   เพื่อทําใหน้ําหนักเบาและเพิ่มความเปนดาง 
ปุยคอก  ปุยหมัก  เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ทําใหดินเกาะตัวกันและ

อุมน้ําในดินดีขึ้น 
ขุยมะพราว  ขี้เลื่อย  เพื่อเพิ่มการอุมน้ํา 
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  การผสมวัสดุเพาะไมมีสูตรเฉพาะ แตขึ้นอยูกับสภาพดินและ 
ธาตุอาหารในดิน  ดังนั้น ถาดินเปนดินเหนียวจัดการระบายน้ําไมดี และธาตุ
อาหารต่ําตองเพิ่มทรายหรือแกลบเผา  และปุยคอก  ในอัตราสวนสูง เชน     
ดิน : ทราย หรือ  แกลบเผา : ปุยคอก = 5:2:1    ถาเปนดินรวนดินปนทรายมาก  
ควรเพิ่มปุยคอก  เชน  ดิน : ปุยคอก = 10:1    การผสมตามอัตราสวนที่
ยกตัวอยางนี้อาจจะใช  บุงกี๋  ถังตักน้ํา ฯลฯ  เปนภาชนะตวง  เชน ดิน : ปุยคอก 
= 5:1  ก็คือ ดิน  5  บุงกี๋ผสมปุยคอก  1  บุงกี๋ 
  โดยหลักการองคประกอบของดินที่เหมาะสมในการปลูกพืช
โดยทั่วไป  จะประกอบดวยเนื้อดินที่เปนของแข็งที่เปนแรธาตุ  45%   อากาศ 
25%     อินทรีวัตถุ 5% 
 

4.  การจัดทําแปลงเพาะ     ปฏิบติัได  2  แบบ  คือ 
4.1 จัดทําภายในเรือนเพาะชํา โดยทําเปนกะบะเพาะดวยการกอ

ดวยอิฐบล็อค  หรือดวยไมกระดาน  ดินที่ใสกะบะเพาะควรเปนทรายรวนหรือ
ดินรวนปนทราย  จะผสมปุยคอกดวยก็ควรผสมในอัตราตํ่าประมาณ   10:1   

4.2  จัดทําภายนอกเรือนเพาะชํา     ดวยการขุดยกรองกลางแจง    
ขุดลึกต่ํากวาระดับดิน  8-9  นิ้ว  ยอยดินแลวยกรองใหสูง  3-5  นิ้ว  เพื่อปองกัน
น้ําทวมขัง หรือทําเปนกะบะเพาะเชนเดียวกับ 5.1  เมื่อทําการหวานเมล็ดลง
แปลง  จะตองจัดทําที่ครอบกันแดดหรือใชฟาง  หญาแหง  คลุมใหจนกวากลา
ไมจะแข็งแรงพอ  จึงเปดใหรับแดดตอไป 

 

5.   ฤดูกาลหรือเวลาเริ่มเพาะ 
ชวงเวลาที่จะนํากลาไมไปปลูกโดยทั่วไป จะอยูในชวงฤดูฝนซึ่ง

อาจเริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน  ดังนั้น การเพาะชํากลาไมจะตองมีเวลาพอใหกลา
ไมเติบโตไดทัน  กลาไมบางชนิดโตเร็วบางชนิดโตชา  เวลาที่จะเริ่มเพาะจึงไม
พรอมกัน  กลาไมโตเร็ว  เชน  ยูคาลิปตัส  ขี้เหล็กบาน  หางนกยูงฝรั่ง  ขนุน  
อายุ  2  เดือน สามารถนําไปปลูกได  ถาเพาะแตตนปรากจะลงดินทําใหเปลือง
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แรงงานตัดรากและดูแลรักษา  ไมบางอยางในชวงเปนกลาไมโตชา  เชน  สัก  
ยมหอม  และกระทุมน้ํา  อาจตองเตรียมลวงหนาหลายเดือนหรือเปนกลาคางป  
ไมบางชนิดไมสามารถเก็บรักษาเมล็ดไดนาน  จะตองเฝารอใหเมล็ดแก  และ
เมื่อเก็บเมล็ดแลวตองเพาะทันที  เชน  สะเดาและไมตระกูลยาง  เชน  ยางนา  
ยางแดง  เต็ง  รัง  ตะเคียนหิน  ตะเคียนทอง 

 

6.   การปฏบิัติตอเมล็ดไมกอนเพาะเพื่อเรงการงอก 
เมล็ดไมแตละชนิดมีความสามารถในการงอกไดเร็วตางกัน       

ซึ่งเกิดจากการงันของเมล็ดไม  ซึ่งคือ การที่เมล็ดไมสามารถที่จะงอกได แมวา
จะอยูในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม คือ ความชื้น  (น้ํา)  ออกซิเจน  แสงสวาง  
และอุณหภูมิที่เหมาะสมแลวก็ตาม  ซึ่งมีสาเหตุจากเปลือกเมล็ด และสวนที่   
หอหุมเมล็ด  ไมยอมใหน้ําและอากาศผานเขาไปถึงตนออน  เปนเหตุใหเมล็ด
ไมสามารถจะงอกได  ดังนั้นจึงตองหาวิธีการที่จะทําใหน้ําและอากาศผานเขา
ไปใหได ดวยวิธีทําใหเปลือกเมล็ดและสิ่งที่หอหุมเสียหายหรือเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติยอมใหน้ําและอากาศผานได  การปฏิบัติตอเมล็ดกอนเพาะที่
เหมาะสมมีผลดีตอการเพาะชํากลาไมอยางมาก คือ  ทําใหเมล็ดงอกอยาง
รวดเร็ว       ไดกลาไมมีขนาดสม่ําเสมอ   เมล็ดแตละชนิดมีเปลือกที่มีความแข็ง
แตกตางกัน  การเรงการงอกตองปฏิบัติแตกตางกัน  ซึ่งแบงออกเปน 5 กลุม   
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 การขลิบตัดเมล็ดไมเพื่อเรงการงอก  โดยตดัตรงขามกับดานรากกอน 



เอกสารเผยแพรทางวิชาการ “ไม 3 อยาง ใหประโยชน 4 อยาง 

 13

 
 

6.1 ชนิดที่มีเปลือกเมล็ดแข็งหนา ไมวาจะเอาไปแชน้ําเย็นหรือ
รวกแชดวยน้ํารอนก็ไมไดผล  การงอกจะต่ํามาก และใชเวลานานกวาจะได
จํานวนกลาไมที่ตองการ มีวิธีปฏิบัติ  คือ  การใหเปลือกเมล็ดเสียหายโดยการถู
กระดาษทราย  ขลิบ  ตัดเมล็ดดานที่อยูตรงขามกับตนออนดวย กรรไกร มีด  
ใหพอเห็นใบเลี้ยงที่อยูขางใน  อีกวิธีหนึ่ง   คือ   วิธีแชในกรดเขมขน  เชน  
กรดกํามะถัน  95-97 %   เปนเวลาตั้งแต  10-60  นาที   ขึ้นอยูกับความแข็งหนา
ของเปลือกและขนาดของเมล็ดไมแตละชนิด   เชน  คูณ  กัลปพฤกษ  หางนก-
ยูงฝรั่ง  เปนตน  เมล็ดไมที่ไดรับการปฏิบัติดวยวิธีนี้   อัตราการงอกเร็วมาก
โดยจะใชเวลางอกในหนึ่งสัปดาหไดถึง  90 %   หรือมากกวาและไดกลาไมที่มี
ขนาดสม่ําเสมอกัน 

6.2   ชนิดที่มีเปลือกเมล็ดแข็ง    ไมสามารถปรับปรุงการงอกได  
ดวยการแชน้ําธรรมดา  แตดวยวิธีลวกแชน้ํารอน  วิธีปฏิบัติ  คือ  เทน้ําเดือดใส
เมล็ดแลวปลอยใหเย็นแชไว  ประมาณ  1  เซนติเมตร  ถึง  1  คืน  แลวจึงนําไป
เพาะเมล็ดในกลุมนี้  เชน  ขี้เหล็กบาน  ขี้เหล็กอเมริกา  กระถินณรงค  กระถิน
เทพา  ถอน  พฤกษ ฯลฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

การลวกแชเมล็ดดวยน้ํารอน 
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6.3  ชนิดที่มีสิ่งหอหุมเมล็ดแข็งหนา  เปนกลุมที่เมล็ดบรรจุอยู      
ขางในเปลือกหุมเมล็ดที่แข็งและหนา  เชน   สัก  เลี่ยน  มะกอก  ประดู         
การงอกเปนไปอยางลาชา เพราะ
เมล็ดงอกโผลออกมาไดยาก วิธีการ
ปรับปรุงการงอกก็โดยใชมีดตัด   
ผาใหแตกโดยเปนอันตรายตอเมล็ด
นอยที่สุดหรือใสชเครื่องขัดผิวและ
ตีปกเพื่อใหสิ่งที่หอหุมเมล็ดไดรับ
ความเสียหาย  อีกวิธีก็คือการแช
หมักใหสวนหุมภายนอกคอยๆ 
สลายตัว เชน ใสกระสอบไวกลางแดด รดน้ําใหความชุมชื้นทุกวันหรือรดน้ํา
ทุกวันเวนวันประมาณ  5-7  วัน  จึงนําลงแปลงเพาะ 

6.4  ชนิดที่มีเปลือกเมล็ดบางหรือนิ่มน้ําซึมผานเขาไปไดงาย    เชน  
แคฝรั่ง  สีเสียดแกน  มะขามเทศ  สะเดา  เมล็ดเหลานี้นําลงแปลงเพาะไดเลย  
การแชน้ําปรับปรุงการงอกไดเล็กนอย  ไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
เมล็ดที่ไมแชน้ํา  สําหรับสะเดาใหบีบเอาเนื้อหุมเมล็ดออกนําไปลางน้ํา  ผ่ึงใน
รมใหแหงจงึนําไปเพาะ 

6.5  ชนิดที่มีปก  เปนเมล็ดไมในกลุมไมตระกูลยาง  เชน  ยางนา  
ยางแดง  ยางยูง  เต็ง  รงั  เหียง พลวง  ฯลฯ    นําเมล็ดแกเด็ดปกถึงโคนแลวนํา
ลงเพาะไดเลย 

  
 
 

 
 
 

การตัดผลของชนิดไมที่มีสวนหอหุมเมล็ดแข็งมาก  เพื่อชวยเรงการงอก 

เมล็ดไมตระกลูยางบางชนิด 
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การเพาะเมล็ดไม     การเพาะปฏิบัติได  2  วิธี  คือ 
7.1  นําเมล็ดลงถุงดินโดยตรง    วิธีนี้ใชกับเมล็ดขนาดใหญ  เชน  ขนุน   

มะคาโมง  มะคาแต  หรือเมล็ดที่มีเปอรเซ็นตการงอกดี  กลาวคือ  90% ขึ้นไป  
รดน้ําใหชุมเสียกอนจึงกดเมล็ดลงใหจมลงต่ํากวาผิวดินประมาณ 3-5 มิลลิเมตร  
วิธีการ วางเมล็ดตองพิจารณาวาเมล็ดจะแทงยอดออนโพลพนดินไดงาย จึงควร
วางนอนราบโดยเฉพาะอยางยิ่งเมล็ดที่มีขนาดใหญ  เชน  ขนุน  มะคาโมง  
มะฮอกกานี 

7.2  เพาะในกะบะเพาะกอนยายชํา  โดยวิธีหวานใหกระจายทั้ง
กะบะเพาะ   แลวโรยดินกลบใหสม่ําเสมอหนาประมาณ  3-5  มิลลิเมตร  หรือ
จะหวานเปนแนวโดยเซาะรองกอน    แลวโรยลงรองแลวกลบ  วิธนีี้งายตอการ
กลบเมล็ด  เสร็จแลวรดน้ําใหชุม  การคลุมกะบะเพาะดวยพลาสติกใส  จะชวย
ใหดินรักษาความชื้นไดนาน  และทําใหความชื้นของอากาศและอุณหภูมิสูงขึน้  
เปนการเรงการงอกของเมล็ดไมอีกดวย  เมล็ดไมงอกไดดีในอุณหภูมิประมาณ  
30-40  องศาเซนติเกรด  เมื่อกลาไมต้ังตัวไดจึงเอาพลาสติกที่คลุมออก  และ
เมื่อกลาไมไดขนาดจึงยายชําลงถุงพลาสติกตอไป 

ปจจัยที่จําเปนตอการงอกของเมล็ดไมในระยะแรกมีความชื้น (น้ํา)  
ออกซิเจน  แสง  และอุณหภูมิที่เหมาะสม  ปจจัยเหลานี้จะไปกระตุนการงอก
ของเมล็ด โดยใบเลี้ยงจะมีบทบาทสําคัญตอการงอกเปนตัวสรางอาหารและ
พลังงานแกการงอก  ธาตุอาหารในดินจะถูดดูดขึ้นไปใชในภายหลังที่ไดสราง
ใบแทขึ้นมาแลว  ปุยจึงจําเปนในระยะกลาไมต้ังตัวได 
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8. การเตรียมถุงดิน 
วัสดุเพาะที่เตรียมไวแลวนํามากรอกลงถุงพลาสติก ซึ่งขนาดที่ใช    

เพาะชําทั่วไป  คือ  4 x 6  นิ้ว  แตการเพาะชํากลาไมบางชนิด  ซึ่งตองการนําไป
ปลูกขณะยังมีขนาดเล็ก  เชน  ยูคาลิปตัส  อายุ  2  เดือน  แลวนําไปปลูกจะใช
ถุงขนาด  3x5 นิ้ว  ก็ได  แตถาเปนกลาคางป   ซึ่งจะมีขนาดสูงระบบรากก็จะ
มากดวยตองยายกลาไปลงถุงใหญขนาด  8x11, 8x12  นิ้ว 

วิธีการกรอกดินใชอุปกรณงาย ๆ ตัดลําไมไผขนาดใกลเคียงถุงพลาสติก
คลายปากฉลาม  เพื่อใชตักดินและเทใสถุงไดสะดวก  ถุงพลาสติกควรเจาะรู
จํานวน  4-8  รู  ขนาดประมาณ  5  มิลลิเมตร  ใหสูงกวากนถุงประมาณ  4-5  
เซนติเมตร  ขยุบมุมกนถุงเขาใน   เพื่อใหการวางถุงสะดวก   เมื่อวางรูที่เจาะ
ควรสูงกวาพื้นประมาณ  1  เซนติเมตร  การจัดวางเรียงถุงใหเปนระเบียบโดย
จัดเรียงเปนบลอกๆ  ขนาดกวาง  15  ถุงยาว  40  ถุง  จะไดกลาไมจํานวน  600  
ถุง  จัดเรียงบลอกใหเปนระเบียบ  เพื่อความสะดวกในการทํางานและตรวจนับ 

9. การยายชํา 
ขนาดของกลาไมที่เหมาะสมในการยายชําของไมแตละชนิดแตกตาง

กันไป  สิ่งสําคัญที่ใชในการพิจารณา  คือ  จะตองแนใจวาเปนตนกลาที่
แข็งแรงสมบูรณ  ไมใชตนกลาที่ผิดปกติ  เชน  ไมมีรากออน หรือ ยอดออนที่
จะพัฒนาเปนตนกลาที่สมบูรณได     ซึ่งจะตองตายในเวลาตอไป   ทําให
เสียเวลายายชําซ้ํา  หรือคัดออก  กลาไมที่เหมาะสมในการจะยายชําควรมีใบแท
ที่สมบูรณ   ปกติมีสีเขียว  1-2  คู  มีลําตนและระบบรากที่แข็งแรง   เมล็ดที่เริ่ม
แทงรากออนออกมายังไมควรยายชํา  เพราะอาจมียอดออนไมสมบูรณหรือ     
ถูกแมลงทําลาย     การถอนกลาจากกะบะเพาะตองระวังไมให   ราก   ลําตน   
ใบออน  ไดรับความเสียหาย  ดวยการรดน้ําใหชุมกอนถอนกลา  ถาเปนกลา
ขนาดใหญอาจใชไมหรือพลั่วพรวนดินชวยแซะ  นํากลาออนใสภาชนะที่มีน้ํา
พอประมาณ  เพื่อใหกลารักษาความสดชื่นพรอมที่จะนําไปชําใสถุง  กอนชํา
ควรรดน้ําดินในถุงใหชุม  แลวปลอยน้ําระบายชั่วขณะ  ใชไมปลายแหลม
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ขนาดใหญกวารากพอประมาณแทงลงดิน  ควรลึกประมาณความยาวของราก
สอดราก แลวใชนิ้วชี้กดดินที่ดานหนึ่งดานใดของตนกลา เพื่อปดชองวาง
ระหวางรากกับดินแลวรดน้ําซ้ําอีกครั้ง  การชํากลาไมตองปฏิบัติในเรือนเพาะ
ชําหรือจัดทําที่ครอบกันแดดจัดใหในชวง  2-3  อาทิตยแรกจนกวากลาไมต้ังตัว
ได  แยกถุงที่กลาตายออกนําไปรวมแปลงใหมเพื่อใชยายชําอีก  ถาตายอีกใหเท
ดินออกเพื่อรอใชกรอกดินคราวตอไป การใชทรายหยาบโรยทับหนาถุงชํา    
กลาไมที่รอด จะชวยปองกันหนาดินจับตัวแนนจากแรงกระแทกของน้ําที่รด    
ปองกันการเกิดตะไครหนาดินและน้ําซึมผานไดงาย 

10. การดูแลรักษากลาไม 
10.1 การรดน้ําหลังการยายชํา   ควรลดน้ําวันละสองครั้งเชาและเย็น   

โดยใชบัวที่มีรูขนาดเล็ก  หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการใชสายยางฉีดจะทําให
กลาไมไดรบัอันตราย  เมื่อกลาไมโตแข็งแรงสูงประมาณ  20  เซนติเมตร        
จะรดน้ําวันละครั้งในตอนเชาก็ได 

10.2  การกําจัดวัชพืช    ปฏิบัติประมาณเดือนละ  1  ครั้ง  โดยปฏิบัติ
หลังจากรดน้ํากลาไม 

10.3  การปองกันและกําจัดศัตรูพืช   เชน  แมลงกัดกินใบ  เชือ้รา
ทําลาย  โดยหมั่นตรวจสอบอยูเสมอ  ถาตรวจพบควรรีบกําจัดดวยการใช     
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไมเหมือนกัน  จะตองซื้อมาใชใหตรงกับศัตรูพืช
ชนิดนั้น  เชน  ใชกับแมลง  ใชกบัเพลี้ยหรือใชกับเชื้อรา  เปนตน  และจะตอง
ทําความเขาใจวิธีใชและปฏิบัติใหถูกตอง 

10.4 การตัดรากกลาไม  เมื่อกลาไมโตขนรากจะแทงลงดิน  จึงควร
ตรวจดูอยูเสมอ และใชกรรไกรตัดรากที่โผลออกมานอกถุง  ปฏิบัติประมาณ    
3  เดือนตอครั้ง  และทาํการรดน้ําวันละ  2  ครั้ง  จนกลาไมฟนตัว 

10.5  การจัดชั้นความสูงของกลาไม  เปนการจัดกลาไมเรียงลําดับ
ความสูง  เพื่อใหกลาไมขนาดตางๆ ไดรับแสงแดดเทาเทียมกัน  และงายตอการ
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คัดกลาไมไดขนาด เพื่อนําไปปลูกหรือจําหนายและขจัดกลาไมผิดปกติและมี
โรคราทําอันตรายออกไป 

10.6  การทําใหกลาไมแกรง   กลาไมที่อยูในรมเงาของเรือนเพาะชํามา
ตลอดนั้น  ถาขนยายไปปลูกทันทีกลาไมจะตายได  เพราะไปกระทบกับภาวะ
แหงแลง แดดจัดเกินไปบาง ไมสามารถปรับสภาพใหเขากับสิ่งแวดลอม     
ภายนอกดังนั้นจึงควรทําใหกลาแกรงเสียกอน  โดยการเปดหลังคาเรือนเพาะ
ชําหรือขนออกมาไวขางนอกเพื่อใหชินกับสภาพแดดจัด  ความแหงแลงและ
ดวยการลดปริมาณน้ําที่ให  จากที่เคยรดน้ําทุกวันเปนวันเวนวัน  ประมาณ  1  
เดือน  กอนนําไปปลูกจะทําใหการรอดตายสูง 
 
การปลูกและบํารุงรักษาตนไม 
 

1. กําหนดวัตถุประสงคของการปลกู 
กอนที่จะปลูกตนไมชนิดใด  ควรที่จะศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ

ลักษณะนิสัยสภาพความเปนอยูตามธรรมชาติของตนไมชนิดนั้น ๆ กอนวามี
ความ เหมาะสมกับพื้นที่ที่ ต องการปลูกว า  สามารถ เจริญ เติบโตให
คุณประโยชนตรงตามวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด เพราะตนไมแตละชนิดมี
ลักษณะนิสัยสภาพความเปนอยูแตกตางกัน  หากนํามาปลูกในที่ที่ไมเหมาะสม
จะทําใหเจริญเติบโตชาและแคระแกรนได  ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน  เชน  
ถานําตนไมที่ชอบขึ้นอยูในที่ชื้นภายใตรมเงาไมอ่ืน  มาปลูกในที่ดินแหงแลง  
โลงแจงไดรับแสงแดดเต็มที่ ตนไมจะมีอาการผิดปกติ  เจริญเติบโตไดไมดี
และอาจตายลงได 

ปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอสภาพความเปนอยูตามธรรมชาติ
ของตนไม  ที่ควรคํานึงถึง ไดแก  ลักษณะดิน  สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
การปลูกตนไมตองกําหนดวัตถุประสงคของการปลูกใหชัดเจนวา ปลูกเพื่อมุงหวัง
ผลประโยชนอยางไร   การปลูกตนไม   ผูปลูกยอมคาดหวังว าจะไดรับ
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ผลตอบแทนที่คุมคาดวยเหตุผลนี้  จึงเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับการคัดเลือกพันธุไม
ที่จะปลูก  

วัตถุประสงคของการปลูกตนไม  แบงแยกไดดังนี้ 
• ปลูกเพื่อการอนุรักษ 
• ปลูกเพื่อการใชสอยในครัวเรือนหรือเปนไมเศรษฐกิจ 
• ปลูกเพื่อเปนไมประดับใหรมเงาหรือตกแตงใหความสวยงาม 

2. การสํารวจพื้นที่เพ่ือกําหนดเปนพื้นที่ปลูก  คัดเลือกชนดิพันธุไม  
และการจัดหากลาไม 
การกําหนดพื้นที่ปลูก 

 เมื่อตัดสินใจกําหนดวัตถุประสงคของการปลูกตนไมไวเรียบรอยแลว  
สิ่งที่จําเปนที่ตองกระทําตอไป  คือ  การกําหนดพื้นที่เพื่อใหมีความ
เหมาะสมกับชนิดพันธุไมที่จะเลือกปลูก  โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

• ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะของดิน ควรพิจารณาสภาพความ
สมบูรณ  หรือลักษณะของดินวาเปนดินประเภทใด  มีสภาพความเปนกรดหรือ
เปนดางอยางไร  เปนดินเหนียว  ดินรวน หรือดินรวนปนทราย  มีการระบายน้ํา
ไดดีหรือไมเพียงใด  พื้นที่เปนที่ราบลุมหรือมีความลาดเอียง  ใกลไกลแหลงน้ํา
เหมาะสมกับพันธุไมชนิดใด 

• ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศ 
• ปจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่การปลูกวามีสภาพ

เปนอยางไร  ตองมีความปลอดภัยกับตนไม  และพิจารณากําหนดระยะปลูกให
มีความเหมาะสมกับชนิดและขนาดของตนไมที่จะปลูก 
 การเลือกชนิดพันธุไม 
 ชนิดพันธุไมที่จะนํามาปลูกนั้นใหพิจารณาใหเหมาะสมตาม        
วัตถุประสงค ประเภทไมเพื่อการใชสอย ไมเสริมสรางเชิงเศรษฐกิจ ไมฟน 
หรือประเภทไมกินไดและสมุนไพร 
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 การจัดหากลาไม 
 ขอพิจารณาคือแหลงผลิตกลาไมอยูไกลกับสถานที่ปลูกมากนอย
เพียงใด เพราะการขนยายกลาไมไกลๆ หรือในทางทุรกันดารจะทําใหกลาไม
บอบช้ําเมื่อนําไปปลูกโดยทันทีจะมีเปอรเซนตรอดตายต่ํา 
 

3. การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 
การเตรียมดินเปนเรื่องสําคัญยิ่งของการปลูกตนไม  และจะให

ไดผลดีจะตองมีการเตรียมการลวงหนา  โดยการปรับระดับพื้นที่ใหไดตาม
ตองการ  และเพื่อความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย  ควรมีการกําหนด
แผนผังการปลูกตนไม  และทําการขุดหลุม  ดังนี้ 

• ขุดหลุมขนาด  กวาง x ยาว x ลึก ประมาณ  30 x 30 x 30 ซม.   
(กลาไมถุงขนาด    4 x 6 นิ้ว  หรือ  10 x 12  นิ้ว) 

• ลักษณะหลมุจะขุดเปนรูปสี่เหลี่ยม  หรือวงกลม 
• ดินที่ขุดขึ้นจากหลุมควรแยกหนาดิน  และดินชั้นลาง 
• สับ บด ยอย และตาก  ดินที่ขุดขึ้นมาใหรวนดีที่สุด 
• ใสปุยรองกนหลุมหนาประมาณ  10 – 20  ซม. 
• ปุยที่ใชควรเปนปุยคอก  ปุยหมัก  หรือเศษไมใบหญาที่เริ่มผุ

สลายตัว 
ในกรณีที่พื้นที่เตรียมการปลูกเปนดินเหนียวจัด  ควรเอาน้ํารดใหชุม  

เพื่อใหขุดงายเบาแรงขึ้น  ดินที่ขุดขึ้นควรใชปูนขาว  หรือสารเคมีปรับปรุงดิน
บางชนิด  เชน  โดโรไมท  ผสมกับทรายและปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลากบั
เนื้อดินตากแดดทิ้งไวนานประมาณ  1-2  สัปดาห  รดน้ําเปนระยะ  พรอมกับ
พรวนดินตามสมควร  จะทําใหดินรวนและดีขึ้น  สําหรับพื้นที่ที่ดินเปนดินปน
ทรายมาก  การปรับปรุงดินจําเปนตองใสปุยคอก  เพื่อทําใหดินจับเปนกอน
แนนอุมน้ําและมีอาหารมากขึ้น 
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4. จัดหาอุปกรณและเตรียมวัสดุสําหรับใชปลูกตนไม 
• จัดหาและเตรียมอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชในการปลูก

ตนไมใหพรอม  เพื่อความสะดวกในการปลูกตนไม  เชน  จอบ  เสียม  พลั่วตัก
ดิน  บุงกี๋  และยานพาหนะลําเลียงขนสงกลาไมไปยังจุดที่เตรียมหลุมปลูก 

• หนาดินผสม  สําหรับกลบหลุมปลูก  ปุยคอก  ปุยหมัก  
สําหรับรองกนหลุม  และสารอุมน้ํา  (ถาม)ี  และใชในกรณีปลูกกอนหรือหลัง
ฤดูฝน 

• หลักค้ํายัน  ยึดตนไม  กันลมพัดโยก และชวยในการทรงตัว
ของตนไมใหต้ังตรง  เชือกสําหรับผูกยึดตนไมกับหลัก 

5. การปลูก 
ตนไมที่นํามาปลูกสวนใหญ  มักจะบรรจุในถุงพลาสติกใหใชมีด

กรีดถุง  ควรระวังอยาใหรากของตนไมไดรับความกระทบกระเทือนมากนัก  
และวางตนไมลงในหลุมที่ขุดใหระดับรอบตอระหวางลําตนกับตากอยูเสมอ
กับระดับขอบหลุม  แลวกลบหลุมดวยดินผสมที่เตรียมไวสําหรบัปลูกหรือใช
ดินที่ขุดขึ้นจากหลุมที่เปนดินรวนปนทราย หรือดินที่มีความรวนซุยดี  ไมควร
ใชดินเหนียวที่แนนหรือดินที่มีกรวดหินมากๆ กลบหลมุ  เพราะจะเปนปญหา
ทําใหรากตนไมเจริญเติบโตไดชา  และเหยียบดินใหแนนพอประมาณ  นําเศษ
ใบไมหญาหรือฟางมาคลุมรอบโคนตน  เพื่อรักษาความชื้นและปองกันการกัด
เซาะของน้ําในขณะรดน้ําตนไม  ใชไมหลักและผูกเชือก  เพื่อยึดกับตนไม
หลวมๆ  เพื่อชวยในการทรงตัวของตนไมและปองกันลมพัดโยก  รดน้ําใหชุม
และควรรดน้ําวันละครั้ง  จนตนไมต้ังตัวได 

กรณีที่ปลูกเปนพื้นที่มากๆ  ควรปลูกในชวงฤดูฝน  เพื่อประหยัด
คาใชจายในการรดน้ําตนไมภายหลังการปลกูตนไม  โดยปกติควรรดน้ํา
ติดตอกันตอวันในเวลาเย็นอยางนอยวันละ 1 ครั้ง  ตลอด  1  สัปดาห   การรด
น้ําควรรดน้ําใหชุม   ถารดน้ํานอยไปน้ําจะซึมลงไปไมถึงบริเวณรากตนไม  
การพรวนดิน ใสปุยและการกําจัดวัชพืช  วัชพืชเปนตัวการที่ทําใหตนไม
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เจริญเติบโตชา  ควรมีการกําจัดวัชพืชโดยการถากถาง  และพรวนดินรอบโคน
ตนไมในรัศมี   1 เมตร  ปละ   2  ครั้ง  ในขณะพรวนดิน  ถามีปุยวิทยาศาสตร
จะโรยรอบๆ  โคนตนประมาณ   1-2  ชอนโตะ  แลวรดน้ําหรือใสปุยคอก
เพิ่มเติม 

6. การดูแลบํารุงรักษา 
หลังจากปลกูตนไมแลว  ควรคาํนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

ตนไมในระยะเริ่มแรกที่มีขนาดเล็กยังตั้งตัวไมได  เชน  อันตรายจากสัตวเลี้ยง  
ยานพาหนะตางๆ  อาจปองกันโดยการทําคอก  หรือรั้วกั้นเปนแนว  สําหรับ
ตนไมบางชนิดที่ตองการความเอาใจใสมาก  ควรจะมีการบังแดดใหในระยะ
ที่ต้ังตัวไมได  การปลูกตนไมใหสามารถจะเจริญเติบโตไดดี  จําเปนตองไดรับ
การเอาใจใสดูแลบํารุงรักษาอยางดี  สังเกตจากการตั้งตัวของตนไม  ควรมีการ
พรวนดินใสปุยและการกําจัดวัชพืช  หรือใสปุยคอก  การเจริญเติบโตของ
ตนไมโดยธรรมชาติมีความแข็งแรงอยูในตัวพอสมควร  หากชวยบํารุงรักษา
ตนไมใหถูกวิธี  ตนไมจะเจริญเติบโตไดรวดเร็ว  มีความสมบูรณเพียงพอที่จะ
ตอตานอันตรายจากสิ่งตางๆ  ไดโดยเฉพาะการหมั่นตรวจตราดูแลโรค  แมลง
ที่ปลูกกับตนไม  และใชยาฉีดกําจัดไดทันเหตุการณ 

ในกรณีที่ปลูกเปนแปลงใหญๆ   จะตองมีการระวังไฟ    โดยการ
แผวถางวัชพืชอยางนอยปละ 1 ครั้ง  และทําแนวปองกันไฟลอมรอบ  หากปลูก
เปนแนวยาว  เชน  ตามแนวถนน  ตองกําจัดวัชพืชที่จะเปนเชื้อเพลิง  การระวัง
ไฟหรือการปองกันไฟปาใหกับตนไมที่ปลูก ถือไดวาเปนกิจกรรมที่สําคัญ
ที่สุด   กิจกรรมหนึ่งในการดูแลรักษาตนไม การปลูกตนไมจะสําเร็จหรือไมก็
อยูที่การปองกันใหตนไมพนจากอันตรายจากไฟ  และอันตรายจากสิ่งแวดลอม
ทั้งปวง 
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