
 

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

การกำจัดวัชพืช ควรดำเนินการอยางนอยปละ 

2 คร้ัง ควรกำจัดวัชพืชในชวงกอนถึงฤดูแลงควบคูไปกับ

การปองกันไฟ การกำจัดวัชพืชมีความสำคัญและจำเปนมาก

ในระยะที่ตนไมยังเล็กอยู และการปองกันไฟ ควรเริ่ม

ดำเนินการตั ้งแตเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม 

การปองกันไฟ สำหรับการปลูกเปนแปลงขนาดใหญ

ควรหมั ่นกำจัดวัชพืชในชวงฤดูแลงและอาจตัดถนน

ใหเหมาะสมสำหรับการนำยานพาหนะเขาไปปฏิบัติงาน 

จัดเตรียมอุปกรณสำหรับดับไฟใหพรอม เชน พลั่ว คราด 

จอบ ถังน้ำ 

โดยมากจะอยูในรูปของการใชประโยชนจากเนื้อไมที่มีสีสัน

และลวดลายสวยงาม จึงถือไดวาเปนไมที่มีราคาแพงที่สุด

ชนิดหนึ ่งในตลาดโลก เน ื ้อไม พะยูงม ีความละเอ ียด 

เหนียวแข็งทนทานและชักเงาไดดี มีน้ำมันในตัว จึงมักใช

ทำเครื่องเรือน เครื่องใชตาง ๆ ในการแกะสลักและทำดาม

เครื่องมือตาง ๆ ใชเลี้ยงครั่งไดดี โดยใหผลผลิตสูงถึงตนละ

ประมาณ 50 กิโลกรัม และใหครั่งที่มีมาตรฐาน จัดอยูใน

เกรด A นอกจากนี้รากใชรับประทานแกพิษไข เซื ่องซึม 

เปลือกตมเอาน้ำแกปากเป อย ปากแตกระแหง ยางสด

ใชทาแกเทาเปอย   

การใสปุย ในระยะท่ีตนไมยังเล็กมีความสำคัญมาก

เพราะยังอยูในภาวะที่ตองแกงแยงกับวัชพืช กลาไม

ควรไดรับการใสปุยอยางนอยปละ 3 ครั้ง ดำเนินการ

ตั ้งแตเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม 

การตัดและแตงก ิ ่ง การปลูกไม พะยูง

ในระยะปลูกที่แคบ เชน 2x2 เมตร จะชวยใหตนไม

มีการลิดก่ิงเองตามธรรมชาติไดดีกวาการปลูกในระยะที่หาง 

ขอสังเกตสำหรับการพิจารณาการตัดสางขยายระยะ 

คือ เมื่อเรือนยอดเริ่มเบียดเสียดชิดกันมาก และเริ่ม

สังเกตวามีตนที่แคระแกร็นกวาตนอื่นเปนหลัก

 

การบำรุงดูแลรักษา
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พะยูง

เปลือก ลักษณะเปลือกเรียบ บาง มีสีเหลืองออนอมน้ำตาล 

มีรอยแตกตามยาว ลอนเปนแผนบาง ๆ เปลือกใน สีน้ำตาล

แกมเหลือง กระพี้มีสีน้ำตาลออน แกนมีสีน้ำตาลอมแดง

ถึงแดงอมมวง หรือสีมวงเปนมัน มีลายสีดำหรือสีน้ำตาลออน 

มีเสนสีดำแทรกอยู เนื้อไมมีความละเอียด  

ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ยาว 

10-15 เซนติเมตร ใบยอยรูปรี แกมรูปไข เรียงสลับ 7-9 ใบ 

มีลักษณะเหนียวคลายแผนหนังบาง โคนใบมนแลวคอย ๆ 

เรียวสอบแหลมไปทางปลายใบ ปลายใบแหลมย่ืนเล็กนอย 

ผิวใบดานบนเปนมัน

ลำตน ไมตนกึ่งผลัดใบ ขนาดกลางถึงใหญ สูงถึง 

25 เมตร มีชวงลำตน 10-15 เมตร โดยมากจะมีพุมใบกวาง 

การแตกกิ่งกานจะแตกเปนแขนงแยกยอยจากกิ่งใหญ 

โดยมากตาที่จะแตกเปนกิ่งใหมมักจะอยูบน

กิ่งแขนงยอย

ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนงออกตามปลายกิ่ง ซอกใบ 

หรือซอกใบใกลปลายยอด ชอดอกต้ังข้ึน ยาว 10-20 เซนติเมตร 

ดอกมีขนาดเล็กมีขนสั้น กลีบดอกรูปดอกถั่ว สีขาวนวล 

มีกล่ินหอมออนๆ กลีบดอกยาว 0.8-1 เซนติเมตร ดอกบาน

เต็มที่ กวาง 5-8 มิลลิเมตร

2. ปกหลักหมายระยะปลูก

4. กลาอายุ 4-5 เดือน 5. ฉีกถุงพลาสติกออก

1.ไถปาดไมพื้นเดิม

พื้นที่เหมาะสมในการปลูก

ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไป

พื้นที่เหมาะสมในการปลูก

การปลูกการปลูก
ระยะเวลาเหมาะสมสำหรับการปลูก 

ชื่อวิทยาศาสตร  Dalbergia cochinchinensis Pierre 

ชื่อวงศ  FABACEAE

ชื่อพื้นเมือง  กระยง กระยูง (เขมร-สุรินทร), ขะยุง  

(อุบลราชธานี), ประดูลาย (ชลบุรี), พะยูงไหม (สระบุรี),

ประดูเสน (ตราด), ประดูตม (จันทบุรี), หัวลีเมาะ (จีน)

ชื่อทางการคา : Siamese rosewood

ผลและเมล็ด ลักษณะผลเปนฝกเกลี้ยง รูปขอบขนาน

แบนและบาง กวาง 1.2 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร 

ฝกพะยูงเมื่อแกจะรวงหลน โดยที่เมล็ดยังอยูในฝก มีเมล็ด

จำนวน 1-4 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะแบน เปนรูปไตสีน้ำตาลเขม

ผิวเมล็ดคอนขางมัน มีขนาดกวางประมาณ 4 มิลลิเมตร 

ยาว 7 มิลลิเมตร 

   กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู 10 อัน เช่ือมติดกันเปน 2 มัด 

กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเปนรูประฆัง ออกดอกระหวางเดือน

พฤษภาคม-กรกฎาคม 

ตามสภาพธรรมชาติไมพะยูงจะข้ึนอยูท่ัวไปในปาเบญจพรรณ

และปาดิบแลงทั่วไปเกือบทุกภาคของประเทศไทย ดังนั้น

จึงสามารถปลูกพะยูงไดในหลายพื้นที่ทั้งภาคตะวันออก

และตะวันออกเฉียงเหนือ การเตรียมพื้นที่ปลูกพะยูงก็มีวิธี

การปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกพรรณไมปาชนิดอ่ืน การเตรียม

พื ้นที ่มีความสำคัญ ซึ ่งประกอบดวยการกำจัดวัชพืช 

การไถพรวนพื้นที ่ การเก็บและทำลายเศษไมปลายไม

6. กลบดินรอบตนใหแนน 

ลึกกวาระดับดิน 8-10 ซม.

3. ขุดหลุมปลูก 40x40x40 ซม.

ในชวงตนหรือกลางฤดูฝน (ระหวางพฤษภาคม-สิงหาคม) 
จะทำใหกลาไมมีอัตราการรอดตายสูง การปลูกไมพะยูง
โดยทั่วไปจะปลูกดวยกลากอนจะยายปลูกลงในแปลง 
ประมาณ 2 สัปดาห ควรลดปริมาณการใหน้ำ เพื่อให
กลาไมมีการปรับตัว และทนทานตอสภาพแวดลอมที่
แหงแลง กอนนำไปปลูกกลาไมควรไดรับการใสปุยใน
ปริมาณท่ีพอเหมาะ (ประมาณตนละ 1 ชอนชา)  ท้ังน้ีเพ่ือ
ใหกลาไมมีปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอในการตั้งตัว 
และสามารถแขงขันกับวัชพืช ไดการปลูกพะยูง กอนปลูก
จะขุดหลุมขนาดประมาณ 40x40x40 ซม.หรือขนาด
เหมาะสมกับกลาไม รองกนหลุมดวยปุยคอกหรือปุยหมัก
คลุกเคลากับดินหรืออาจใชปุยวิทยาศาสตร 1 ชอนโตะ 
และยาปองกันแมลง เชน ฟูราดาน 5-10 กรัม คลุกเคลา
กับดินและสำหรับกลบหลุมดวยก็จะทำใหกลาไมมีอัตรา
การรอดตายสูง และเจริญเติบโตดี สำหรับระยะปลูกไม
แนนอน แลวแตวัตถุประสงคของเกษตรกร เชน ปลูกใน
เชิงพาณิชย เปนการปลูกไมชนิดเดียว ใชระยะปลูก 2x2 
, 4x4 และ 5x5 เมตร


