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ยูคาลิปตัส เป็นไม้ที่สามารถ
เจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม

ลดตน้ทุน  เพิม่พนูผลผลิต  ปลอดสารพษิ  คืนชีวิตสูแ่ผ่นดิน

2. ปลูกบนคันนาที ่ได้รับการปรับแต่งที่มี
ความกวา้ง 150 เซนตเิมตร และสงู 60 เซนตเิมตร
ปลูกได้ 2 แถว ปลูกแบบสลับฟันปลา มีระยะห่าง
ระหวา่งแถวและตน้ เทา่กับ 1 เมตร และ 1.5 เมตร
ตามลำดบั จะมจีำนวนตน้เทา่กับ 160 ต้น/ไร่ หลมุ
ปลูกควรมีขนาด กว้างxยาวxลึก ประมาณ 30x30
x30 เซนติเมตร เน่ืองจากดินยังรวมตัวกันแบบหลวมๆ

การจัดการหลุมปลูกและการปลูก
ปลกูได ้ 2 ช่วง คือปลกูในฤดฝูนและปลกูใน

ฤดูแลง้ วิธกีารจัดการหลุม ดังนี้
1. นำดนิทีขุ่ดจากหลมุบางสว่นผสมกบัปุย๋หมกั

ประมาณ 3-5 กก. คลุกเคล้ากันให้ดีนำไปรองใน
ก้นหลุม พร้อมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
30-50 กรัมต่อหลมุ

2. นำกล้าไม้ที ่ได้จากการเตรียมแบบตัดกิ ่ง
ปกัชำ หรอืเพาะจากเมลด็ รดด้วยปุย๋นำ้หมกัชีวภาพ
ก่อนนำไปปลูก

3. จัดการปลูกโดยให้ส่วนคอรากอยู่ในระดับ
ดิน กลบดินท่ีระดับดินเดิมของกล้าไม้ และกดดินรอบๆ
กล้าไม้ให้แน่น

4. ถ้าปลกูในฤดแูลง้ ใหน้ำนำ้ปุย๋หมกัชีวภาพที่
เจือจางแลว้ 10-20 ลติร รดกลา้ไม้ในหลมุปลกูใหชุ่้ม
หลกัจากนัน้ 1 วัน นำดนิแหง้ทีต่ากอยูข้่างหลมุปลกู
กลบลงในหลมุปลกูใหถึ้งระดบัผวิดินเดมิ และไมต้่อง
ทำการรดน้ำอีกต่อไป

การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา
สภาพพื้นที่นาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี

ลักษณะเป็นที่ราบสูงมีขนาดกระทงนาเล็ก ทำให้มี
คันนาเป็นจำนวนมาก เหมาะที่จะนำมาใช้ประโยชน์
ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัสซ่ึงเป็นไม้ท่ีสามารถ
เจริญเติบโตไดท้กุสภาพแวดลอ้ม จะชว่ยใหเ้กษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากการทำนา

การเตรียมพื้นที่
การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาปลูกได้ 2

ลักษณะ คอื
1. ปลูกบนคันนาเดิมที่มีความกว้างประมาณ

60-70 เซนติเมตร และความสูงประมาณ 50-60
เซนตเิมตร จะปลกูได้ 1 แถวโดยปลกูชิดไปทางดา้น
หนึ่งด้านใด ควรมีระยะห่างระหว่างต้น 1-2 เมตร
จะมจีำนวนตน้ 60-120 ต้น/ไร่ หลมุปลกูควรมขีนาด
กว้างxยาวxลกึ ประมาณ 50x50x50 เซนตเิมตร
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 3 4 หรอื 5
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การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาที่มีการปรับ
แต่งคนันาในพืน้ทีน่า 1 ไร่ ซึง่มีคนันายาว 120
เมตร ปลกูได้ 160 ต้น มีนำ้หนกั รวม 40 ตัน/5
ปี โดยราคาขายหน้าโรงงานประมาณ 1,000
บาทต่อตัน ดังนั้นเกษตรกรจะมี
รายได้จากการปลูกยูคาลิปตัส
บนคนันาประมาณ 40,000 บาท
ต่อไรต่่อ 5 ป ีหรอื 8,000 บาท
ต่อไร่ต่อปี

ข้อมูล : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สำนกังานพัฒนาทีดิ่นเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี

ผลผลิต
จากการศ ึกษาของสถาน ีพ ัฒนาท ี ่ด ิน

ร้อยเอด็ พบวา่
1. ผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาปกติปลูก 1

แถว ระยะหา่ง 2-3 เมตร ได้ผลผลติเฉลีย่ตน้ละ 58
กิโลกรมัต่อตน้ ต่อ 2 ปคีรึง่

2. ผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาที่ได้รับการ
ปรับแต่งและปลูกแบบประณีต ปลูก 2 แถวสลับ
ฟันปลา ด้วยระยะหา่ง 1.50 เมตร ได้ผลผลติเฉลีย่
30-40 กิโลกรัมต่อต้นต่อปีการเก็บเกี่ยว

1. การตัดไม้ยูคาลิปตัส ควรใช้เล่ือยแทนการใช้
มีดหรือขวาน เพื่อลดความบอบช้ำที่จะเกิดกับตอไม้
ที่จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่

2. ควรตัดให้ชิดดิน หรือเหลือตอท้ิงไว้ประมาณ
10-12 ซม. โดยหน้าเขียงต้องมีความลาดเอียงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีน้ำขังบนหนา้เขียง ท่ีอาจทำใหต้อไม้น้ัน
ผุพังได้ง่าย และชว่ยใหห้นอ่ใหมมี่ความแขง็แรง

3. อายกุารตัด ตัดได้ต้ังแต่ อาย ุ 2-5 ปข้ึีนไป
และตัดได้เร่ือยๆ แต่ไม่ควรเกิน 3 รอบ หากตัดรอบละ
5 ปี

การใส่ปุ๋ยและดูแลรักษา
ถ้าต้องการเร่งการเจริญ

เต ิบโตของกล ้าไม ้ท ี ่ปล ูกให ้
เร็วข้ึน ควรใสน้่ำปุ๋ยหมกัชีวภาพ
(ทีเ่จือจาง แลว้) ประมาณ 5-10
ลิตร ให้กับกล้าไม้เป็นระยะๆ
และให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
อัตรา 100-200 กรัมต่อ ต้นต่อปี
แบง่ใส ่2 ครัง้ตอนตน้และปลาย
ฤดูฝน

ข้อควรปฏิบัติ
การปลูกยูคาลิปตัส ให้ปลูกตามแนวทิศตะวัน-

ออก–ตะวันตก และควรมีการไถพรวนดินให้ชิดขอบ
คนันา ก่อนฤดกูารทำนาทกุครัง้ เพ่ือเปน็การตดัราก
ยูคาลิปตัสเพราะยูคาลิปตัสมีรากแขนงมากถึง 85%
และมีรากฝอยงอกลงไปใน
นาข้าวแผ่ขยายลุกลามลง
ไปในพ้ืนท่ีนาข้าว ท้ังน้ีเพ่ือลด
การแก ่งแย ่งธาต ุอาหาร
ระหว่างยูคาลิปตัสกับข้าวที่
ปลูก


