
การกำจัดวัชพืช หากปลูกยางนาภายใตรมเงาไมอ่ืน 
ปญหาวัชพืชจะไมรุนแรงมากนัก อาจทำการกำจัดวัชพืช
เพียงปละ 2 ครั้ง คือ ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม 
และในเดือนกุมภาพันธอีกครั้งหนึ่ง

การปองกันไฟ ทำพรอม ๆ กับการกำจัดวัชพืช
ครั้งที่สอง โดยการตัดวัชพืชออกสุมเผาภายในแปลงโดย
มีการควบคุมที่ดี (controlled burning) การปองกันไฟ
จากภายนอกโดยการทำแนวกันไฟรอบ ๆ แปลงปลูกใหมี
ความกวางประมาณ 4 เมตร ในพื้นที่ราบ และประมาณ 
6 เมตร ในพื้นที่ลาดชันยาวไปรอบ ๆ แปลงปลูก

การลิดกิ่ง มีความจำเปนมากในชวงอายุ 3-6 ป 
เพราะจะทำใหไมยางนามีลำตนเปลาตรงสวยงาม ไมยางนาเปนไมท่ีมีลักษณะสูงใหญ ลำตนเปลาตรงปราศจาก

กิ ่งกาน ความแข็งของเนื ้อไมประมาณ 471 กิโลกรัม 

ความแข็งแรงประมาณ 888 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

หากเผาเปนถานไดคาความรอนประมาณ 4,810 แคลลอร่ี/กรัม 

จึงเปนที่ตัองการในอุตสาหกรรมการใชไมมาก เพราะงาย
สะดวกในการแปรรูปแลวยังไดปริมาณไมที ่คอนขางสูง 
เม่ือเทียบกับไมชนิดอ่ืนท่ีมีขนาดเดียวกัน ไมยางนาใชในการ
กอสรางทั่วไป เชน ทำฝา พื้น เครื่องบน ทำไมบางสำหรับ
ผลิตไมอัด และใชทำไมหมอนรางรถไฟ เปนตน
     นอกจากการใชประโยชนเนื้อไมโดยตรงแลว ไมยางนา
สามารถผลิตน้ำมันยาง ซ่ึงเปนน้ำมัน หรือ resin ท่ีเหนียวขน 
ใชประโยขนในการทำไตทาบานเรือน รักษาเนื้อไม ทารม
ปองก ันน้ำฝนไหลซึม ผสมชันยาร ูร ั ่วของเร ือ ใช ใน
อุตสาหกรรมยา น้ำมันชักเงา เปนผลผลิตทางออมที่มีคา
ทางเศรษฐกิจอีกดวย

กรมปาไม

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ
สำนักเศรษฐกิจการปาไม

การบำรุงดูแลรักษา

การตัดสางขยายระยะ ไมยางนาที่ปลูกดวย
ระยะอ่ืน ๆ เชน ระยะ 4×2 เมตร จะตองทำการตัดสางตน
ท่ีมีขนาดเล็กออกเม่ืออายุ 7 ป เปนอยางนอย และคร้ังตอไป
ทุก ๆ 3 ป หรือเมื่อเรือนยอดเบียดกันมาก

การใชประโยชนการใชประโยชน

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 
สำนักเศรษฐกิจการปาไม 
กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

โทร. 0 - 2579 7725
0 - 2561 4292–3 ตอ 5536

ยางนา
Dipterocarpus alatus 

Roxb. ex G. Don

การบำรุงดูแลรักษา
การปลูกซอม หลังจากยายกลาไมลงปลูกแลว
ประมาณ 1-2 เดือน ควรทำการตรวจนับอัตราการรอดตาย
แลวทำการปลูกซอมตนที่ตายทันทีภายในระยะเวลา 
1-2 เดือน กลาไมที่เหลืออยูจะมีขนาดไลเลี่ยกับกลาไม
ที่ยายปลูกไปแลว

แมลงและโรคพืชอ่ืน ๆ ไมยางนาไมคอยมีปญหา
ทางโรคพืชมากนัก นอกจากในระยะท่ีเปนกลาไม ถาหากมี
ความช้ืนสูงเกินไปอาจเกิดโรคเนาคอดินไดงาย และหากมี
การระบาดของแมลงเกิดขั้นรุนแรง สามารถควบคุมโดย
การใชยาฆาแมลงฉีดพน



ลำตน  เปนไมตนขนาดใหญ อาจสูง 40-45 เมตร 

และเสนผานศูนยกลางระดับอก 1.2-1.5 เมตร มีความ
เปลาตรงถึง 20-30 เมตร เปลือกเรียบ คอนขางหนา 

สีเทาปนขาว เนี ้อไมสีน้ำตาลแดง และมียางเหนียว
สีน้ำตาลไหม

ดอก เปนชอสั้น ๆ สีชมพู กลีบดอกมี 5 กลีบ ปลายกลีบ
บิดเรียงตามกันแบบกังหัน ตรงกลางกลีบดอกจะมีสีชมพู 
ขอบของกลีบดอกจะมีสีขาว ดอกมีกลิ ่นหอม ยางนาจะ
ออกดอกในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม

3. ฤดูกาล ไมยางนาจะเจริญเติบโตไดัดีในชวงฤดูฝน
2. ปกหลักหมายระยะปลูก

4. กลาอายุ 4-5 เดือน

5. ฉีกถุงพลาสติกออก 6. กลบดินรอบตนใหแนน 
ลึกกวาระดับดิน 8-10 ซม.

1. ไถปาดไมพื้นเดิม

3. ขุดหลุมปลูก 40x40x40 ซม.

พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูก การปลูกการปลูก
1. ดิน ไมยางนาชอบขึ้นอยูในดินรวนปนทรายหรือดินรวน
ปนดินเหนียวนิดหนอย ควรเปนดินที่มีการระบายน้ำที่ดี 
มีความอุดมสมบูรณพอประมาณ ดินคอนขางลึกถึงลึกมาก
 และมีความช้ืนสูง ดินคอนขางเปนกรด pH ระหวาง 6.0-7.0
2. ปริมาณน้ำฝน เนื่องจากไมยางนาขึ้นอยูตามที่ราบลุม 
จึงตองการปริมาณความชื้นคอนขางสูง ในภาคเหนือที่พบ
ไมยางนาขี้นอยูจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยางต่ำ 1,200 

มิลลิเมตร/ป เชนเดียวกับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง สวนในภาคตะวันออกและภาคใตบริเวณ
ที่พบไมยางนาขึ้นอยู จะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงประมาณ
1,800 มิลลิเมตร/ป

ผล เปนครีบตามความยาวเปนจำนวน 5 ครีบ ปกยาว 2 ปก 
ขนาดกวาง 2.5-3.0 เซนติเมตร ยาว 10-12 เซนติเมตร 

และปกสั ้น ๆ รูปหูหนู 3 ปก ผลจะพัฒนาจนแกเต็มที ่ 
และรวงหลนในเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกป

4. ไมยางนา ขณะที่ยังเปนกลาไมหรือลูกไมอยู ยางนา
ตองการรมเงามาก ควรมีรมเงาจากไมหรือพืชอ่ืนประมาณ 
50 เปอรเซ็นต เปนเวลาประมาณ 3 ป จึงจะเปดรมเงา 
และสามารถโตเปนไมขนาดใหญที่โดดเดนได

ใบ เปนรูปไขแกมรูปใบหอกกวางประมาณ 8-15 
เซนต ิ เมตร และยาวประมาณ 20-35 เซนต ิ เมตร 
ใบคอนขางหนา ปลายใบแหลม โคนใบเรียบ ขอบใบเรียบ 
กานใบยาว 3-4 เซนติเมตร ยางนาจะทิ้งใบในชวงตน
ฤดูหนาวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
แลวจะมีใบออนท่ีมีกาบหุมสีแดงทันที ใบออนเม่ือแตกใหม
จะมีกาบสีแดงหุมใบมีขนออน ๆ สีน้ำตาล

ยางนา
ช่ือวิทยาศาสตร : Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don
ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE
ช่ือพ้ืนเมือง : ยางนา, ยางขาว, ยางแมน้ำ, ยางหยวก (ท่ัวไป), 
ยางกุง (เลย), ยางควาย (หนองคาย), ยางเนิน (จันทรบุรี), 
ราลอย (สุรินทร), ลอย (นครพนม), ยางตัง (ชุมพร),
เคาะ (เชียงใหม), ขะยาง (นครราชสีมา), กาตีล 
(ปราจีนบุรี, กัมพูชา)

การปลูกยาง กอนปลูกจะขุดหลุมขนาดประมาณ 40x40x40 
เซนติเมตร หรือขนาดเหมาะสมกับกลาไม รองกนหลุม
ดวยปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลากับดินหรืออาจใชปุย
วิทยาศาสตร 1 ชอนโตะ และยาปองกันแมลง เชน ฟูราดาน 
5-10 กรัม คลุกเคลากับดินและสำหรับกลบหลุมดวยก็
จะทำใหกลาไมมีอัตราการรอดตายสูง และเจริญเติบโตดี 
สำหรับระยะปลูกไมแนนอน แลวแตวัตถุประสงคของเกษตรกร 
เชน ปลูกในเชิงพาณิชย เปนการปลูกไมชนิดเดียว ใชระยะ
ปลูก 2x3, 4x4 และ 5x5 เมตร 


