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ค ำน ำ 

ปัจจุบนัน้ีการปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจของกรมป่าไมไ้ด้เปล่ียนบทบาท
จากการปลูกโดยภาครัฐไปสู่การปลูกโดยภาคเอกชน โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอ่ย
เป็นผูป้ลูกในท่ีดินกรรมสิทธ์ิของตนเอง ในขณะท่ีเกษตรกรยงัคงตอ้งพึ่งพารายได้
จากพืชผลทางการเกษตรท่ีปลูก แต่ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและความย ัง่ยืนของระบบนิเวศดว้ย ระบบวนเกษตรจึงเป็นทางเลือก
ในการปลูกไมป่้าอีกระบบหน่ึง ซ่ึงต่างจากระบบเก่าท่ีเน้นการปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ี
ท าลายสมดุลตามธรรมชาติ 

โครงการวิจยั “ รูปแบบการจดัการสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
การผลิตของวิสาหกิจชุมชน” ภายใตแ้ผนงานวจิยั การวจิยัและพฒันาการปลูก การ
จดัการและการใชป้ระโยชน์ไมส้วนป่าเศรษฐกิจสู่กลุ่มเกษตรกรและชุมชน เห็นวา่ 
ระบบวนเกษตรเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน เหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ี
สามารถรับเทคโนโลยไีดน้อ้ยและมีคุณภาพต ่า และเป็นระบบท่ีลงทุนนอ้ย โดยมุ่ง
ท่ีจะประสานประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งการเกษตรและป่าไม ้เพื่อปรับปรุงผลผลิต 
ปริมาณความหลากหลายและความย ัง่ยืนของการผลิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม และนิเวศวิทยาท่ีเป็นอยู ่ดงันั้น จึงไดจ้ดัท าคู่มือเกษตรกร “รูปแบบการปลูก
ไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร” เพื่อให้เกษตรกรน ารูปแบบวนเกษตรท่ีเหมาะสม      
ให้การยอมรับและปฏิบัติได้จริงไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน อนัจะก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและความย ัง่ยืนถาวรของระบบซ่ึงจะ
ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและช่วยปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึงดว้ย 
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ความหมายของวนเกษตร 
 

“วนเกษตร” เป็นรูปแบบหน่ึงของเกษตรกรรมทางเลือก ซ่ึงเน้นความ
สมดุลของธรรมชาติโดยเน้นองค์ประกอบของตน้ไมห้รือไมป่้าเป็นองค์ประกอบหลกั 
ในขณะท่ีรูปแบบอ่ืน อนัไดแ้ก่ “เกษตรอินทรีย”์ “เกษตรกรรม” “ไร่นาสวนผสม” 
และ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ล้วนแต่มีองค์ประกอบเฉพาะพืชเกษตรเป็นหลัก
เท่านั้น ความหมายของวนเกษตรตามแนวคิดของระบบเกษตรกรรมทางเลือก 
จึงหมายถึง ระบบการผลิตท่ีผสมผสานระหว่างการผลิตทางด้านป่าไม ้ควบคู่การ
ผลิตทางดา้นการเกษตร และครอบคลุมถึงการผลิตทางดา้นการปศุสัตวแ์ละการ
ประมง ภายในพื้นท่ีหน่ึงๆ ซ่ึงสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของเกษตรกรท่ี
อ านวยต่อการฟ้ืนฟู และด ารงรักษาไวซ่ึ้งความสมดุลของระบบนิเวศและ
สภาพแวดลอ้ม โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบ้ริโภค รวมทั้งพฒันาสถาบนัทางสังคมของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อความผาสุกและความอยูร่อดของมนุษยชาติโดยรวม 
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ข้อก าหนดในการน าระบบวนเกษตรไปใช้ 
 

 การน ารูปแบบวนเกษตรท่ีเหมาะสมไปใชใ้นพื้นท่ีต่างๆ ให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น จ  าเป็นตอ้งก าหนดสมมุติฐานและขอ้ก าหนดบางประการ ดงัน้ี 
 1. รูปแบบท่ีน าไปใช้เป็นรูปแบบวนเกษตรท่ีเหมาะสมส าหรับ
เกษตรกรรายยอ่ย ในระดบัการเล้ียงตวัเองไดไ้ม่ใช่ระดบัฟาร์มขนาดใหญ่ 
 2. พื้นท่ีเพาะปลูกต้องมีขนาดเล็กถึงปานกลาง โดยใช้เกณฑ์ของ
พื้นท่ีท่ีเกษตรกรถือครองอยู ่เน้ือท่ีไม่เกิน 50 ไร่ และพื้นท่ีท่ีเป็นหัวไร่ปลายนา 
และท่ีสาธารณะประโยชน์ต่างๆ แลว้แต่รูปแบบของวนเกษตรท่ีจะน าไปใช ้
 3. ในพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิหรือพื้นท่ีถือครองของเกษตรกร ตอ้งถือวา่พืช
เกษตรรวมทั้งพืชอาหารสัตว์ เป็นพืชประธาน หรือพืชหลัก ส่วนพนัธ์ุไม้ป่า 
หรือไมย้ืนตน้ต่างๆ เป็นพืชแทรกหรือพืชรอง นัน่คือ ตอ้งปลูกไมป่้า ไมผ้ล 
ไมย้ืนตน้ ไมส้ าหรับการก่อสร้าง ท าฟืน หรือถ่าน และไมไ้ผ่ แทรกลงในแปลง
ปลูกพืชเกษตรท่ีเป็นพืชอาหาร (ขา้ว) พืชไร่ พืชอาหารสัตวห์รือสวนยางพารา 
ไม่ใช่ปลูกพืชเกษตรแทรกในสวนป่าหรือสวนไมผ้ลยนืตน้ 
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รูปแบบที ่ 1 
การปลูกไม้ป่าผสมในลกัษณะบ้านสวน 

 

ปัญหาและข้อก าหนด 
1. เกษตรกรในชนบทขาดแคลนไมเ้พื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน 
2. เกษตรกรในชนบทขาดแคลนพื้นท่ีเพื่อท ากิน 
3. เกษตรกรในชนบทตอ้งการอาหารจากตน้ไมท่ี้ปลูกควบคู่ไปดว้ย 
4. เกษตรกรมีพื้นท่ีสวนรอบบริเวณท่ีอยูอ่าศยัมากพอ 
5. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อน าไมป่้าประเภทไมกิ้นได ้รวมทั้งไมส้มุนไพรต่างๆ ไปปลูกภายใน

บริเวณหรือสวนหลงับา้น ขณะเดียวกนัก็จะมีไมไ้วใ้ชส้อยในครัวเรือนควบคู่ไปดว้ย 
 

พืน้ทีด่ าเนินการ 
ท่ีดินกรรมสิทธ์ิ เช่น สวนหลงับา้น 

 

ขนาดของพืน้ทีท่ีด่ าเนินการต่อครอบครัว 
พื้นท่ีสวนบริเวณบา้นเน้ือท่ีไม่จ  ากดัตั้งแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป ข้ึนอยูก่บับริเวณ

สวนหลงับา้นท่ีมีอยูเ่ดิม 
 

ชนิดไม้ทีป่ลูก 
เป็นไมอ้เนกประสงคป์ระเภทโตเร็ว เช่น สะเดาบา้น กระถิน ข้ีเหล็ก    

แคบา้น มะรุม มะยม มะขาม มะเฟือง ไผ ่
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ชนิดไม้ผลและพืชสวนอ่ืนๆ 
มะม่วง ฝร่ัง มะนาว ละมุด นอ้ยหน่า ขนุน มะพร้าว กลว้ย มะละกอ 

ชมพู ่ขิง ข่า ตะไคร้ ตลอดจนพืชสวนครัวอ่ืนๆ 
 

การก าหนดต าแหน่งและระยะห่างในการปลูกไม้ป่าและไม้ผลยืนต้น 
ปลูกคละผสมกนัโดยสุ่มอยา่งไม่เป็นระเบียบ ควรใหร้ะยะห่างระหวา่ง

ตน้ประมาณ 6-8 ม. เพื่อหลีกเล่ียงการแก่งแยง่น ้า ธาตุอาหาร และแสงสวา่ง
ระหวา่งกนัและกนั 

ส าหรับพืชสวนลม้ลุก และพืชสวนครัวอ่ืน  ๆควรแยกบริเวณไวค้นละส่วน 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1    การปลูกไมป่้าผสมในลกัษณะบา้นสวน 

ไมโ้ตเร็ว ไมผ้ล พืชสมุนไพรไมโ้ตเร็ว ไมผ้ล พืชสมุนไพร
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รูปแบบที ่ 2 
ปลูกไม้ป่าเป็นแนวเขต หรือล้อมไร่นา 

 

ปัญหาและข้อก าหนด 
1. พื้นท่ีท่ีมีลมแรง พืชผลไดรั้บความเสียหายจากลมพายอุยูเ่สมอ จึง

ตอ้งปลูกไมเ้พื่อความชุ่มช้ืน บงัแดด บงัลมใหก้บัพืชเกษตร โดยเฉพาะไมผ้ลท่ี
ตอ้งการร่มเงา และความช้ืน 

2. ตอ้งการไมไ้วใ้ชส้อยในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวป้องกนัลมพายแุละ/หรือเป็นแนวเขตของพื้นท่ีไร่นา 

ปศุสัตวแ์ละมีไมไ้วใ้ชส้อยในครัวเรือน 
 

พืน้ทีด่ าเนินการ 
พื้นท่ีโดยรอบบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีไร่นา และปศุสัตว ์เน้ือท่ี

ตั้งแต่ 1 ไร่ข้ึนไป 
 

ชนิดไม้ทีป่ลูก 
ไมอ้เนกประสงคป์ระเภทโตเร็ว เช่น สะเดาบา้น กระถิน ข้ีเหล็ก    

แคบา้น มะรุม มะยม มะขาม และไผ ่ เป็นตน้ และไมพ้ื้นเมืองท่ีมีค่าทาง
เศรษฐกิจ  เช่น สัก สะเดาเทียม เป็นตน้ 
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ชนิดไม้ผลพืชสวนและพืชไร่อ่ืนๆ 
ไมผ้ลชนิดต่างๆ  เช่น มะม่วง ฝร่ัง ละมุด นอ้ยหน่า มะนาว เป็นตน้ 

ตลอดจนพืชสวนและพืชไร่ต่างๆ 
 

วธีิปลูก 
ปลูกไมป่้าเป็นแถวเด่ียวหรือปลูกเป็นแถบลอ้มรอบพื้นท่ี ระยะห่าง

ระหวา่งตน้ไมห้รือระหวา่งแถว (ในกรณีท่ีปลูกเป็นแถบ ตั้งแต่ 2 แถว ข้ึนไป)    
ท่ีปลูกข้ึนอยูก่บัขนาดและรูปทรงของเรือนยอด ถา้เป็นไมเ้รือนยอดแคบใชร้ะยะ
ปลูกแคบ เช่น 1.5 ม. หรือ 2 ม. ถา้เป็นไมเ้รือนยอดกวา้ง และมีก่ิงกา้นมากควร
ใชร้ะยะท่ีกวา้งกวา่ เช่น 3 ม. หรือ 4 ม. เป็นตน้  
 

การใช้ประโยชน์ 
เม่ือเรือนยอดตน้ไมท่ี้ปลูกชิดกนัควรตดัขยายระยะ เพื่อให้ตน้ไมท่ี้

เหลืออยูมี่พื้นท่ีเจริญเติบโตต่อไป และน าไมจ้ากการตดัขยายระยะไปใชป้ระโยชน์ได ้
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ภาพท่ี 2    การปลูกไมป่้าเป็นแนวเขต หรือลอ้มไร่นา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมป่้า 

พืชไร่ 
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รูปแบบที ่ 3 
การปลูกไม้ผลผสมไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร 

 

ปัญหาและข้อก าหนด 
1.  เกษตรกรขาดแคลนไมเ้พื่อใชส้อยทั้งในลกัษณะฟืน/ถ่านและไม้

เพื่อการก่อสร้างขนาดเล็ก 
2.  เกษตรกรขาดแคลนพื้นท่ีเพื่อท ากิน 
3.  เกษตรกรขาดแคลนอาหารและตอ้งการผลผลิตเพื่อขายเป็น

รายไดจ้ากพืชไร่และพืชสวนประเภทไมผ้ลต่างๆ 
4.  พื้นท่ีมีโอกาสฝนตกมากกวา่ 120 วนัต่อปี โดยมีปริมาณน ้าฝน

รายปีเฉล่ียมากกวา่ 1,500 มม. ต่อปี 
5.  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง  สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ี

ค่อนขา้งราบและน ้าไม่ท่วมขงั ดินลึก 
 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อจดัการพื้นท่ีอยา่งผสมผสานระหวา่งการปลูกไมป่้า ไมผ้ลยนืตน้

และพืชไร่ ภายในพื้นท่ีเดียวกนัเพื่อเป็นอาหารหรือขายเป็นรายไดแ้ละเพื่อมีไม้
ส าหรับใชส้อยในครัวเรือน  ทั้งไมท้  าฟืน/ถ่านและไมเ้พื่อการก่อสร้าง 
 

พืน้ทีด่ าเนินการ 
ท่ีดินกรรมสิทธ์ิ เช่น พื้นท่ีหวัไร่ปลายนา พื้นท่ีสวนไมผ้ลต่างๆ 
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ขนาดของพืน้ทีท่ีด่ าเนินการต่อสมาชิก 3 คน/ครอบครัว 
1. พื้นท่ีด าเนินการทั้งหมด 1-5 ไร่ แบ่งออกเป็น 1-5 แปลงๆ ละ 1 ไร่ 
2. เปิดด าเนินงานทุกปีๆ ละ 1 ไร่ 

 

ชนิดไม้ทีป่ลูกในเน้ือที ่1 ไร่ จะประกอบด้วยไม้ยืนต้น 3 ประเภท คือ 
1. ไมผ้ล เช่น มะม่วง มะขามหวาน เป็นไมช้ั้น 1 เพื่อเป็นอาหาร 
2. ไมย้คูาลิปตสัท่ีปรับปรุงพนัธ์ุแลว้ เป็นไมช้ั้น 2 ปลูกเพื่อใชเ้ป็น

ไมก่้อสร้าง 
3. ไมก้ระถินเทพา หรือไมก้ระถินณรงคลู์กผสม เป็นไมช้ั้น 3 ปลูก

เพื่อใชส้ าหรับเป็นเช้ือเพลิงหรือจ าหน่ายใหแ้ก่ โรงงานผลิตช้ินไมส้ับหรือ
โรงงานผลิตเยือ่กระดาษและเพื่อการปรับปรุงดิน 
 

ชนิดพืชไร่ทีป่ลูกควบ 
ในปีท่ี 1-3 ของแต่ละแปลงปลูกควบดว้ย ถัว่ลิสง ถัว่เขียว ขา้วโพด 

ในฤดูฝนและปลูกตามดว้ย หอม กระเทียม แตงโม ยาสูบในฤดูหนาว เป็นตน้ 
ตั้งแต่ปีท่ี 4  เป็นตน้ไปปลูกควบดว้ย สับปะรด หรือ หม่อน โดยปลูกพืชควบให้
ห่างจากแถวของตน้ไมด้า้นละ 50 ซม. ในปีแรก และขยายระยะใหห่้างข้ึน 50 ซม. 
ทุกๆ ปี 
 

การก าหนดต าแหน่งและระยะห่างในการปลูกไม้ยืนต้น 
ไมย้นืตน้ทั้ง 3 ชนิด ปลูกสลบัภายในแถวเดียวกนัดว้ยระยะปลูก

ระหวา่งตน้ 4 ม. ระหวา่งแถว 8 ม. โดยปลูกไมช้ั้น 3 สลบัทั้งสองดา้นของ 
ต าแหน่งซ่ึงปลูกไมช้ั้น 2 และไมช้ั้น 1 ทุกๆ ต าแหน่งปลูกในแต่ละแถว 
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ดงันั้นระยะปลูกเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายชนิดจะเป็นดงัน้ี 
1. ระยะปลูกส าหรับไมช้ั้น 3 คือ ระหวา่งตน้ 8 ม. ระหวา่งแถว     8 

ม. จ  านวน 5 แถวๆ ละ 6 ตน้ รวม 30 ตน้ต่อไร่ 
2.  ระยะปลูกส าหรับไมช้ั้น 2 คือ ระยะห่างระหวา่งตน้ชนิดเดียวกนั 

16 ม. ระยะห่างระหวา่งแถว 8 ม. จ านวน 5 แถวๆ ละ 2 ตน้ รวม 10 ตน้ต่อไร่ 
3. ระยะปลูกส าหรับไมช้ั้น 1 (ไมผ้ล) คือ ระยะห่างระหวา่งตน้ 16 ม. 

ระยะห่างระหวา่งแถว 8 ม. จ านวน 5 แถวๆ ละ 3 ตน้ รวม 15 ตน้ต่อไร่ 
 

การเตรียมพื้นที่/ปลูก/บ ารุงดูแลรักษา 
คดัเลือกพื้นท่ีท่ีมีสภาพค่อนขา้งราบน ้าไม่ท่วม ดินลึก มีความอุดม

สมบูรณ์ปานกลาง–ดี ซ่ึงสามารถปลูกไมผ้ลและพืชไร่ได ้ ท าการเก็บริบขดุตอไม ้
และปรับพื้นท่ีใหไ้ดร้ะดบั ไถบุกเบิก 1 คร้ัง และไถพรวน 1 คร้ัง 

ประมาณเดือน มิถุนายน–กรกฎาคม ปลูกไมป่้า ไมผ้ลยนืตน้แต่ละ
ชนิดตามแผนผงัท่ีก าหนด พร้อมทั้งปลูกพืชไร่ชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีเหมาะสมกบั
ทอ้งถ่ินโดยปลูกเวน้ระยะให้ห่างจากแนวปลูกตน้ไมด้า้นละอย่างน้อย 50 ซม.   
ตลอดแนว และขยายระยะใหห่้างข้ึนอีกปีละ 50 ซม. ทุกๆ ปี 

ถางวชัพืชตามแนวปลูกไมย้นืตน้ทัว่พื้นท่ีตลอดแนวอยา่งสม ่าเสมอ 
พร้อมใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆ่าแมลง รดน ้า พรวนดินให้แก่ไมผ้ลตามความเหมาะสม  ส่วน
พื้นท่ีซ่ึงปลูกพืชไร่ควบนั้นท าการดายวชัพืชพรวนดินตามปกติของการท าไร่
ทัว่ๆ ไป โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปีละ 2 คร้ังๆ ละ 15 กก.ต่อไร่ 

ท าการลดก่ิงตน้ไมอ้อกใหเ้หลือเรือนยอดประมาณ 2/3 ของความสูง
เรือนยอดทั้งหมดทุกๆ ปี 
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การตัดฟันต้นไม้ออกมาใช้ประโยชน์ 
1. ตดัไมช้ั้น 3 (กระถินเทพาหรือกระถินณรงคลู์กผสม) ออกทั้งหมด 

เม่ืออายคุรบ 3-4 ปี เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงโดยตดัให้เหลือตอสูงประมาณ  1  ม. 
เพื่อใหแ้ตกหน่อข้ึนมาใหม่ 

2. ตดัไมช้ั้น 2 (ยคูาลิปตสั) ออกทั้งหมด เม่ืออายคุรบ 5-6 ปี เพื่อใช้
เป็นไมก่้อสร้างโดยตดัใหชิ้ดดินมากท่ีสุด หรือควรเหลือตอให้อยูสู่งจากพื้นดิน
ไม่เกิน 10 ซม. เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และแขง็แรงให้แก่หน่อท่ีแตกข้ึนมาใหม่ 

3. ตั้งแต่ปีท่ี 6-7 เป็นตน้ไปจะเหลือเฉพาะไมผ้ลจ านวน 15 ตน้ต่อไร่ 
ด้วยระยะ 8×16 ม. เป็นไม้หลกัส าหรับเก็บผลิตผลอย่างต่อเน่ืองโดยมีหน่อ
ของไมช้ั้นท่ี 2 และ ไม้ชั้น 3 ท่ีแตกข้ึนมาใหม่ส าหรับใช้เป็นเช้ือเพลิง 
ขณะเดียวกนัช่องวา่งระหวา่งแถวท่ีปลูกไมผ้ลยนืตน้สามารถปลูกพืชพื้นล่างควบ
ติดต่อกนัไป ตั้งแต่ปีท่ี 1 เป็นตน้ไป จนครบอายตุดัฟันไมผ้ลออกเพื่อปลูกใหม่
ในรอบต่อไป 
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 ภาพท่ี 3   การปลูกไมผ้ลผสมไมป่้าโดยระบบวนเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 1 
(ไมช้ั้น 3) 

 
ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 2 
(ไมช้ั้น 2) 

 
ไมผ้ล 

 
พืชไร่ 

ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 
(ไมช้ัน้ 3)

ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 2
(ไมช้ัน้ 2)

ไมผ้ล

พืชไร่

ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 
(ไมช้ัน้ 3)

ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 2
(ไมช้ัน้ 2)

ไมผ้ล

พืชไร่
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รูปแบบที ่ 4 
การปลูกไม้ป่าในพืน้ทีน่าข้าว 

 

ปัญหาและข้อก าหนด 
1.  เกษตรกรในชนบทขาดแคลนไมเ้พื่อใชส้อยในครัวเรือน 
2.  เกษตรกรไม่มีพื้นท่ีอ่ืนส าหรับการปลูกตน้ไมเ้พื่อใชส้อยเป็นการ

เฉพาะ เช่น พื้นท่ีตามหวัไร่ปลายนา 
3.  เกษตรกรมีพื้นท่ีนาซ่ึงมีการป้ันคนันาขนาดใหญ่และกวา้ง

พอสมควร (คนันาปรับแต่ง) 
 

วตัถุประสงค์ 
เป็นการน าไมป้ระเภทโตเร็วไปปลูกบนคนันา และจอมปลวกในนา

ขา้วเพื่อให้มีไมส้ าหรับใชส้อยในครัวเรือน และจ าหน่ายให้โรงงานผลิตช้ินไม้
สับและโรงงานผลิตเยือ่กระดาษ หรือจ าหน่ายเป็นไมเ้สาเข็ม 

 

พืน้ทีด่ าเนินการ 
พื้นท่ีนาขา้วซ่ึงเป็นนาลุ่มและมีปริมาณน ้าอยา่งเพียงพอกบัการท านา

ตลอดฤดู 
 

ขนาดพืน้ที่ทีจ่ะด าเนินการ 
ใชพ้ื้นท่ีอยา่งนอ้ยประมาณ 5 ไร่ ต่อครอบครัว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการของเกษตรกรและจ านวนพื้นท่ีนาท่ีเกษตรกรครอบครองอยู ่
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ชนิดไม้ทีป่ลูก 
1. ปลูกไมย้คูาลิปตสัท่ีปรับปรุงพนัธ์ุแลว้ เลือกสายตน้ท่ีเหมาะสมต่อ

สภาพแวดลอ้ม (คุณสมบติัดินและสภาพภูมิอากาศ) โดยปลูกแบบแถวเด่ียวหรือ
แถวคู่บนคนันา 

2. ปลูกเฉพาะไมย้คูาลิปตสับนจอมปลวกต่างๆ ในทอ้งนา เพราะมี
ความสามารถทนแลง้ไดดี้กวา่ไมช้นิดอ่ืนๆ 

 

การปลูกและการบ ารุงรักษา 
1. ปลูกบนคนันาทั้ง  4  ดา้น 
2. คนันาเก่าท่ีมีอยูเ่ดิม (ความกวา้งประมาณ 50-60 ซม.) ปลูกแถว

เด่ียวระยะห่างระหวา่งตน้ 1.5-2.5 ม. ในกรณีปลูกเพื่อจ าหน่ายใหโ้รงงานผลิต
ช้ินไมส้ับหรือโรงงานผลิตเยือ่กระดาษ โดยใชร้อบหมุนเวียน 3-4 ปี ใหใ้ชร้ะยะ
ปลูก 1.5 ม. จะไดผ้ลผลิตไมสู้งสุด 

คนันาปรับแต่ง (ความกวา้ง 150-160 ซม.) ปลูกได ้2 แถวแบบสลบั
ฟันปลา (แถวคู่) ซ่ึงจะไดผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า 

3. คนันาแต่ละคู่ (ตั้งอยูต่รงขา้มกนั) ท่ีปลูกตน้ไมค้วรห่างกนัอยา่ง
นอ้ย 20 ม. เพื่อลดการแก่งแยง่น ้า ธาตุอาหาร และแสงสวา่งท่ีตน้ไมพ้ึงมีต่อตน้ขา้ว
ในทอ้งนา ไม่ควรแบ่งกระทงนาออกเป็นกระทงนาขนาดเล็กหลายๆกระทงนา 
เพื่อใหป้ลูกตน้ไมไ้ดเ้ป็นจ านวนมากเพราะจะท าใหผ้ลผลิตขา้วต่อไร่ลดลง 

4. ลิดก่ิงตน้ไมทุ้กปี ใหเ้หลือเรือนยอดประมาณ 2/3 ของเรือนยอด
ทั้งหมด อยา่ลิดก่ิงมากเกินไป เพราะจะท าใหก้ารเจริญเติบโตของตน้ไมล้ดลง 
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5. ก่ิงและใบสดท่ีลิดออกควรเก็บออกจากพื้นนาหรือเก็บวางไวร้อบ
โคนตน้ไมบ้นคนันาเพื่อป้องกนัการผเุน่าซ่ึงอาจท าใหน้ ้าเสียและเป็นพิษได ้ เม่ือ
ผา่นฤดูเก็บเก่ียวแลว้ใหไ้ถกลบเศษใบแหง้และใบสดของไมด้งักล่าว เพื่อปรับปรุงดิน 
 
การตัดต้นไม้ไปใช้ประโยชน์ 

1. สามารถตดัตน้ไมไ้ปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหรือจ าหน่ายโรงงานช้ินไม้
สับหรือโรงงานเยือ่กระดาษไดต้ั้งแต่ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป อาจเลือกตดัตน้ไมอ้อก
คร่ึงหน่ึงก่อน โดยให้ตน้ไมท่ี้เหลืออยูมี่ระยะห่างเท่าๆ กนั เพื่อใหต้น้ไมมี้อตัรา
การเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนเพื่อจะไดใ้ชป้ระโยชน์เป็นไมเ้พื่อการก่อสร้างทัว่ไป 

2. ควรตดัไมอ้อกไปใช้ประโยชน์ให้หมดภายในอายุไม่เกิน 8 ปี 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการเจริญเติบโตของตน้ไม ้

3. ไมท่ี้ตดัออกอาจปล่อยใหแ้ตกหน่อข้ึนมาใหม่ ถา้หากตอ้งการเฉพาะ
ไมข้นาดเล็กเพื่อเป็นเช้ือเพลิงหรือจ าหน่ายเป็นช้ินไมส้ับหรือเยือ่กระดาษแต่ถา้
ตอ้งการไมข้นาดใหญ่ก็ใหป้ลูกข้ึนใหม่ระหวา่งตอไมท่ี้ตดัออกไปในรอบแรก 

4. เศษใบและก่ิงเล็กใหทิ้้งไวใ้นพื้นท่ีนาเพื่อไถกลบต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 



16                                                                 รูปแบบกำรปลกูไม้ป่ำโดยระบบวนเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4    การปลูกไมป่้าในพื้นท่ีนาขา้วบนคนันาเก่าท่ีมีอยูเ่ดิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5   การปลูกไมป่้าในพื้นท่ีนาขา้วบนคนันาปรับแต่ง  

ไมโ้ตเร็ว 

ขา้ว 

ไมโ้ตเร็ว 

ขา้ว 
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รูปแบบที ่ 5 
การปลูกไม้ป่าผสมกบัพืชไร่ และพืชอาหารสัตว์ภายในพืน้ทีเ่ดียวกนั 

 
ปัญหาและข้อก าหนด 

1.  เกษตรกรขาดแคลนไมเ้พื่อใชส้อยทั้งในลกัษณะฟืน/ถ่านและไม้
เพื่อการก่อสร้าง 

2.  เกษตรกรขาดแคลนพื้นท่ีเพื่อท ากิน 
3.  เกษตรกรขาดแคลนอาหารและขาดแคลนพื้นท่ีส าหรับเล้ียงสัตว ์
4.  ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียตั้งแต่ 1,200 มม. และพื้นท่ีมีโอกาสฝนตก

มากกวา่ 80 วนัต่อปี 
5.  สภาพพื้นท่ีและลกัษณะภูมิประเทศดินไร่ทัว่ไปตามบริเวณท่ีราบ

สูงและพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน 
 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อจดัการพื้นท่ีโดยระบบวนเกษตรเพื่อตอ้งการผลผลิตทางดา้น

อาหาร ไมฟื้น ไมก่้อสร้างขนาดเล็ก ตลอดจนการเล้ียงสัตวภ์ายในพื้นท่ีเดียวกนั 
 

พืน้ทีด่ าเนินงาน 
พื้นท่ีกรรมสิทธ์ิ พื้นท่ีหวัไร่ปลายนา หรือพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 

 

ขนาดของพืน้ทีท่ีด่ าเนินการต่อสมาชิก 3-4  คน 
1.  พื้นท่ีด าเนินงานทั้งหมด 15-25 ไร่ แบ่งออกเป็น 5 แปลงๆ ละ 3-5 ไร่ 
2.  เปิดด าเนินงานทุกปีๆ ละ 3-5 ไร่ 
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ชนิดไม้ทีป่ลูก 
ไมป้ระเภทโตเร็วตวัอยา่งเช่น ปลูกไมย้คูาลิปตสัท่ีปรับปรุงพนัธ์ุแลว้

หรือไมก้ระถินณรงค์ลูกผสม เพื่อเป็นไมก่้อสร้างขนาดเล็กสลบัตน้เวน้ตน้ 
กบัไมก้ระถินเทพา เพื่อเป็นไมฟื้น 

 

ชนิดพืชเกษตรทีป่ลูกควบ 
ในแต่ละแปลงปลูกควบดว้ย ถัว่ลิสง ขา้วโพด ขา้วไร่ ในปีท่ี 1 และ

ในปีท่ี 2   ปลูกปอหรือมนัส าปะหลงัควบในปีท่ี 3   ปลูกสบัปะรด หรือ หม่อน 
ในปีท่ี 4-5   ปลูกหญา้อาหารสัตวใ์นปีท่ี 5-6 อาทิเช่น หญา้กินนี หญา้กินนีสีม่วง 
หญา้ซิกแนล และหญา้รูซ่ี ผสมกบัถัว่ฮามาตา้ (ถัว่เวอราโนสไตโล) โดยปลูกพืช
ควบใหห่้างจากแถวของตน้ไมด้า้นละ 50 ซม. ทุกๆ ปี 

 

การวางแนวและก าหนดระยะห่างในการปลูกต้นไม้ 
ถา้เป็นไปไดค้วรวางแนวปลูกตน้ไมใ้หข้นานกบัแนวแสงอาทิตย ์คือ

ใหอ้ยูใ่นแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก โดยก าหนดระยะห่างระหวา่งตน้ 4 ม. 
ระยะห่างระหวา่งแถว 8 ม. (50 ตน้ต่อไร่) 

 

การลดิกิง่ต้นไม้ 
ลิดก่ิงตน้ไมอ้อกใหเ้หลือเรือนยอดประมาณ 2/3 ของความสูงของ

ความสูงเรือนยอดทั้งหมดทุกๆ ปี และท าการขุดร่องในปีท่ี 3  ขนาดกวา้ง 
50 ซม.  ลึก 75 ซม.  โดยขดุทั้ง 2 ดา้น ห่างจากตน้ไม ้1.50 ม. ตลอดแนวเพื่อ
ควบคุมระบบรากของตน้ไมไ้ม่ใหแ้ยง่น ้า และธาตุอาหารจากพืชควบ 
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ระยะเวลาในการปล่อยสัตว์เข้าไปเลีย้งในแต่ละแปลง 
ปลูกหญา้อาหารสัตวใ์นปีท่ี 5-6 และปล่อยสัตวเ์ขา้ไปเล้ียงหรือเก่ียว

หญา้ออกมาเล้ียงสัตวไ์ดต้ั้งแต่ปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 
 

การตัดฟันต้นไม้ออกมาใช้ประโยชน์ 
1. ตดัไมก้ระถินเทพาออกทั้งหมดเม่ืออายคุรบตั้งแต่ 4-5 ปี เพื่อใช้

เป็นเช้ือเพลิง โดยตดัให้เหลือตอสูงประมาณ 1 ม. เพื่อใหแ้ตกหน่อ การตดัให้
แตกหน่อควรท าในฤดูฝน ถา้ตอใดไม่แตกหน่อใหป้ลูกเสริมขา้งตอเดิม 

2. ตดัไมย้คูาลิปตสั หรือกระถินณรงคลู์กผสมท่ีเหลือออกทั้งหมด
เม่ืออายคุรบ 10 ปี เพื่อใชเ้ป็นไมก่้อสร้าง 

3. แต่ถา้มีความจ าเป็นตอ้งใชไ้มเ้พื่อการก่อสร้างเป็นการเร่งด่วนก็
สามารถตดัไมย้คูาลิปตสั หรือกระถินณรงคลู์กผสมไปใชป้ระโยชน์ไดต้ั้งแต่ปีท่ี 5  
พร้อมกบัไมก้ระถินเทพา โดยตดัสลบัแถวกบัไมก้ระถินเทพา 

4. การตดัไมย้คูาลิปตสัควรตดัใหชิ้ดดินใหม้ากท่ีสุดหรือควรเหลือ
ตอให้อยูสู่งไม่เกิน 10 ซม. เหนือพื้นดินเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และแขง็แรงใหแ้ก่
หน่อท่ีแตกข้ึนมาใหม่ 
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ภาพท่ี 6   การปลูกไมป่้าผสมกบัพืชไร่ และพืชอาหารสัตวภ์ายในพื้นท่ีเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 1 

ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 2 

พืชไร่ 



ส ำนกัวจิยัและพฒันำกำรป่ำไม้                                                                                 21  
 

รูปแบบที ่ 6 
การปลูกผสมไม้ป่าสลบัเป็นแถวกบัการปลูกพืชไร่ 

 

ปัญหาและข้อก าหนด 
1.  ตอ้งการไมข้นาดใหญ่และมีคุณภาพสูงเพื่อการใชส้อย และขาย

ในอนาคต 
2. ตอ้งการมีรายไดจ้ากพืชเกษตรก่อนท่ีจะขายไมไ้ด ้
3. พื้นท่ีปลูกมีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียประมาณ 1,200 มม.ต่อปี และมี

โอกาสฝนตกมากกวา่ 80 วนัต่อปี 
4. พื้นท่ีค่อนขา้งราบและพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน หรือพื้นท่ีไหล่เขา

สภาพเป็นดินไร่ทัว่ๆ ไป 
 

วตัถุประสงค์ 
จดัการพื้นท่ีเพื่อตอ้งการผลผลิตไมข้นาดใหญ่ คุณภาพสูงท่ีใชใ้น

การก่อสร้าง ท าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการคา้ หรือเพื่อใชส้อยส่วนตวั 
 

พืน้ทีด่ าเนินการ 
 ควรมีพื้นท่ีตั้งแต่ 10 ไร่ ข้ึนไป 

 

ชนิดไม้ทีป่ลูก 
 ไมพ้ื้นเมืองมีค่าทางเศรษฐกิจคุณภาพสูง เพื่อใชเ้ป็นไมก่้อสร้างหรือ     
ท าเฟอร์นิเจอร์  เช่น ไมส้ัก ไมย้างนา ไมพ้ะยงู เป็นตน้ 
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ชนิดพืชไร่ทีป่ลูก 
ตั้งแต่ปีท่ี 1-5 ปลูกพืชไร่ระหวา่งแถวของไมป่้า พืชไร่ท่ีปลูก อาทิ 

เช่น  มนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด ขา้วไร่ หรือสับปะรด ชนิดใดชนิดหน่ึง หรือ
พืชไร่บางชนิดอาจปลูกควบกนัได ้เช่น มนัส าปะหลงัและขา้วโพด เป็นตน้ โดย
ปลูกใหห่้างจากแถวของไมป่้าประมาณ 50 ซม. 
 

การปลูกและบ ารุงรักษา 
1. วางแปลงใหแ้ถวปลูกตน้ไมอ้ยูใ่นแนวทิศตะวนัออกและตะวนัตก 

(ขนานกบัแสงอาทิตย)์ ระยะห่างระหวา่งแถวไมป่้า 8 ม. ระยะห่างระหวา่งตน้ 2  ม. 
2. ในพื้นท่ี 1 ไร่ จะมีตน้ไมจ้  านวน 100 ตน้ต่อไร่ เน้ือท่ีปลูกพืชไร่

ในปีแรก 1,440 ม2. 
3. ในปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 ปลูกพืชไร่ใหห่้างจากแถวของตน้ไมเ้พิ่มข้ึนอีก 

ปีละ 50 ซม. 
4. ท าการลิดก่ิงตน้ไมอ้อกใหเ้หลือเรือนยอดประมาณ 2 ใน 3 ของ

ความสูงของเรือนยอดทั้งหมดทุกๆ ปี และท าการขดุร่องเพื่อตดัระบบรากของ
ตน้ไมใ้นปีท่ี 3 โดยขดุห่างจากแถวนอกของตน้ไมป้ระมาณ 1.50 ม. ดว้ยขนาด
ร่องกวา้ง 50 ซม. ลึก 75 ซม. ตลอดแนวเพื่อควบคุมไม่ให้รากของตน้ไมแ้ยง่น ้า
และธาตุอาหารจากพืชไร่ท่ีปลูกขา้งเคียง 

5. ตั้งแต่ปีท่ี 6 ปลูกพืชทนร่ม เช่น พืชสมุนไพร หรือหวายกินหน่อ 
ระหวา่งแถวของตน้ไม ้ตรงก่ึงกลางระหวา่งแถว ปลูกผกัหวานป่า หรือไมผ้ล 
เช่น ทุเรียน มงัคุด ดว้ยระยะห่างระหวา่งตน้ 6-8 ม. แลว้แต่ชนิดของไมย้นืตน้ท่ี
ปลูก 
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การตัดฟันต้นไม้ออกมาใช้ประโยชน์ 
1. ตั้งแต่ปีท่ี 7 เป็นตน้ไป เม่ือพบวา่ เรือนยอดของไมป่้าท่ีอยูใ่นแถว

เดียวกนั ชิดติดกนัแลว้ ให้ตดัขยายระยะไมป่้าออกตน้เวน้ตน้ (50%) ซ่ึงจะท าให้
เหลือไมป่้าจ านวน  50  ตน้ต่อไร่ 

2. เม่ือเรือนยอดของไมป่้าชิดกนัอีกให้พิจารณาตดัขยายระยะอีก
คร้ังหน่ึง โดยตดัไมอ้อกคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีเหลืออยูเ่ดิม ในการตดัขยายระยะ
คร้ังท่ี 2 ควรพิจารณาถึงรูปทรงและคุณลกัษณะของตน้ไมท่ี้จะเหลือไวค้วบคู่ไปกบั
จ านวนตน้ไมต่้อไร่ดว้ย ไมท่ี้ไดจ้ากการตดัขยายระยะคร้ังท่ี 2 น้ี (อาย ุ10-15 ปี) 
สามารถน าไปใชส้อยในครัวเรือนหรือขายเป็นสินคา้ได ้

3. ในการตดัฟันคร้ังสุดทา้ยจะมีตน้ไมเ้หลือประมาณ 20-25 ตน้ต่อไร่ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 7   การปลูกผสมไมป่้าสลบัเป็นแถวกบัการปลูกพืชไร่ 

ไมโ้ตเร็ว 

พืชไร่ 



24                                                                 รูปแบบกำรปลกูไม้ป่ำโดยระบบวนเกษตร 

รูปแบบที ่ 7 
การปลูกไม้ป่าสลบัเป็นแถบกบัการปลูกพืชไร่ 

  

 ชุมชนปลูกเพ่ือใช้สอยร่วมกัน 
ปัญหาและข้อก าหนด 

1.  ชุมชนในชนบทขาดแคลนไมเ้พื่อการใชส้อยทั้งในลกัษณะฟืน/
ถ่าน และไมเ้พื่อการก่อสร้าง 

2.  ราษฏรในชนบทมีกิจกรรมร่วมกนัในการปลูกป่าชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

3.  ชุมชนตอ้งการผลผลิตจากพืชไร่เท่าๆ กนั กบัผลผลิตจากตน้ไม ้
ท่ีพึงจะไดรั้บ 

4.  พื้นท่ีนั้นๆ มีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียประมาณ 1,200 มม.ต่อปี และมี
โอกาสฝนตกมากกวา่ 80 วนัต่อปี 

5.  สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบและเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน หรือพื้นท่ี
ไหล่เขา สภาพดินเป็นดินไร่ทัว่ๆ ไป 
 

วตัถุประสงค์ 
จดัการพื้นท่ีเพื่อตอ้งการผลผลิตทั้งทางดา้นการเกษตรและการป่าไม ้

ในปริมาณท่ีสมดุลกนัเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัในลกัษณะของการปลูกป่าชุมชน 
 

พืน้ทีด่ าเนินงาน 
พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 
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ขนาดของพืน้ทีท่ีด่ าเนินงานต่อ  1  โครงการ 
1.  พื้นท่ีด าเนินการทั้งหมด 25-50 ไร่ แบ่งออกเป็น 5 แปลง  ๆละ 5-10 ไร่ 
2. เปิดด าเนินงานทุกปีๆ ละ 5-10 ไร่ 
 

ชนิดพืชไร่ทีป่ลูก 
ตั้งแต่ปีท่ี 1-5 ปลูกพืชไร่สลบักบักลุ่มแถวตน้ไมด้ว้ย ขา้วไร่ ขา้วโพด 

ปอ หรือ มนัส าปะหลงั ชนิดใดชนิดหน่ึง โดยปลูกใหห่้างจากแถวของตน้ไม้
ประมาณ 50 ซม. ส าหรับพื้นท่ีระหวา่งแถวตน้ไมใ้หป้ลูกควบดว้ยพืชไร่ตระกูล
ถัว่ต่างๆ ใน 2  ปีแรก 

 

ชนิดไม้ทีป่ลูก 
1. ไมย้คูาลิปตสัท่ีปรับปรุงพนัธ์ุแลว้ เพื่อใชเ้ป็นไมก่้อสร้าง 
2. ไมก้ระถินเทพาหรือไมก้ระถินณรงคลู์กผสม เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง

      และปรับปรุงดิน 
3. ปลูกไมย้คูาลิปตสัสลบักบักระถินเทพาหรือกระถินณรงคลู์กผสม 

  ตน้เวน้ตน้ในแต่ละแถว 
 

การวางแนวและการจัดกลุ่มในการปลูกต้นไม้และพืชไร่ 
1. พยายามวางแปลงเพื่อใหแ้ถวปลูกตน้ไมข้นานกบัแสงอาทิตยด์ว้ย

ขนาดกวา้ง 40-80 ม. ยาว 200 ม. 
2. แบ่งพื้นท่ีแต่ละแปลงตามแนวขวางเพื่อก าหนดบริเวณส าหรับ

ปลูกตน้ไมเ้ป็นแถบกวา้ง 16 ม. จ านวน 5 แถว ดว้ยระยะปลูก 2×4 ม. โดยเวน้
ระยะห่างกนั 24 ม. เพื่อปลูกพืชไร่ 
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 3.ในพื้นท่ี 1 ไร่ จะประกอบดว้ย กลุ่มแถวตน้ไม ้1 กลุ่ม เน้ือท่ี 640 ม2 
(40%) และพื้นท่ีส าหรับปลูกพืชไร่ เน้ือท่ี 960 ม2 (60%) โดยมีตน้ไมจ้  านวน 
100 ตน้ต่อไร่ 
 

การลดิกิง่ต้นไม้ 
ท าการลิดก่ิงตน้ไมอ้อกให้เหลือเรือนยอดประมาณ 2/3 ของความสูง 

ของเรือนยอดทั้งหมดทุกๆ ปี และดร่องเพื่อระบบรากของตน้ไมใ้นปีท่ี 3 โดยขุด
ห่างจากแถวนอกสุดของตน้ไมป้ระมาณ 1.50 ซม. ดว้ยขนาดร่องกวา้ง 50 ซม.    
ลึก 75 ซม. ตลอดแนวเพื่อควบคุมระบบรากของตน้ไม ้แยง่น ้าและธาตุอาหารจาก
พืชไร่ท่ีปลูกขา้งเคียง 
 

การตัดฟันต้นไม้ออกมาใช้ประโยชน์ 
1. ในปีท่ี 4 และ 5 ตดัตน้ไมท่ี้อยูแ่ถวริมนอกสุดออกทั้งหมดปีละ 1 

แถว ทุกดา้นท่ีปลูกประชิดกบัพืชไร่ เพื่อน าไมไ้ปใชป้ระโยชน์ ขณะเดียวกนัเป็น
การลดการแก่งแยง่หรือการบดบงัของตน้ไมท่ี้มีต่อพืชไร่ท่ีปลูกขา้งเคียง ส่วน
ตน้ไมท่ี้ตดัออกไปแลว้ปล่อยใหแ้ตกหน่อโดยไม่ตอ้งปลูกใหม่ 

2. ไมท่ี้เหลือ 1 แถว ในแต่ละชุดใหค้งไวจ้นมีอายคุรบ 10 ปี จึงตดั
ออกเพื่อใชเ้ป็นไมก่้อสร้าง 

3. ในปีท่ี 11 ถา้เป็นไปไดค้วรสลบัพื้นท่ีจากบริเวณท่ีเคยปลูกตน้ไม้
โดยปลูกพืชไร่แทน ส่วนพื้นท่ีท่ีเคยปลูกพืชไร่ก็ปลูกแทนดว้ยตน้ไม ้เพื่อหลีก 
เล่ียงการเส่ือมโทรมของดินอนัเน่ืองจากการปลูกพืชซ ้ าท่ีเดิมเป็นเวลานานๆ 
ส่วนการปลูกตน้ไมโ้ดยก าหนดอายตุดัฟันนานพอสมควร เช่น 10 ปี ในกรณีท่ี 
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เป็นไมโ้ตเร็วตน้ไมจ้ะช่วยในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินไดอ้ยา่ง
เพียงพอ โดยเฉพาะไมพ้วกตระกูลถัว่ เช่น กระถินณรงคลู์กผสม กระถินเทพา เป็นตน้ 
 
 เกษตรกรปลูกเพ่ือจ าหน่าย 
ปัญหาและข้อก าหนด 
 1. เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาพืชไร่ท่ีเป็นรายได้
หลกัของเกษตรกร 
 2. พื้นท่ีนั้นๆ มีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียประมาณ 1,200 มม.ต่อปี และมี
โอกาสฝนตกมากกวา่ 80 วนัต่อปี 
 3. สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบ และเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนหรือพื้นท่ี
ไหล่เขา 
 

วตัถุประสงค์ 
 จดัการพื้นท่ีเพื่อตอ้งการผลผลิตทั้งทางดา้นเกษตรและการป่าไมโ้ดย
มีรายไดจ้ากพืชไร่เป็นรายไดห้ลกั รายไดจ้ากไมเ้ป็นรายไดร้อง เพื่อลดความเส่ียง
จากการท่ีราคาพืชไร่ตกต ่า และเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

พืน้ทีด่ าเนินงาน 
 ควรมีพื้นท่ีตั้งแต่ 10 ไร่ ข้ึนไป 
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ชนิดไม้ทีป่ลูก 
 ประเภทไมโ้ตเร็วท่ีมีเรือนยอดแคบและโปร่งมีก่ิงกา้นนอ้ย เช่น       
ยคูาลิปตสั 
 

ชนิดพืชไร่ทีป่ลูก 
 ปลูกพืชไร่ระหวา่งแถวของไมป่้า พืชไร่ท่ีปลูกอาทิเช่น มนัส าปะหลงั 
ออ้ย  ขา้วโพด  ขา้วไร่ หรือ สับปะรด พืชไร่บางชนิดอาจปลูกควบกนัได ้เช่น 
มนัส าปะหลงั กบัขา้วโพด เป็นตน้ 
 

การปลูกและการบ ารุงไม้ป่า 
 1. วางแปลงใหแ้ถวปลูกตน้ไมอ้ยูใ่นแนวทิศตะวนัออกและตะวนัตก 
(ขนานกบัแสงอาทิตย)์ ไมป่้าหน่ึงแถบมี 2-3 แถว ระยะห่างระหวา่งแถว  3  หรือ 
4  ม. ระยะห่างระหวา่งตน้ 2 ม. 
 2. ระยะห่างระหวา่งแถบของไมป่้า 16-20 ม. จะท าให้ผลผลิต ต่อ
ไร่ของพืชไร่ท่ีปลูกในปีท่ี 2 และปีถดัไปสูงกวา่ระยะห่างท่ีนอ้ยกวา่ สัดส่วนของ
เน้ือท่ีปลูกพืชไร่ต่อเน้ือท่ีทั้งหมด  จึงข้ึนอยูก่บัระยะห่างระหวา่งแถบของ ไม้
ป่า และจ านวนแถวต่อแถบของไมป่้า 
 3. ในปีแรก ปลูกพืชเกษตรให้ห่างจากแถวของไมป่้าประมาณ 50 ซม. 
ในปีถดัไปปลูกใหห่้างจากแถวของตน้ไมเ้พิ่มข้ึนอีกปีละ 50 ซม. 
 4. ท าการลิดก่ิงตน้ไมอ้อกใหเ้หลือเรือนยอดประมาณ 2 ใน 3 ของ
ความสูงเรือนยอดทั้งหมดทุกๆ ปี และท าการขดุร่องเพื่อตดัระบบรากของตน้ไม้
ในปีท่ี 3 โดยขุดห่างจากแถวนอกของตน้ไมป้ระมาณ 1.50 ม. ด้วยขนาดร่อง
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กวา้ง 50 ซม. ลึก 75 ซม. ตลอดแนวเพื่อควบคุมไม่ใหร้ากของตน้ไมแ้ยง่น ้าและ
อาหารจากพืชไร่ท่ีปลูกขา้งเคียง 
 5. ปลูกพืชไร่ไดอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี แต่ผลผลิตต่อไร่ของพืชไร่จะลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
 กรณีตอ้งการไมข้นาดใหญ่เพื่อการก่อสร้าง ตั้งแต่ปีท่ี 6 ให้ปลูกพืช
ทนร่ม เช่น สมุนไพร หรือหวายกินหน่อ ระหวา่งแถวของตน้ไมต้รงก่ึงกลาง
แถบของไมป่้า ปลูกผกัหวานหรือไมผ้ล 
 

การใช้ประโยชน์ไม้ 
 ตดัไมไ้ปใชป้ระโยชน์ไดต้ั้งแต่ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป หลงัจากตดัไมแ้ลว้
ปล่อยใหแ้ตกหน่อ ซ่ึงจะไดไ้มม้าใชส้อยหรือจ าหน่ายในรอบหมุนเวยีนถดัไป 
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ภาพท่ี 8   การปลูกผสมไมป่้าสลบัเป็นแถบกบัการปลูกพืชไร่  
              แบบชุมชนปลูกเพื่อใชส้อยร่วมกนั 
 
                
 
 

              
 
 
 
 

ภาพท่ี 9   การปลูกผสมไมป่้าสลบัเป็นแถบกบัการปลูกพืชไร่ 
                แบบเกษตรกรปลูกเพื่อจ าหน่าย   

ไมโ้ตเร็ว 

พืชไร่ 

ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 1 

ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 2 

พืชไร่ 
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รูปแบบที ่ 8 
การปลูกไม้ไผ่ผสมไม้ยืนต้นเพ่ือประโยชน์อเนกประสงค์ 

 

ปัญหาและข้อก าหนด 
1.  เกษตรกรในชนบทขาดแคลนไมไ้ผเ่พื่อใชส้อยในครัวเรือน   

รวมทั้งขาดแคลนไมเ้พื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง และไมเ้พื่อการก่อสร้างทัว่ไป 
2.  เกษตรกรในชนบทขาดแคลนอาหารและมีพื้นท่ีท ากินจ ากดั 
3.  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อจดัการพื้นท่ีให้เกษตรกรไดรั้บผลประโยชน์ต่างๆ ดงัน้ี 
1. ประโยชน์จากไมไ้ผเ่พื่อเป็นอาหารและใชส้อยต่างๆ เช่น การจกัสาน 
2. ประโยชน์จากไมป่้าชั้น 2 เช่น ไมย้คูาลิปตสัท่ีปรับปรุงพนัธ์ุแลว้ 

เพื่อการก่อสร้าง 
3. ประโยชน์จากไมช้ั้น 3 เช่น ไมก้ระถินณรงค์ลูกผสม หรือ

กระถินเทพา เพื่อใชป้ระโยชน์เป็นเช้ือเพลิง และเพื่อการปรับปรุงดิน 
4. ประโยชน์จากพืชไร่ท่ีปลูกควบระหวา่งแถวของตน้ไม ้
 

พืน้ทีด่ าเนินงาน 
พื้นท่ีดินกรรมสิทธ์ิ ตามหวัไร่ปลายนา  หรือพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 
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ขนาดของพืน้ทีท่ีด่ าเนินงานต่อสมาชิก  3-4 คนต่อครอบครัว 
1. พื้นท่ีด าเนินงานทั้งหมด  5-25  ไร่  
2. เปิดด าเนินงานทุกปีๆ ละ 1-5 ไร่ 
 

ชนิดไม้ทีป่ลูก 
ในแปลงขนาดเล็กท่ีสุด 1 ไร่ (40×40 ม.) ประกอบดว้ย ไมย้นืตน้ 3 

ประเภท คือ 
1. ไมช้ั้น 1 ไดแ้ก่ ไมไ้ผช่นิดต่าง  ๆเช่น ไผต่ง ไผร่วก ไผน่อ้ย รวม 3 ชนิด 
2. ไมช้ั้น 2 ไดแ้ก่ ไมย้คูาลิปตสัท่ีปรับปรุงพนัธ์ุแลว้ ปลูกเพื่อใชเ้ป็น

ไมก่้อสร้างทัว่ไป 
3. ไมช้ั้น 3 ไดแ้ก่ ไมก้ระถินณรงคลู์กผสม ไมก้ระถินเทพา เพื่อใช้

เป็นเช้ือเพลิงและเพื่อการปรับปรุงดิน 
 

ชนิดพืชไร่ทีป่ลูก 
ในปีท่ี 1-3 ปลูกควบดว้ย ถัว่ลิสง ถัว่เขียว ขา้วไร่ หรือขา้วโพด ในปี

ท่ี 4 ปลูกควบดว้ย สับปะรด หรือหม่อน 
โดยปลูกพืชควบใหห่้างจากแถวของตน้ไมด้า้นละอยา่งนอ้ย 50 ซม. 

ในปีแรกและขยายระยะใหห่้างข้ึน 50 ซม. ทุกๆ ปี 
 

การก าหนดต าแหน่งและระยะห่างในการปลูกไม้ยืนต้น 
 ทุกๆ พื้นท่ี 1 ไร่ ขนาดกวา้ง 40 ม. ยาว 40 ม. ให้ด าเนินการดงัน้ี 
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1. วางแนวส าหรับปลูกตน้ไมใ้หข้นานกบัแสงอาทิตย ์คือ ใหอ้ยูใ่น
แนวทิศตะวนัออก ตะวนัตก จ านวน 5 แถว โดยใหแ้ถวท่ี 1 และแถวท่ี 5 ห่าง
จากขอบแปลง 4 ม. และแต่ละแถวห่างกนั 8 ม. 

2. แต่ละแถวปักหลกัเร่ิมจากหวัแปลงใหห่้างกนั 4 ม. แถวละ 11 หลกั  
3. หลกัท่ี 1 3 5 7 9 และ 11 ในแต่ละแถวใหป้ลูกไมช้ั้น 3 คือ กระถิน

ณรคลู์กผสม หรือกระถินเทพา 
4. หลกัท่ี 2 6 และ 10 ในแต่ละแถวใหป้ลูกไมช้ั้น 1 คือ ไมไ้ผ ่ซ่ึงอาจ

ปลูกสลบัในแต่ละแถวระหวา่งไมไ้ผ ่3 ชนิด คือ ไผร่วก ไผน่อ้ย และไผต่ง 
5. หลกัท่ี 4  และ หลกัท่ี 8 ในแต่ละแถวให้ปลูกไมช้ั้น 2  คือ       

ไมยู้คาลิปตสัท่ีปรับปรุงพนัธ์ุแลว้ 
 

การตัดฟันต้นไม้ออกมาใช้ประโยชน์ 
1. ตดัไมก้ระถินณรงคลู์กผสมหรือกระถินเทพา (ไมช้ั้น 3) ออก

ทั้งหมดเม่ืออายคุรบ 4 ปี เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง โดยตดัให้เหลือตอสูงประมาณ 1 ม. 
เพื่อให้แตกหน่อข้ึนมาใหม่ ควรตดัในฤดูฝนจะแตกหน่อไดดี้ ถา้ตอใดไม่แตกหน่อ
ใหป้ลูกเสริมขา้งตอเดิม 

2. ตดัไมย้คูาลิปตสั (ไมช้ั้น 2) ออกทั้งหมดเม่ืออายคุรบ 5-6 ปี เพื่อ
ใชเ้ป็นไมก่้อสร้าง โดยตดัให้ชิดดินใหม้ากท่ีสุด หรือควรเหลือตอใหอ้ยูสู่งจาก
พื้นดินไม่เกิน 10 ซม. เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และแขง็แรงใหแ้ก่หน่อท่ีแตกข้ึนมาใหม่ 

3. ตั้งแต่ปีท่ี 6-7 เป็นตน้ไปจะเหลือเฉพาะไมไ้ผ ่จ  านวน 15 กอต่อไร่ 
ดว้ยระยะห่าง 8×16 ม. เป็นไมห้ลกัเพื่อทะยอยตดัล ามาใชป้ระโยชน์และน า    
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หน่อไมม้าเป็นอาหารหรือขายได ้โดยมีหน่อของไมช้ั้น 2  และไมช้ั้น 3 ท่ีแตก
ข้ึนมาใหม่ เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหรือค ้ายนัทัว่ไป ขณะเดียวกนัช่องวา่งระหวา่ง
แถวท่ีปลูกไมไ้ผก่็สามารถปลูกพืชพื้นล่างชนิดอ่ืน เช่น หวาย สมุนไพรต่างๆ 
ต่อไปไดอี้ก 

 
 
 
 
 
 
 

                
 
 

ภาพท่ี 10    การปลูกไมไ้ผผ่สมไมย้นืตน้เพื่อประโยชน์อเนกประสงค ์
 
 
 
 
 
 

ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 1 

ไมโ้ตเร็วประเภทท่ี 2 

พืชไร่ 

ไมไ้ผ ่
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รูปแบบที ่ 9 
การปลูกผสมไม้ 3 ช้ันเรือนยอด 

เพ่ือการใช้ประโยชน์แบบอเนกประสงค์และยัง่ยืน 
 

แบ่งพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการออกเป็นแปลงๆ ขนาดแปลงละ 5 ไร่ 
(40×200 ม.) ในแต่ละแปลงขนาด 40×40 ม. (1 ไร่) ใหป้ลูกตน้ไมป่้า  3 ประเภท
สลบักนัในแต่ละแถวดว้ยระยะปลูก 2×8 ม. รวมทั้งส้ิน 100 ตน้ต่อไร่ ดงัน้ี 

ไมช้ั้น 1: เป็นไมป้ระเภทโตชา้ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่น ไมส้ัก  ยางนา แดง 
ประดู่ มะค่าโมง พะยงู ตะเคียนทอง เป็นตน้ โดยปลูกดว้ยระยะห่าง
ระหวา่งตน้ 8 ม. และระยะห่างระหวา่งแถว 8 ม. (8×8 ม.) จ  านวน 25 
ตน้ต่อไร่ 

ไมช้ั้น 2: เป็นไมป้ระเภทโตเร็ว ล าตน้สูงและเปลาตรง ควรมีเรือนยอดแคบเพื่อ
ผลิตเป็นไมก่้อสร้างขนาดเล็ก เช่น ยคูาลิปตสัท่ีปรับปรุงพนัธ์ุแลว้ 
เล่ียน สะเดา ตะกู สะเดาเทียม เป็นตน้ โดยปลูกก่ึงกลางระหวา่งตน้
ของไมช้ั้น 1  ดงันั้นไมช้ั้นน้ีจะมีระยะห่างระหวา่งชนิดเดียวกนั      
8×8 ม. จ านวน 25 ตน้ต่อไร่ 

ไมช้ั้น 3: เป็นไมป้ระเภทโตเร็วพวกตระกูลถัว่เพื่อผลิตเป็นไมฟื้น ถ่าน และเพื่อ
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น กระถินณรงคลู์กผสม 
กระถินยกัษ ์สีเสียด ข้ีเหล็ก นนทรี เป็นตน้ โดยปลูกแทรกระหวา่งตน้
ของไมช้ั้น 1 และไมช้ั้น 2 ในแต่ละแถวดว้ยระยะห่างระหวา่งตน้ชนิด
เดียวกนั 4 ม. และระยะห่างระหวา่งแถว 8 ม. จ านวน 50 ตน้ต่อไร่  
ก าหนดระยะเวลาในการตดัฟันตน้ไมแ้ต่ละประเภทออกดงัน้ี 
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ไมช้ั้น 3: ตดัออกทั้งหมดในปีท่ี 4 หรือ 5 จ านวน 50 ตน้ต่อไร่ เพื่อใชป้ระโยชน์
เป็นไมฟื้น ถ่านแลว้ปล่อยให้แตกหน่อ หรือปลูกข้ึนมาใหม่ 

ไมช้ั้น 2: ตดัออกคร้ังแรกจ านวน 15 ตน้ต่อไร่ ในปีท่ี 6 โดยตดัในแถวท่ี 1 
แถวท่ี 3 และแถวท่ี 5 คร้ังท่ีสองตดัออกในปีท่ี 11 โดยตดัในแถวท่ี 2 
และแถวท่ี 4 จ  านวน 10 ตน้ต่อไร่ 

ไมช้ั้น 1: ตั้งแต่ปีท่ี 11 เป็นตน้ไป จะเหลือเฉพาะไมช้ั้น 1 จ  านวน 25 ตน้ต่อไร่ 
ซ่ึงปล่อยใหเ้จริญเติบโตต่อไปเร่ือย  ๆจนกวา่จะตดัฟันมาใชป้ระโยชน์ได ้
ขณะเดียวกนัเน่ืองจากเป็นไมป้ระเภทโตชา้ซ่ึงมีระยะห่างระหวา่ง
ตน้และระหวา่งแถวกวา้งถึง 8×8 ม. ซ่ึงกวา้งพอท่ีจะปลูกพืชพื้นล่าง
ต่อไปไดอี้ก เช่น พริกไทย กาแฟ หวาย และพืชสมุนไพรต่างๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 11   การปลูกผสมไม ้3 ชั้นเรือนยอดเพื่อการใชป้ระโยชน์แบบ 
                  อเนกประสงคแ์ละย ัง่ยนื (แบบท่ี 1) 

ไมช้ั้น 1 

ไมช้ั้น 2 

ไมช้ั้น 3 
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ภาพท่ี 12   การปลูกผสมไม ้3 ชั้นเรือนยอดเพื่อการใชป้ระโยชน์แบบ 
                 อเนกประสงคแ์ละย ัง่ยนื (แบบท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมโ้ตชา้ เช่น  
สกั ยางนา ประดู่ พะยูง มะค่าโมง 

 
ไมโ้ตเร็ว ล าตน้เปลาตรง  
เช่น ยูคาลิปตสั 

 ไมโ้ตเร็วตระกูลถัว่ 
เช่น กระถินเทพา กระถินณรงคลู์กผสม 
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รูปแบบที ่ 10 
ปลูกผสมไม้ป่าในสวนยางพารา 

 

ปัญหาและข้อก าหนด 
1.  เพื่อลดความเส่ียงของเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ

เชิงเด่ียว 
2.  เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศของสวนยางพารา 
3.  เพื่อใชเ้ป็นอาหารหรือจ าหน่ายไมป่้าเป็นรายไดเ้สริมใหแ้ก่เกษตรกร 

 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อน าไมป่้าประเภทไมกิ้นได ้และประเภทใชป้ระโยชน์เน้ือไม ้ไป

ปลูกเป็นพืชร่วมในสวนยางพารา 
 
พืน้ทีด่ าเนินการ 
 พื้นท่ีสวนยางพาราท่ีเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือพื้นท่ีท่ีมีเอกสาร 
สปก. ของเกษตรกร 
 
ขนาดของพืน้ทีท่ีด่ าเนินการต่อครอบครัว 
 พื้นท่ีสวนยางพาราเน้ือท่ีตั้งแต่ 5 ไร่ ข้ึนไป 

 

ชนิดไม้ทีป่ลูก 
 ไมป่้าเศรษฐกิจ ทั้งท่ีเป็นไมโ้ตเร็ว และไมโ้ตชา้  เป็นไมพ้ื้นเมือง 
หรือไมต่้างถ่ินก็ไดย้กเวน้ยคูาลิปตสั  เช่น สะเดาบา้น สัก ตะเคียนทอง สะเดาเทียม  
มะฮอกกานี  พะยอม  กระถินเทพา  เหรียง  เป็นตน้ 
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ชนิดไม้ผลและไม้อ่ืนๆ 
สามารถปลูกไมผ้ลและพืชอาหารแซมดว้ยก็ไดใ้นลกัษณะการปลูก

พืชหลายชั้นเรือนยอด ปลูกพชืท่ีมีอายสุั้น เช่น สับปะรด พริก กลว้ย ขา้ว มนัเทศ 
ถัว่ฝักยาว และขา้วโพด ปลูกแซมในสวนยางพาราท่ีมีอายไุม่เกิน 36 เดือน ส่วนชนิด
ของไมผ้ลและพืชอาหารท่ีปลูกแซมในสวนยางพารา  เช่น  ฝร่ัง   ผกัเหลียง ลองกอง 
สละ มงัคุด ทุเรียน และสิเหรง เป็นตน้ 
 

การก าหนดต าแหน่งและระยะห่างในการปลูกยางพาราและไม้ป่า 
 การปลูกยางพาราและไมป่้าแบบแถวเด่ียว 
 1. ระยะปลูกของยางพาราในกรณีปลูกพืชร่วมควรใช้ระยะปลูก
ระหวา่งแถวยางพารา 3.5×8 ม. และ 3×7 ม. ระยะห่างระหวา่งแถว 8 ม. ดีกวา่ 7 
ม. เพราะจะท าให้ป ริมาณแสงสว่างในสวนยางพารามีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของตน้ไมน้้อยกว่า และลดปัญหาแก่งแย่งธาตุอาหารและน ้าใน
ดินลงได้ โดยเฉพาะในช่วงท่ียางพาราและไมป่้าอายยุงันอ้ยไม่เกิน 3 ปี 
 2. ระยะปลูกไมป่้าในสวนยางพาราในสภาพพื้นท่ีราบควรใช้ระยะ
ปลูกระหวา่งตน้ 7.5-9 ม. ในสภาพพื้นท่ีลาดเทอาจเพิ่มจ านวนไมป่้าท่ีปลูก เช่น 
ใช้ระยะปลูกระหว่างแถวไมป่้าห่างกนั 6 ม. ทั้งน้ี เพราะระยะปลูกยางพาราใน
สภาพพื้นท่ีลาดเทตอ้งใชร้ะยะปลูกกวา้งไม่ต ่ากวา่ 8 ม. และจ านวนตน้ยางพารา
จะนอ้ยกวา่ปลูกในพื้นท่ีราบ 
 3. การปลูกไมป่้าโตเร็วร่วมกบัยางพารา เช่น กระถินเทพา กระถิน
ณรงค์ลูกผสม  ควรปลูกเฉพาะในท่ีราบ และควรตดัฟันในช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี 
เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อการเจริญเติบโตของยางพารา 
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 การปลูกยางพาราแบบแถวคู่ 
 1. ระยะปลูกของยางพารากรณีปลูกพืชเกษตรร่วม ควรใชร้ะยะปลูก 
3.5×8 ม. โดยมีระยะห่างระหวา่งแถวคู่ 12 ม. 
 2. ปลูกไมป่้าระหวา่งแถวยางพารา จ านวน 2-3 แถว ถา้เป็นไมโ้ตเร็ว
ปานกลางถึงโตชา้ เช่น ไมส้ัก ไมย้างนา ไมต้ะเคียนทอง ใชร้ะยะปลูก 4×4 ม. 
ปลูกได ้ 2 แถว ถา้เป็นไมโ้ตเร็วใชร้ะยะปลูกท่ีแคบกวา่ เช่น 2×3 ม. ปลูกได ้   3  
แถว 
 3.  กรณีพื้นท่ีท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีปัจจยัทางภูมิอากาศ
เหมาะสมกบัการปลูกยางพารา (ปริมาณน ้ าฝนไม่น้อยกวา่ 1,250 มม.ต่อปี และมี
จ านวนวนัท่ีฝนตก 120-150 วนัต่อปี) เช่น ทางตอนใต้ของจังหวดัสุมาตรา 
ประเทศอินโดนีเซีย  ผลการวิจยั พบวา่ ใชร้ะยะปลูกแคบคือ 2×6×14  ม. ส าหรับ
การปลูกยางพาราได้  ซ่ึงระยะปลูกดังกล่าวจะไม่ท าให้การเจริญเติบโตของ
ยางพารา แตกต่างจากการปลูกยางพาราเพียงชนิดเดียว 
 4. สามารถปลูกพืชเกษตรระหวา่ง แถวของยางพาราไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ปี 
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ภาพท่ี 13   การปลูกผสมไมป่้าในสวนยางพารา แบบแถวเด่ียว 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14   การปลูกผสมไมป่้าในสวนยางพารา แบบแถวคู่ 

ไมย้างพารา 

ไมป่้า 

ไมย้างพารา 

ไมป่้าประเภทโตชา้ 
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ภาคผนวก 

ภาพตัวอย่างรูปแบบการปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร 
 

 
 
 
           
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปลูกยคูาลิปตสับนคนันาแบบแถวเด่ียว การปลูกยคูาลิปตสับนคนันาแบบแถวคู่ 

การปลูกสกัร่วมกบัแปลงมนัส าปะหลงั การปลูกยคูาลิปตสัร่วมกบัออ้ย 
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การปลูกยคูาลิปตสัร่วมกบัมนัส าปะหลงั การปลูกไมไ้ผแ่ละไมป่้าร่วมกบัพืชไร่ 

การปลูกไมป่้าร่วมกบัหวาย การปลูกสกัร่วมกบัขา้วโพดและมนัส าปะหลงั 




