
 

 

 

 

 

สวนสงเสรมิการปลกูปา 

สาํนกัจดัการทรพัยากรปาไม ที ่9 (ชลบรุ)ี 

กรมปาไม 



การปลกูและบํารงุรกัษาตนไม 

การปลูกและบํารุงรักษาตนไม   มีลําดับข้ันตอนดังนี ้

    1. กําหนดวัตถุประสงคที่จะปลูก 

ขอคํานงึถึงเบ้ืองตน 

   ในกรณีท่ีพื้นท่ีเตรียมการปลูกเปนดินเหนียวจัด ควรเอาน้าํรดใหชุมเสียกอน

เพื่อใหขุดงายเบาแรงข้ึนดินท่ีขุดข้ึนควรใชปูนขาว หรือ สารเคมีปรับปรุงดินบางชนดิ   เชน 

โดโรไมค ผสมกับทรายและปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลากับเนื้อดินตากแดดท้ิงไวนาน

ประมาณ 1-2 สัปดาห รดน้ําเปนระยะพรอมกับพรวนดนิตามสมควร จะทําใหดนิรวนและ  

ดีข้ึน  สําหรับพืน้ท่ีท่ีดนิเปนดนิปนทรายมากการปรับปรุงดินเปนตองใสปูนขาวและปุย

คอก เพื่อทําใหดินจับเปนกอนแนนอุมน้าํและมีอาหารพชืมากข้ึน 

                2. สํารวจพ้ืนที่เพ่ือกําหนดเปนที่ปลูก และคัดเลือกชนิดพันธุไมที่จะปลูก 

รวมทั้งจัดหากลาไม 

 การกําหนดพืน้ที่ปลูก 

เม่ือผูปลูกไดตัดสินใจกําหนดวัตถุประสงคของการปลูกตนไมไวเรียบรอย

แลว   ส่ิงท่ีจําเปนตองกระทําตอไปคือ การกําหนดพื้นท่ีเพื่อใหมีความเหมาะสมกับชนิด

พันธุไมท่ีเลือกปลูก หากเลือกพื้นท่ีปลูกไมสอดคลองกับชนิดพันธุไมท่ีปลูกจะทําใหได

ประโยชนไมตรงตามวัตถุประสงค โดยท่ัวไปแลวมีปจจัยท่ีเก่ียวของนํามาประกอบการ

พิจารณาดังนี้ 

          ปจจัยแรกเก่ียวกับลักษณะของดิน ผูปลูกควรพิจารณาสภาพของดินวามีความ

อุดมสมบูรณหรือลักษณะดินเปนดินประเภทใด มีสภาพความเปนกรดหรือเปนดางอยางไร 

เปนดินเหนียว ดินรวน หรือดินรวนปนทราย มีการระบายน้ําไดดีหรือไมเพียงใดพื้นท่ีเปนท่ี 
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ราบลุมหรือมีความลาดเอียง ใกลไกลแหลงน้ําเหมาะสมกับพันธุไมชนิดใด  นอกจากนี้ยัง

ตองคํานึงถึงสภาพดินฟาอากาศประกอบอีกดวย ประการตอมาตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

พื้นท่ีท่ีจะกําหนดปลูกวามีสภาพเปนอยางไร ตองใหมีความปลอดภัยกับตนไม และปจจัย

สุดทายคือ การกําหนดระยะปลูก ผูปลูกจะตองกําหนดระยะปลูกระหวางตนไมใหมี     

ความเหมาะสมกับชนิดและขนาดของตนไมท่ีจะปลูก 

    การจัดหากลาไม   ประสานงานกับกรมปาไม หรือหนวยงานในสังกัด     กรมปาไม 

เพื่อขอรับกลาไม 

             

           

 

           3. การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 

          การเตรียมดนิเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิงของการปลกูตนไม และจะใหไดผลดี

จะตองมีการเตรียมการลวงหนาพอสมควร ปรับระดับพื้นท่ีใหไดตามตองการเสียกอน และ

เพื่อความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอยผูปลูกควรไดกําหนดแผนผังการปลูกตนไมไวกอน 

ข้ันตอนตอไปเปนเร่ืองปกติไมวาดนิจะเปนดนิชนิดใดหรือมีทําเลเปนอยางไร จะตองทํา

การขุดหลุมดงันี ้

4. จัดหาอุปกรณและเตรียมวัสดุสําหรับใชปลูกตนไม 

1. อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการปลูกตนไม ควรจัดหาและเตรียมให

พรอมเพือ่ความสะดวกใน การปลกูตนไม มีจอบ เสียม พลั่วตักดนิ บุงก๋ี ตลอดจน

ยานพาหนะลาํเลียงขนสงกลาไมไปยังจุดท่ีเตรียมหลุมปลูก 

                              /2. หนาดินผสม… 
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2. หนาดนิผสมสําหรับกลบหลุมปลกู ปุยคอก ปุยหมัก สําหรับรองกนหลุม 

ตลอดจนสารอุมน้ํา(ถามี) และใชในกรณีปลกูกอนหรือหลังฤดูฝน             

3. หลักคํ้ายัน ยึดตนไม กันลมพัดโยกและชวยในการทรงตัวของตนไมให  

ตั้งตรงเชือกสําหรับผูกยึดตนไมกับหลัก 

5. การปลูก 

ตนไมท่ีนํามาปลูกสวนใหญมักจะบรรจุในถุงพลาสติกใหใชมีดกรีดถุงออก 

ควรระวังคือ อยาใหรากของตนไมไดรับความกระทบกระเทือนมากนัก เสร็จแลววางตนไม

ลงในหลุมท่ีขุดซ่ึงมีขนาดความกวาง ยาว และลึก ประมาณ 25 ซม. โดยใหระดับรอยตอ

ระหวางลําตนกับรากอยูเสมอกับระดับขอบ

หลุม แลวกลบหลุมดวยดินผสมท่ีเตรียมไว

สําหรับปลูกหรือใชดินท่ีขุดข้ึนจากหลุมท่ี

เปนดินรวนปนทราย หรือดินท่ีมีความรวน

ซุยดี อยาใชดินเหนียวท่ีแนนหรือดินท่ีมี

กรวดหินมาก ๆ กลบหลุม เพราะจะเปน

ปญหาทําใหรากตนไมเจริญเติบโตไดไมดี เม่ือกลบหลุมเสร็จแลวใชเทาเหยียบดินใหแนน

พอประมาณ นําเศษใบไมหญาหรือฟางมาคลุมรอบโคนตนเพื่อรักษาความชื้น และปองกัน

การกัดเซาะของน้ําในขณะรดน้ําตนไม หาไมหลักซ่ึงมีความสูงมากกวาตนไมพอประมาณ

มาปกขาง ๆ ผูกเชือกยึดกับตนไมอยางหลวม ๆ เพื่อชวยในการทรงตัวของตนไมและ

ปองกันลมพัดโยก เม่ือปลูกเสร็จรดน้ําใหชุมและถาเปนไปไดควร   รดน้ําวันละคร้ัง จน

ตนไมตั้งตัวได กรณีท่ีปลูกเปนพื้นท่ีมากๆ ควรปลูกในชวงฤดูฝน ขณะฝนตกหรือหลังฝน

ตกใหม ๆ เพื่อประหยัดคาใชจายในการรดน้ําตนไม ภายหลังการปลูกตนไมโดยปกติควรรด

น้ําติดตอกันทุกวันในเวลาเย็นอยางนอยวันละ 1 คร้ัง ตลอด 1 สัปดาห      

                /การรดน้ํา... 
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การรดน้ําควรรดน้ําใหชุม ถาตองการทราบวาไดรดน้ําเพียงพอแลวหรือไม ใหทดลองขุดดิน

ดูวาน้ําซึมลงไปถึงบริเวณรากตนไมหรือยัง ถารดน้ํานอยไปน้ําจะซึมลงไปไมถึงบริเวณ 

รากตนไม   การพรวนดินใสปุยและการกําจัดวัชพืช  วัชพืชเปนตัวการท่ีทําใหตนไม  

เจริญเติบโตชา ควรมีการกําจัดวัชพืชโดยการถากถาง และพรวนดินรอบโคน

ตนไมในรัศมี 1 เมตร ปละ 2 คร้ัง ในขณะพรวนดินถามีปุยวิทยาศาสตรจะโรยรอบ ๆ โคน

ตนประมาณ 1-2 ชอนโตะ แลวรดน้ําหรือใสปุยคอกเพิ่มเติมก็ได 

6.  การดูแลบํารุงรักษา 

          หลังจากไดปลูกตนไมแลวผูปลูกควรคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดกับ

ตนไมในระยะเร่ิมแรกท่ีมีขนาดเล็กยังตั้งตัวไมได  เชน อันตรายจากสัตวเลี้ยง 

ยานพาหนะตาง ๆ หากปลูกจํานวนนอยอาจทําคอกปองกันหรืออาจทําร้ัวก้ันเปนแนว

ไวได สําหรับตนไมบางชนิดท่ีตองการความเอาใจใสมากตั้งตัวไดยากควรจะมีการ 

บังแดดใหในระยะท่ีตั้งตัวไมได อยางไรก็ตามการปลูกตนไมใหสามารถเจริญเติบโต

ไดดีจําเปนตองไดรับการเอาใจใสดูแลบํารุงรักษาท่ีดีจากผูปลูกมากพอสมควร  

                      – ภายหลังการปลูกตนไมโดยปกติควรรดน้ําติดตอกันทุกวันในเวลาเย็น

อยางนอยวันละ 1 คร้ัง ตลอด 1 สัปดาห หลังจากนั้นอาจใหลดลงเปนวันเวนวัน      

หรือ 2 วัน คร้ังจนสังเกตเห็นตนไมตั้งตัวได 

                      การพรวนดินใสปุยและการกําจัดวัชพืช วัชพืชเปนตัวการท่ีทําใหตนไม

เจริญเติบโตชาควรมีการกําจัดวัชพืชโดยการ ถากถาง และพรวนดินรอบโคนตนไม   

ในรัศมี 1 เมตร ปละ 2 คร้ัง ในขณะพรวนดินถามีปุยวิทยาศาสตรจะโรยรอบ ๆ โคนตน

ประมาณ 1-2 ชอนโตะ แลวรดน้ําหรือใสปุยคอกเพิ่มเติมก็ได 

                                

          /การตรวจด…ู 
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การตรวจดูแลตนไมและฉีดยาปองกันกําจัดโรคและแมลง ตลอดจน  

ระวังไฟ โดยปกติตนไมเปนส่ิงมีชีวิตเหมือนกับมนุษยยอมถูกแมลง โรค เห็ด รา 

รบกวนเปนธรรมดา การเจริญเติบโต

ของตนไมโดยธรรมชาติ มี  ความ

แ ข็ ง แ ร ง อ ยู ใ น ตั ว พ อ ส า ม า ร ถ สู

ตานทานกับโรค แมลงและเห็ดรา 

ตาง ๆ ไดดีพอสมควร หากผูปลูกชวย

บํารุงรักษาตนไมใหถูกวิธี ตนไมจะ

เจริญเติบโตไดรวดเร็วมีความสมบูรณเพียงพอท่ีจะตอตานอันตรายจากส่ิงเหลานี้ไดใน

ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการหม่ันตรวจตราดูแลโรค แมลงท่ีเกิดกับตนไม และใชยาฉีด

กําจัดไดทันเหตุการณในกรณีท่ีปลูกเปนแปลงใหญ ๆ จะตองมีการระวังไฟ ควรมี   

การแผวถางวัชพืชปละ 2 คร้ังเปนอยางนอย และทําแนวปองกันไฟลอมรอบ ถาหาก

ปลูกเปนแนวยาว เชน ตามแนวถนนตองกําจัดวัชพืชท่ีจะเปนเชื้อเพลิงในชวงปลาย   

ฤดูฝน หรือกอนเขาฤดูแลงตลอดแนวทางการดูแลบํารุงรักษาตนไมอยางเอาใจใส   

และการปลูกตนไมจะสําเร็จหรือไมก็อยูท่ีการปองกันใหตนไมพนจากอันตรายจากไฟ

และอันตรายจากส่ิงแวดลอมท้ังปวง 

 

เอกสารอางอิง 
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