คู่มือการปลูกไม้โตเร็ว

ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH.
ชื่อวงศ์ MYRTACEAE
ชื่อพื้นเมือง River red gum, red gum,
Murray red gum, river gum.
ยูคาลิปตัสเป็นไม้ต่างประเทศมีมากกว่า 700 ชนิด ประเทศไทยได้เริ่มนายูคาลิปตัส
ชนิดต่าง ๆ มาทดลองปลูกประมาณปี พ.ศ. 2493 แต่ได้มีการทดลองกันจริง ๆ เมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2507 ปรากฏว่าไม้คามาลดูเลนซิส (Eucalyptus camaldulensis) สามารถ
เจริ ญ เติ บ โตได้ ใ นแทบทุ ก สภาพพื้ น ที่ และมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตสู ง จึ ง นิ ย มปลู ก กั น
อย่ างแพร่ ห ลาย ยู คาลิ ป ตัส คามาลดูเลนซิส สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพของดิน
แทบทุกประเภท ตั้งแต่ในที่ริ มน้า ที่ราบน้าท่ว มบางระยะในรอบปี แม้แต่ดินที่เป็นทราย
และมีความแห้งแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน
ที่มา : ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้, ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส, 2556

ลักษณะทั่วไป
ลำต้น เป็ นไม้ขนำดกลำงถึงใหญ่ มีควำมสูง 24 – 26 เมตร และอำจสูงถึง 50 เมตร
รูปร่ำงสูง มีกิ่งก้ำนน้อย
ใบ เป็นคู่ตรงข้ำมเรียงสลับกัน ลักษณะใบเป็นรูปหอก ก้ำนใบยำว ใบสีเขียวอ่อนทั้ง 2 ด้ำน
เปลือก มีลักษณะเรียบเป็นมัน มีสีเทำสลับสีขำวและน้ำตำลแดงเป็นบำงแห่ง เปลือกนอก
เมื่อแห้งจะแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจำกผิวของลำต้นและลอกออกได้ง่ำย
เมล็ด ขนำดเล็กกว่ำ 1 มิลลิเมตร มีสีเหลือง เมล็ด 1 กิโลกรัม มีเมล็ดประมำณ 1-200,000 เมล็ด
ช่อดอก เกิดที่ข้อต่อระหว่ำงกิ่งกับใบ มีก้ำนดอกเรียวยำว และมีก้ำนย่อยแยกไปอีก
ออกดอกเกือบตลอดปี
ผล มี ลั ก ษณะครึ่ ง วงกลมหรือ รูป ถ้ว ย ผิ ว นอกแข็ง เมื่อ ผลแก่ ปลำยผลจะแยกออก
ทำให้เมล็ดที่อยู่ภำยในร่วงหล่นออกมำ
ลักษณะเนื้อไม้ มีแก่นสีน้ำตำล กระพี้สีน้ำตำลอ่อน กระพี้และแก่นสีแตกต่ำงกันเห็นได้ชัด
ไม้ยูคำลิปตัส คำมำลดูเลนซิส เมื่อมีอำยุมำกขึ้นจะมีสีน้ำตำลแดง เนื้อไม้มีลักษณะค่อนข้ำงละเอียด
มีควำมถ่วงจ ำเพำะอยู่ระหว่ำง 0.6-0.9 เนื้อไม้แตกง่ำยหลักจำกตัดตำมแนวยำวขนำนลำต้น
ถ้ำทำให้ถูกวิธีก็สำมำรถนำมำเลื่อยทำเครื่องเรือนและก่อสร้ำงได้
การขยายพันธุ์
ยูคำลิปตัสสำมำรถทำกำรขยำยพันธุ์ได้หลำยวิธี วิธีที่เหมำะสมมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ
1) กำรเพำะเมล็ด เป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้มำกที่สุดเนื่องจำกเป็นวิธีที่สะดวก ต้นทุนต่ำ
แต่มีข้อเสียคือ กล้ำยูคำลิปตัสอำจเกิดกำรกลำยพันธุ์และมีลักษณะด้อยเกิดขึ้นได้
2) กำรปักชำ เป็นวิธีที่ทำได้ง่ำย ให้ผลเร็ว และได้กล้ำไม้ปริมำณมำก ไม่กลำยพันธุ์ แต่ก็
เป็นวิธีที่ต้องใช้ต้นทุนสูงเนื่องจำกกำรขยำยพันธุ์ต้องมีกำรวิจัยคัดเลือกปรับปรุงสำยพันธุ์ให้ดีก่ อน
ทำกำรขยำยพันธุ์ โดยสำหรับยูคำลิปตัสนั้นนิยมใช้ส่วนของกิ่งในกำรปักชำเนื่องจำกกิ่งสำมำรถ
ออกรำกและแตกยอดใหม่ได้ดีกว่ำ ทำให้ต้นพืชแข็งแรงสมบูรณ์ มีกำรเจริญเติบโตสม่ำเสมอและ
ให้ผลผลิตเร็วกว่ำกำรใช้ส่วนอื่น ๆ ในกำรปักชำ
3) กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นกำรตัดส่ว นต่ำง ๆ ของพืชมำเพำะเลี้ยงในสำรอำหำรที่
เหมำะสมทำให้ ส่ วนต่ำง ๆ เหล่ำนี้สำมำรถงอกและเจริญเป็นพืชต้นใหม่ได้ เป็นกำรเพิ่มต้นพืช
ปริมำณมำกในระยะเวลำรวดเร็วและสำมำรถขยำยต้นใหม่ได้หลำยต้นโดยไม่มีกำรกลำยพันธุ์ ข้อเสีย
คือต้องมีกำรลงทุนสูงจึงไม่คุ้มค่ำสำหรับเกษตรกรทั่วไป

การบารุงดูแลรักษากล้าไม้
การรดน้า ในระยะแรกหลังจากย้ายช้ากล้าไม้ใหม่ ๆ ควรจะรดน้าในถุงทังเช้าและเย็น
เป็นเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อให้ดินในถุงช้าชุ่มชืนอยู่เสมอ จะท้าให้กล้าไม้ตังตัวได้เร็วขึน
การถอนวัชพืช เพื่อป้องกันวัชพืชแก่งแย่งอาหารในดินจากกล้าไม้ ควรถอนวัชพืชที่ขึนใน
ถุงช้ากล้าไม้อย่างน้อยเดือนละครังและควรถอนตังแต่วัชพืชยังมีขนาดเล็ก
การตัดราก เมื่อกล้าไม้เติบโตขึนจะมีรากบางส่วนยาวเกินออกไปนอกถุงช้า หากปล่อย
ให้หยั่งลึกลงไปในดิน ระบบรากจะไปเจริญอยู่นอกถุง ท้าให้ภายในถุงดินไม่มีรากฝอยอยู่เลย
เมื่อมีการย้ายกล้าไม้ จึงอาจท้าให้กล้าไม้ตายได้ จึงจ้าเป็นต้องมีการตัดรากที่โผล่พ้นถุงออกไป
อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ต่อครัง เมื่อตัดรากแต่ละแปลงเสร็จแล้วควรรดน้าทันที
การจัดแยกชันความสูง น้ากล้าไม้ที่ตัดรากแล้วมาจัดแยกชันความสูงโดยเรียงตามล้าดับ
ตังแต่กล้าไม้สูงที่สุดไปต่้าที่สุดเพื่อเปิดโอกาสให้กล้าไม้ทุกต้นได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง
การคัดแยกกล้าไม้ เป็นการคัดเลือกกล้าไม้ที่เป็นโรคหรือรูปร่างไม่สมประกอบออกไป
การดูแลรักษาอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ก็คือ การพ่นยาก้าจัดศัตรูพืชเป็นครังคราว
ให้แก่กล้าไม้ทังในแปลงเพาะและแปลงถุงช้า ประมาณ 1 เดือน ก่อนน้ากล้าไม้ไปปลูกควรจะเปิด
หลังคาเรือนเพาะช้าออก ปล่อยให้กล้าไม้ได้รับแสงสว่างเต็มที่และลดการให้น้าให้น้อยลง เพื่อ
เป็นการท้าให้กล้าไม้ให้แกร่งยิ่งขึน เมื่อน้าไปปลูกจะท้าให้เปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง
พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก
สภาพพืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกยูคาลิปตัสควรเป็นพืนที่ค่อนข้างราบ มีการระบายน้า
ได้ดี ลักษณะดินควรเป็นดินร่วนปนทราย มีชันดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ไม่ควรอยู่ใน
บริเวณที่มีฝนตกชุกหรือมีความชุ่มชืนสูงหรือที่ชืนแฉะ ถ้าเป็นพืนที่เชิงเขาหรือบนเขาควรเลือก
เนินเขาที่มีความลาดชันน้อย และไม่ควรเลือกพืนที่ที่เป็นเขาหินปูน
การเตรียมพื้นที่ปลูก
กรณีปลูกเพื่อเป็นไม้ฟืนหรือถ่าน ลักษณะไม้ที่ใช้มีขนาดเล็ก ควรก้าหนดระยะให้ปลูกถี่เพื่อจะได้
ปริมาณไม้ที่มาก เช่น หากใช้ระยะปลูก 1x2 เมตร หรือ 2x2 เมตร จะได้ประมาณ 400-800 ต้น/ไร่
โดยในช่วง 2-3 ปี ก็สามารถตัดไม้มาขายใช้ท้าฟืนหรือเผาถ่านได้ ตอไม้ยูคาลิปตัสที่ตัดออกไป
สามารถแตกหน่อได้โดยไม่ต้องปลูกขึนใหม่
กรณีปลูกเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม เยื่อกระดาษเฟอร์นิเจอร์หรือไม้ส้าหรับการก่อสร้าง รวมทัง
การใช้เป็นเชือเพลิงต้องการไม้ขนาดโตพอสมควร จึงควรใช้ระยะปลูก 2x3 , 2x4 หรือ 4x4 เมตร ซึ่ง
จะปลูกได้ 100-270 ต้น/ไร่ สามารถตัดมาใช้ในอุตสาหกรรมได้เมื่อไม้มีอายุ 3 ปีขึนไป

กรณีปลูกเพื่อเป็นไม้ก่อสร้าง ไม้ต้องมีอายุมากกว่า 5 ปี ควรกาหนดระยะปลูกให้ห่าง โดยในปีที่
1-2 สามารถปลูกพืชเกษตรควบลงระหว่างต้นและแถวของต้นไม้ได้เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่
การขุดหลุมปลูก หากสามารถจัดเตรียมขุดหลุมปลูกได้กว้างและลึกยิ่งเป็นการดี พื้นที่ที่ผ่านการ
ไถพรวนแล้วนั้น การขุดหลุมปลูกสามารถกระทาได้ง่ายและรวดเร็วหรือจะชักร่องห่างเท่าระยะ
ระหว่างแถว แล้วขุดหลุมปลูกตามระยะที่ต้องการก็ได้
การปลูก
การปลูกยูคาลิปตัส กล้าไม้ที่พอเหมาะในการย้ายปลูกหากเพาะชามาจากเมล็ดกล้าไม้
ควรมีอายุประมาณ 3-5 เดือน ความสูงเฉลี่ยประมาณ 25-40 เซนติเมตร ระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการปลูกควรเป็นต้นฤดูฝนโดยให้เลือกปลูกหลังจากวันที่ฝนตก
รูปแบบการปลูกยูคาลิปตัสสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1) การปลูกยูคาลิปตัสชนิดเดียวล้วน ๆ ไม่มีพันธุ์ไม้อื่นปะปน การปลูกในลักษณะนี้จะทาให้
ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดพื้นที่ การดูแลรักษาสวนป่าทาได้ง่ายและประหยัด ปัญหาโรค
และแมลงศัตรูพืชทาลายไม่ค่อยมีเนื่องจากไม้ยูคาลิปตัสมีรอบตัดสั้นเพียง 3-5 ปี
2) การปลูกยูคาลิปตัสร่วมกับพันธุ์ไม้อื่น โดยการปลูกควบคู่ไปกับไม้โตช้าเพื่อเป็นการ
กระจายรายได้ เพราะสามารถทยอยตัดไม้ ยูคาลิ ปตัสขายเป็ นระยะ ๆ ก่ อนจนกว่าไม้โตช้ าจะ
เจริญเติบโตจนสามารถตัดมาขายหรือใช้ประโยชน์ได้
3) การปลูกยูคาลิปตัสแบบวนเกษตร เป็นการปลูกควบคู่ ไปกับการปลูกพืชเกษตร การ
ปศุสัตว์หรือการประมง เป็นต้น โดยเกษตรกรสามารถปลูกได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์และ
ลักษณะของพื้นที่นั้น ๆ
การปลูกเริ่มจากการขนกล้าไม้ไปยังหลุมที่ขุดเตรียมไว้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ยอดของกล้า
ไม้บอบช้า หรือขาดหลุดไประหว่างการขนย้าย เมื่อนากล้าไม้ไปวางเรียงบริเวณปากหลุมแล้วให้
เอาดินชื้นที่ขุดขึ้นมาใส่รองก้นหลุม ให้ความลึกของหลุมปลูกเท่ากับความสูงของถุงกล้าไม้ ใช้มีด
กรีดพลาสติกออกพยายามไม่ให้ก้อนดินที่หุ้มรากกล้าไม้แตก ค่อย ๆ วางกล้าไม้ลงในหลุมปลูก
โดยใช้ดินชื้นที่ขุดขึ้นมาใส่ลงไปโดยรอบแล้วใช้มือกดดินให้แน่นหรือใช้เท้าเหยียบโดยรอบกล้าไม้
ที่ปลูก จากนั้นใช้ดินแห้งหรือผิวหน้าดินที่อยู่ข้าง ๆ โรยปิดทับรอบ ๆ กล้าไม้อีกชั้นหนึ่งแบบ
หลวม ๆ และหนาพอประมาณ เพื่อไม่ให้ผิวหน้าดินส่วนที่ยังชื้นถูกแสงแดดและลมพัดโดยตรง
รากชองกล้าไม้จะสามารถหยั่งลึกและตั้งตัวได้ภายใน 1 อาทิตย์

การบารุงดูแลรักษา
1) การกาจัดวัชพืช เป็นการลดการแก่งแย่งแสงและธาตุอาหารในดิน จึงควรมีการกาจัด
วัชพืชรอบโคนต้นปีละครั้ง
2) การป้องกันไฟป่า แนวทางป้องกันไฟป่าสามารถป้องกันได้โดยกาจัดวัชพืชให้น้อยลง
การทาแนวกันไฟ การเตรียมคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อดับไฟ
3) การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก็ได้ ปริมาณที่ใส่ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
4) การลิดกิ่ง ยูคาลิปตัสที่ปลูกในประเทศไทยมีลักษณะลาต้นสูง เปลาตรง มีกิ่งก้าน
ขนาดเล็ก และมีการลิดกิ่งตามธรรมชาติอยู่แล้ว ทั้งนี้ อาจมียูคาลิปตัสบางสายพันธุ์แตกกิ่งก้าน
ตั้งแต่ยังเล็กหรือมีกิ่งที่มีขนาดใหญ่ หากผู้ปลูกต้องการลาต้นเปลาตรงจึงควรหมั่นตรวจและลิดกิ่งเสมอ
5) การตั ดสางขยายระยะ ส าหรั บการปลู กแบบชิ ดกั น ต้ นไม้ จะเบี ยดบั งแก่ งแย่ งการ
เจริญเติบโต จึงจาเป็นต้องมีการตัดสางขยายระยะเพื่อเปิดโอกาสให้ต้นไม้ที่เหลือเจริญเติบโตได้เต็มที่
การตัดฟัน และการไว้หน่อ
ปลูกระยะ 1x1 เมตร (1,600 ต้น/ไร่) ปีที่ 2 ตัดออก 50 เปอร์เซ็นต์เพื่อทาฟืนขนาดเล็ก
ปีที่ 3-4 ตัดออก 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทาฟืนและถ่านที่เหลื อ ตัดในปีที่ 5 เพื่อทาเยื่อกระดาษ
ชิ้นไม้สับ เสาขนาดเล็ก และไม้แปรรูปขนาดเล็ก
ปลูกระยะ 2x2 เมตร (400 ต้น/ไร่) และ 2x4 เมตร (200 ต้น/ไร่) ปีที่ 3-4 ตัดออก
50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทาฟืนและถ่าน ปีที่ 5 ตัดทาเยื่อกระดาษ ชิ้นไม้สับ เสาขนาดเล็ก และไม้แปร
รูปขนาดเล็กหรือคงเหลือไม้ลักษณะดีไว้ 10-20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทาไม้แปรรูปใช้ก่อสร้างบ้านเรือน
ปลูกระยะ 3x3 เมตร (176 ต้น/ไร่) และ 4x4 เมตร (100 ต้น/ไร่) ตัดในปีที่ 5 ทั้งหมด
เพื่อทาเยื่อกระดาษ ชิ้นไม้สับ ฟืน ถ่าน เสาขนาดเล็ก และไม้แปรรูปขนาดเล็ก หรือ คงเหลือไม้
ลักษณะดีไว้ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทาไม้แปรรูปใช้ก่อสร้างบ้านเรือน
การตัดไม้ยูคาลิปตัสในสวนป่าออกมาใช้ประโยชน์ดังกล่าว ควรทาในระยะเริ่มต้นฤดูฝน
เพราะดินมีความชื้น ต้นไม้ที่ตัดโค่นลงจะได้รับความเสียหายจากการโค่นล้มน้อยกว่าช่วงหน้าแล้ง
และควรตัดไม้ยูคาลิปตัสให้สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 10-12 เซนติเมตรเพื่อปล่อยให้แตกหน่อใหม่
จากนั้นอีกประมาณ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15:15:15 จานวน 10 กิโลกรัมต่อไร่ ปล่อยไว้อีก 1-2 เดือน
ทาการตัดแต่งหน่อให้เหลือไว้เพียง 7-8 หน่อ อีกประมาณ 1 ปี จึงค่อยสางหน่อออกไป 5-6 หน่อไปทา
ฟื น หรื อ ถ่ า น หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งอื่ น เหลื อ หน่ อ ที่ ดี ที่ สุ ด เพี ย งหน่ อ เดี ย วหรื อ 2 หน่ อ
ทาการบารุงรักษาทุก ๆ ปี ตามปกติจนตัดฟันครั้งต่อไป

ประโยชน์ของไม้ยูคาลิปตัส
ยูคาลิปตัสสามารถนามาปลูกเป็นสวนป่าเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูง การปลูกสวนป่า
ยูคาลิปตัส หากมีการดาเนินการปลูกและบารุงรักษาอย่างดีถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ต้นยูคา
ลิปตัสที่ปลูกในสวนป่าจะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตอบแทนในระยะเวลา 5 ปี ไม้ยูคาลิปตัส
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางตรงได้ดังนี้
ทาไม้ใช้สอย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน รั้ว เสา คอกปศุสัตว์ ใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ ไม้ยูคา
ลิปตัสสามารถนามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือนได้ แต่ควรทาการอาบน้ายารักษาเนื้อไม้
ไว้ก่อนจะทาให้ยืดอายุการใช้งานได้นาน
ใช้เป็นเชื้อเพลิง ทาฟืน เผาถ่าน ถ่านไม้ยูคาลิปตัสสามารถติดไฟได้ดีและมีขี้เถ้าน้อย จากการทดลอง
ไม้ ฟื น ยู ค าลิ ป ตั ส ให้ พ ลั ง งานความร้ อ น 4,800
แคลอรี่ ต่ อ กรั ม ส่ ว นถ่ า นไม้ ยู ค าลิ ป ตั ส
ให้พลังงานความร้อน 7,400 แคลอรี่ต่อกรัม ซึ่งให้ความร้อนใกล้เคียงกับถ่านไม้โกงกาง ซึ่งจัดว่า
เป็นถ่านไม้ชั้นดีที่สุด
ทาชิ้นไม้สับ เมื่อนามาแปรรูปและสับทาชิ้นไม้ สามารถนาไปผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด แผ่นใยไม้อัด
แผ่นปาร์ติเกิล และแผ่นไม้อัดซีเมนต์
ทาเยื่อไม้ ไม้ท่อนยูคาลิปตัส 4.5 ตัน ผลิตเยื่อไม้ได้ 1 ตัน เยื่อไม้ให้สารพวกเซลลูโลส ซึ่งนาไปใช้
ทาเส้นใยเรยอนและทาผ้าแทนเส้นใยฝ้ายและปุยนุ่นได้อีกด้วย
ทากระดาษ จากการประเมินเยื่ อไม้ยูคาลิ ปตัส 4-5 ตัน ผลิ ตเยื่อกระดาษได้ประมาณ 1 ตัน
เยื่อไม้ยูคาลิ ปตัสมีคุณสมบั ติเด่น คือ มีความฟูสูง มีความทึบแสงประกอบกับไฟเบอร์มีความ
แข็งแรงเหมาะสาหรับการใช้ทากระดาษพิมพ์เขียวประเภทต่าง ๆ

