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การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา
สภาพพื้นที่นาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ลักษณะเป็นที่ราบสูงมีขนาดกระทงนาเล็ก ทำให้มี
คันนาเป็นจำนวนมาก เหมาะที่จะนำมาใช้ประโยชน์
ปลูกไม้ยนื ต้นโตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัสซึง่ เป็นไม้ทส่ี ามารถ
เจริญเติบโตได้ทกุ สภาพแวดล้อม จะช่วยให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากการทำนา

การเตรียมพื้นที่
การปลู ก ยู ค าลิ ป ตั ส บนคั น นาปลู ก ได้ 2
ลักษณะ คือ
1. ปลูกบนคันนาเดิมที่มีความกว้างประมาณ
60-70 เซนติเมตร และความสูงประมาณ 50-60
เซนติเมตร จะปลูกได้ 1 แถวโดยปลูกชิดไปทางด้าน
หนึ่งด้านใด ควรมีระยะห่างระหว่างต้น 1-2 เมตร
จะมีจำนวนต้น 60-120 ต้น/ไร่ หลุมปลูกควรมีขนาด
กว้างxยาวxลึก ประมาณ 50x50x50 เซนติเมตร

ปลูกได้ 2 ช่วง คือปลูกในฤดูฝนและปลูกใน
ฤดูแล้ง วิธกี ารจัดการหลุม ดังนี้
1. นำดินทีข่ ดุ จากหลุมบางส่วนผสมกับปุย๋ หมัก
ประมาณ 3-5 กก. คลุกเคล้ากันให้ดีนำไปรองใน
ก้นหลุม พร้อมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
30-50 กรัมต่อหลุม
2. นำกล้าไม้ท ี่ได้จากการเตรียมแบบตัดกิ่ง
ปักชำ หรือเพาะจากเมล็ด รดด้วยปุย๋ น้ำหมักชีวภาพ
ก่อนนำไปปลูก
3. จัดการปลูกโดยให้ส่วนคอรากอยู่ในระดับ
ดิน กลบดินทีร่ ะดับดินเดิมของกล้าไม้ และกดดินรอบๆ
กล้าไม้ให้แน่น
4. ถ้าปลูกในฤดูแล้ง ให้นำน้ำปุย๋ หมักชีวภาพที่
เจือจางแล้ว 10-20 ลิตร รดกล้าไม้ในหลุมปลูกให้ชมุ่
หลักจากนัน้ 1 วัน นำดินแห้งทีต่ ากอยูข่ า้ งหลุมปลูก
กลบลงในหลุมปลูกให้ถงึ ระดับผิวดินเดิม และไม่ตอ้ ง
ทำการรดน้ำอีกต่อไป

ยูคาลิปตัส เป็นไม้ที่สามารถ
เจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม

ลดต้นทุน เพิม่ พูนผลผลิต ปลอดสารพิษ คืนชีวติ สูแ่ ผ่นดิน
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2. ปลู ก บนคั น นาที ่ ไ ด้ ร ั บ การปรั บ แต่ งที ่ ม ี
ความกว้าง 150 เซนติเมตร และสูง 60 เซนติเมตร
ปลูกได้ 2 แถว ปลูกแบบสลับฟันปลา มีระยะห่าง
ระหว่างแถวและต้น เท่ากับ 1 เมตร และ 1.5 เมตร
ตามลำดับ จะมีจำนวนต้นเท่ากับ 160 ต้น/ไร่ หลุม
ปลูกควรมีขนาด กว้างxยาวxลึก ประมาณ 30x30
x30 เซนติเมตร เนือ่ งจากดินยังรวมตัวกันแบบหลวมๆ

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
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ข้อควรปฏิบัติ
การปลูกยูคาลิปตัส ให้ปลูกตามแนวทิศตะวันออก–ตะวันตก และควรมีการไถพรวนดินให้ชิดขอบ
คันนา ก่อนฤดูการทำนาทุกครัง้ เพือ่ เป็นการตัดราก
ยูคาลิปตัสเพราะยูคาลิปตัสมีรากแขนงมากถึง 85%
และมีรากฝอยงอกลงไปใน
นาข้าวแผ่ขยายลุกลามลง
ไปในพืน้ ทีน่ าข้าว ทัง้ นีเ้ พือ่ ลด
การแก่ ง แย่ ง ธาตุ อ าหาร
ระหว่างยูคาลิปตัสกับข้าวที่
ปลูก

การเก็บเกี่ยว
1. การตัดไม้ยคู าลิปตัส ควรใช้เลือ่ ยแทนการใช้
มีดหรือขวาน เพื่อลดความบอบช้ำที่จะเกิดกับตอไม้
ที่จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่
2. ควรตัดให้ชดิ ดิน หรือเหลือตอทิง้ ไว้ประมาณ
10-12 ซม. โดยหน้าเขียงต้องมีความลาดเอียงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้มนี ำ้ ขังบนหน้าเขียง ทีอ่ าจทำให้ตอไม้นน้ั
ผุพงั ได้งา่ ย และช่วยให้หน่อใหม่มคี วามแข็งแรง
3. อายุการตัด ตัดได้ตง้ั แต่ อายุ 2-5 ปีขน้ึ ไป
และตัดได้เรือ่ ยๆ แต่ไม่ควรเกิน 3 รอบ หากตัดรอบละ
5 ปี
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ผลผลิต
จากการศึ ก ษาของสถานี พ ั ฒ นาที ่ ด ิ น
ร้อยเอ็ด พบว่า
1. ผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาปกติปลูก 1
แถว ระยะห่าง 2-3 เมตร ได้ผลผลิตเฉลีย่ ต้นละ 58
กิโลกรัมต่อต้น ต่อ 2 ปีครึง่
2. ผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาที่ได้รับการ
ปรับแต่งและปลูกแบบประณีต ปลูก 2 แถวสลับ
ฟันปลา ด้วยระยะห่าง 1.50 เมตร ได้ผลผลิตเฉลีย่
30-40 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี
การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาที่มีการปรับ
แต่งคันนาในพืน้ ทีน่ า 1 ไร่ ซึง่ มีคนั นายาว 120
เมตร ปลูกได้ 160 ต้น มีนำ้ หนัก รวม 40 ตัน/5
ปี โดยราคาขายหน้าโรงงานประมาณ 1,000
บาทต่อตัน ดังนั้นเกษตรกรจะมี
รายได้จากการปลูกยูคาลิปตัส
บนคันนาประมาณ 40,000 บาท
ต่อไร่ตอ่ 5 ปี หรือ 8,000 บาท
ต่อไร่ต่อปี
ข้อมูล : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี

หรือที่

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟืน้ ฟูปฐพีไทย

ถ้าต้องการเร่งการเจริญ
เติ บ โตของกล้ า ไม้ ท ี ่ ป ลู ก ให้
เร็วขึน้ ควรใส่นำ้ ปุย๋ หมักชีวภาพ
(ทีเ่ จือจาง แล้ว) ประมาณ 5-10
ลิตร ให้กับกล้าไม้เป็นระยะๆ
และให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
อัตรา 100-200 กรัมต่อ ต้นต่อปี
แบ่งใส่ 2 ครัง้ ตอนต้นและปลาย
ฤดูฝน

