
การตัดไมยูคาลิปตัสในสวนปาออกมาใชประโยชน ควรทำ
ในระยะเร่ิมตนฤดูฝนเพราะดินมีความช้ืน ตนไมท่ีตัดโคนลง 
จะไดรับความเสียหายนอยกวาชวงฤดูแลง และควรตัด
ไมยูคาลิปตัสใหสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 10-12 
เซนติเมตร เพื่อปลอยใหแตกหนอใหม จากนั้นประมาณ 
1 เดือน ใหใสปุยสูตร 15:15:15 จำนวน 10 กิโลกรัม/ไร 
ปลอยไว 1-2 เดือน ทำการตัดแตงหนอ ใหเหลือไวเพียง 
2-3 หนอ หรืออาจจะเหลือไว 7-8 หนอ แลวอีกประมาณ 
1 ปคอยมาสางหนอออก  5-6 หนอ เพ่ือนำไปทำฟน-ถาน 
หรือใชประโยชนอยางอ่ืน ใหเหลือหนอท่ีดีท่ีสุดเพียงหนอ
เดียวหรือ 2 หนอ เพื่อทำการบำรุงตามปกติจนตัดฟน
ครั้งตอไป การปลูกยูคาลิปตัส 1 ครั้ง สามารถปลอยใหแตก
หนอได 3-4 รอบตัดฟน หรือมากกวานั้นหากเกษตรกรรูจัก
การตัดแตงหนอที่ขึ้นมาใหมไดอยางถูกตอง

ไมแปรรูป ไมยูคาลิปตัส มีเน้ือไมคอนขางละเอียดเส้ียนสน 
เน้ือไมแตกราวไดงายหากเก็บรักษาไมถูกวิธี การแปรรูปตอง
รีบทำในขณะหลังจากการตัดฟน สามารถทำเฟอรนิเจอร 
เคร่ืองเรือนตาง ๆ หรือเปนสวนประกอบของอาคารบานเรือนได 
แตควรอาบน้ำยารักษาเนื้อไมเพื่อยืดอายุการใชงาน

เยื ่อกระดาษ ไมยูคาลิปตัส มีความหนาแนน และ
ขนาดเสนใยอยูในชวงไมเนื้อแข็งทั่วไป ซึ่งใชสำหรับทำเยื่อ
กระดาษ เสนใยมีความบางและยืดหยุนไดดี ชวยในการยืด
และหดตัวของกระดาษ จากการประเมินพบวา เย่ือไมยูคาลิปตัส 
4-5 ตัน สามารถผลิตเยื่อกระดาษไดประมาณ 1 ตัน

ทำชิ้นไมสับ ไมยูคาลิปตัสสามารถนำไปสับทำชิ้น
ไมสับผลิตเปนแผนช้ินไมอัด แผนใยไมอัด แผนปารติเคิล 

ไมฟนและไมถาน 
ถานไมยูคาลิปตัสใชเปน
เชื้อเพลิงติดไฟไดดีและ
มีขี้เถานอย

สลับฟนปลาได 2 แถว โดยมีระยะหางระหวางตน 150 
เซนติเมตร ทำใหเหลือชองวางระหวางกลางคันนาประมาณ 
1 เมตร เพื่อความสะดวกในการเดินหรือนำเครื่องจักร
เขาสูพื้นที่นาในชวงการไถเตรียมพื้นที่หรือเก็บเกี่ยวขาว
   ดังนั้นพื้นที่นา 1 ไร ใชเงินทุนปรับแตงคันนา ซื้อกลาไม 
คาปุ ย คาจางแรงงานปลูก และคาบำรุงดูแลประมาณ 
5,000 บาท/ไร/5ป ปลูกยูคาลิปตัสได 160 ตน เมื่อไมมี
อายุ 5 ป จะมีน้ำหนักเฉลี่ย 251 กิโลกรัม/ตน/5ป น้ำหนัก
รวมประมาณ 40 ตัน ขายราคาประกันหนาโรงงานเฉลี่ย
ตนละ 1,000 บาท ชาวนาก็จะมีรายไดเสริมประมาณ 
40,000 บาท/ไร/5ป หรือเฉลี่ยปละ 8,000 บาท/ไร/ป 
โดยยังไมรวมรายไดจากการทำนาปกติ
   

กรมปาไม

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ
สำนักเศรษฐกิจการปาไม

ยูคาลิปตัส 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

การไวหนอ การไวหนอ 

การใชประโยชนการใชประโยชน การปลูกไมยูคาลิปตัส
บนคันนาปรับแตง
การปลูกไมยูคาลิปตัส
บนคันนาปรับแตง

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 
สำนักเศรษฐกิจการปาไม 
กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

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

ในพื้นที่ 1 ไร ใหแบงพื้นที่ปลูกขาวเปน 2 แปลง โดยให
ขนาดแปลงกวาง 20 เมตรและยาว 40 เมตร พื้นท่ีแปลง
จะมีพ้ืนท่ีแปลงละ 2 งาน ทำใหมีคันนายาวเฉล่ีย 120 เมตร
ตอไร แลวปรับแตงขนาดคันนาใหกวาง 150 เซนติเมตร 
สูง 60 เซนติเมตร จะสามารถปลูกยูคาลิปตัสในลักษณะ



ยูคาลิปตัส 
   ประเทศไทยไดเร่ิมนำยูคาลิปตัสชนิดตาง ๆ มาทดลอง
ปลูกประมาณป พ.ศ. 2493 แตจากการทดลองเมื่อป 
พ.ศ. 2507 พบวา Eucalyptus camaldulensis สามารถ
เจริญเติบโตไดในแทบทุกสภาพพื้นที่ และมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงจึงนิยมนำมาปลูกกันอยางแพรหลาย

เน้ือไม มีแกนสีน้ำตาล กระพ้ีสีน้ำตาลออน กระพ้ีและแกน
สีแตกตางเห็นไดชัด เมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีสีน้ำตาลแดงเขม
กวาไมอายุนอย เนื้อไมมีลักษณะคอนขางละเอียด เสี้ยนสน 
บางครั้งบิดไปตามแนวลำตน 

ใบ เปนใบเดี ่ยวเรียงสลับ ลักษณะใบเปนรูปใบหอก 
มีขนาด 2.5 - 12 x 0.3 - 0.8 น้ิว กานใบยาว ใบสีเขียวออน
ท้ัง 2 ดาน บางคร้ังมีสีเทา ใบบางหอยลง เสนใบมองเห็นไดชัด 

ชอดอก ออกท่ีขอตอระหวางก่ิงกับใบ มีกานดอกเรียวยาว
และมีกานยอยแยกไปอีก ออกดอกเกือบตลอดป ข้ึนอยูกับ
ความสมบูรณของตนไม ออกดอกปละ 7-8 เดือน เหมาะกับ
การเลี้ยงผึ้ง

ผล มีลักษณะครึ่งวงกลมหรือรูปถวย มีขนาด 0.2-0.3 x 

0.2-0.3 นิ้ว ผิวนอกแข็ง เมื่อยังออนจะมีสีเขียวและจะ
เปลี่ยนเปนสีน้ำตาลเมื่อแก เมื่อผลแกปลายผลจะแยกออก 
ทำใหเมล็ดที่อยูภายในรวงหลนออกมาเมล็ด ขนาดเล็กกวา 1 มิลลิเมตร สีเหลือง เมล็ด 1 กิโลกรัม   

มีเมล็ดประมาณ 100,000 – 200,000 เมล็ด
   3. การปลูกยูคาลิปตัสแบบวนเกษตร ซึ่งเปนการปลูก
ควบคูไปกับการปลูกพืชเกษตร การเล้ียงสัตว การทำประมง 
เปนตน โดยเกษตรกรสามารถปลูกได หลายรูปแบบ
ผสมผสานกันไปตามวัตถุประสงค และลักษณะพื้นที่นั้น ๆ 

ยูคาลิปตัสเปนไมโตเร็วที่มีลักษณะเดนพิเศษที่สามารถ
ปลูกไดแทบทุกสภาพพ้ืนท่ี แตในสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ควรเปนพื้นที่คอนขางราบมีการระบายน้ำไดดี ลักษณะดิน
ควรเปนดินรวนปนทราย มีชั้นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง โดยมีคา pH 5-6 ท่ีสำคัญพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกไมควรอยู
ในบริเวณท่ีมีฝนตกชุกมีปริมาณน้ำฝนมาก หรือมีความช้ืนสูง 
ถาเปนพื้นที่เชิงเขาหรือบนเขาควรเลือกเนินเขาที่มีความ
ลาดชันนอย และไมควรเลือกพื้นที่ที่เปนหินปูน

รูปแบบการปลูกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส มี 3 รูปแบบ คือ 
   1. การปลูกยูคาลิปตัสชนิดเดียวลวนๆ ไมมีพันธุไมอื่น
ปะปน ซ่ึงการปลูกลักษณะนี้จะทำใหไดผลผลิตเต็มเม็ดเต็ม
หนวยตลอดพื้นที่ การจัดการดูแลรักษาสวนปาทำไดงาย
สะดวกและประหยัด 
   2. การปลูกยูคาลิปตัสรวมกับพันธุไมอื่น โดยการปลูก
ควบคูไปกับไมโตชา เพื่อเปนการกระจายรายได เพราะ
สามารถทยอยตัดไมยูคาลิปตัสขายเปนระยะๆ ไปกอนจน
กวาไมโตชาจะเจริญเติบโต จนสามารถตัดขายหรือใชประโยชน
ได อีกท้ังยังเปนการปองกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรู
ทำลายไดอีกระดับหนึ่ง

การกำจัดวัชพืช เน่ืองจากยูคาลิปตัสมีความตองการ
แสงและมีความสามารถในการแกงแยงกับพวกวัชพืชใน
ระยะแรกไดนอย ดังน้ันการดายวัชพืชอยางสม่ำเสมอจึงเปน
เรื่องที่จำเปนแตเมื่อตนไมสูงพนวัชพืชแลว สามารถดาย
วัชพืชปละครั้งก็เพียงพอ สวนวัชพืชระหวางตนและแถว
ก็ใชมีดหวดใหส้ันนอกจากน้ีการกำจัดวัชพืชยังเปนการปองกัน
การเกิดไฟปาอีกดวย 

การใสปุย ถาดินขาดความอุดมสมบูรณควรมีการใสปุยบาง 
โดยในชวง 1-2 ปแรก อาจใชปริมาณที่นอย แตใสบอย ๆ
เพ่ือใหตนไมมีการเจริญเติบโตที่ดี

การลิดก่ิง ยูคาลิปตัสท่ีปลูกในประเทศไทยลักษณะลำตน
จะสูง เปลาตรงมีกิ่งกานขนาดเล็ก และมีการลิดกิ่งตาม
ธรรมชาติอยูแลว จะเห็นไดจากปท่ี 3-4 ก่ิงลางของยูคาลิปตัส
จะหลุดหายไปเองเหลือแตลำตนท่ีเปลาตรง จึงไมมีความจำเปน
ในการลิดกิ่งเหมือนไมชนิดอ่ืน ๆ  

การตัดสางขยายระยะ การปลูกยูคาลิปตัสที่มี
ระยะปลูกชิดกัน ตนไมจะแกงแยงการเจริญเติบโต ดังนั้น
ควรทำการตัดสางขยายระยะโดยสามารถทำได 2 วิธีคือ 

วิธีตัดหมดทั้งแปลง เหมาะกับเกษตรกรที่ไมมีเวลาดูแล 

แลวคอยใหตอไมยูคาลิปตัสแตกหนอข้ึนมาใหม และวิธีเลือกตัด
โดยเลือกตนท่ีมีลักษณะดีเก็บไว หรืออาจะเลือกตัดออกแบบงาย ๆ  
เชน การตัดออกแบบตนเวนตน หรือแถวเวนแถว หรือ
สลับกัน แลวแตการพิจารณาของเกษตรกร

ลำตน เปนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงประมาณ 
24-26 เมตร และอาจสูงถึง 50 เมตร ความโตทางเสน
ผานศูนยกลางมีขนาดประมาณ 1-2 เมตร หรืออาจโต
มากกวานี้ รูปทรงสูง เปลาตรง มีกิ่งกานนอย

เปลือก มีลักษณะเรียบเปนมัน มีสีเทาสลับสีขาว
และน้ำตาลแดงเปนบางแหง เปลือกนอกจะแตกรอน
เปนแผนหลุดออกจากผิวของลำตน

ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus camaldulensis Dehnh.              
ชื่อวงศ MYRTACEAE
ชื่อทางการคา River redgum, Redgum

ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไป

พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก 

รูปแบบการปลูกรูปแบบการปลูก

การบำรุงดูแลรักษาการบำรุงดูแลรักษา


