การปลูกป่ า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หัวภูมิพลอดุ ลเดช ทรงมีพระราชดารั สพระราชทานในพิ ธีเปิ ดการ
สัมมนาการเกษตรภาคเหนื อ ณ สานั ก งานเกษตรภาคเหนื อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ วั น พฤหั สบดี ท่ี ๒๖
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๒๔ มี ค วามตอนหนึ่ ง ว่ า “ป่ า ๓ อย่ า ง นี้ มี ป ระโยชน์ ๔ อย่ า ง ไม่ ใ ช่ ๓ อย่ า ง.
“ป่ า ๓ อย่ าง” ที่บ อกว่ า เป็ นไม้ ฟื น เป็ นไม้ ผล และไม้ สร้ า งบ้ า นนั้ น ความจริ งไม้ ฟื นกับ ไม้ ใช้ สอย
ก็อันเดียวกัน ไม้ สร้ างบ้ านกับไม้ ใช้ สอยก็อันเดียวกัน. แต่เราแบ่งออกไปเป็ นไม้ ทาฟื น ไม้ สร้ างบ้ านเรือน
รวมทั้งไม้ ทาศิลปหัตถกรรมแล้ วก็ไม้ ผล.
คราวนี้ขอคัดค้ า นรายงานต่ อ คือรายงานบอกว่ า จะทา “ป่ า ๓ อย่ าง” นี้ ในที่ท่ีไม่ ใช่ ต้น น้า
ลาธาร. อันนี้คิดแล้ วมันฟั่ นเฟื อนหน่อย เพราะว่าป่ าเหล่านี้เป็ นต้ นนา้ ลาธารทั้งนั้น. ถ้ าไปบอกว่าไม่ทา
“ป่ า ๓ อย่าง” นี้ มีไว้ ทาไม มีไว้ สาหรับให้ เป็ นประโยชน์ และเมื่อเป็ นประโยชน์ต่อราษฎร ราษฎรก็ไม่
ไปตัดและก็หวงแหนไว้ มิให้ ใครมาตัด. อันนี้เป็ นข้ อสาคัญ ที่ไหนเป็ นป่ าที่เรียบร้ อยที่ยังไม่โกร๋น ราษฎรก็
จะไม่ตัดเพราะรู้. ไปหลายแห่งแล้ ว ไปถามราษฎรว่าป่ าตรงนั้นเป็ นอย่างไร. เขาบอกว่าป่ ายังดี. และถาม
ว่าจะไปตัดไหมเขาบอกว่าไม่ตัด “ถ้ าไปตัดเฮาแย่.” เขาเข้ าใจ ถ้ าตัดไม้ แล้ วจะแห้ งแล้ ง และดินจะทลาย
ลงมา. ถ้ าเป็ นที่ทานาก็จะเสียหมด เขารู้.
รายงานอันนี้ดูถูกชาวบ้ าน ดูถูกประชาชน ประชาชนนั้นฉลาด ประชาชนมีความรู้ ทั้งคนที่อยู่บน
ภูเขา และคนที่อยู่ ในที่ราบ. เขามีความรู้ เขาทางานมาหลายชั่วคนแล้ ว เขาทากินอย่างดี เขามีความ
เฉลียวฉลาด เขารู้ว่าตรงไหนควรจะทากสิกรรม เขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บไม้ ไว้ . แต่ท่เี สียไปก็เพราะพวกที่
ไม่ร้ ู เรื่อง ไม่ได้ ทานามานานแล้ ว ทิ้ง นามานานแล้ ว ทิ้งกสิกรรมมานานแล้ ว. แล้ วมาอยู่ใ นที่ท่มี ีความ
สะดวก ก็เลยทาให้ ลืมว่ า ชี วิ ตเป็ นไปได้ ก็โดยที่ทากสิก รรมที่ถู ก ต้ อ ง แต่ ช าวบ้ านหรื อ ชาวเขามี ความรู้
พอเพียง. แค่อธิบายนิดหน่อยเขาก็ อ้ อๆ เข้ าใจๆ ถ้ าเราพูดให้ เขาเข้ าใจ เขาก็เข้ าใจ. แต่ถ้าเราพูดภาษาที่
ไม่เข้ าใจ เขาก็ไม่เข้ าใจ.
ฉะนั้น ถ้ าเราทา “ป่ า ๓ อย่าง” นี้ ซึ่งมีประโยชน์ ๔ อย่าง – ซึ่งประโยชน์ท่ี ๔ นี้สาคัญคือ
รักษาอนุ รักษ์ดินและต้ นนา้ ลาธาร – ชาวบ้ านเขาจะรั กษาให้ เราด้ วย. ที่พูดถึงเราก็หมายความถึงป่ าไม้ .
กรมป่ าไม้ น้ันมีหน้ าที่รักษาป่ าให้ อยู่ดี เป็ นหน้ าที่สาคัญอันหนึ่ง แต่บางทีไปถามเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ ว่าใครจะ
รักษาเขาก็บอกว่าเขาจะรักษา. ถามว่าถ้ าใครมาตัดจะทาอย่างไร ก็ตอบว่า “ก็บอกตารวจซี.” ตารวจมี
กี่คน อาเภอหนึ่ ง ๆ ซึ่ งใหญ่ และถ้ าสมมุ ติว่าเป็ นอาเภอที่มีภูเขา มีป่าไม้ มาก ดู ไม่ ไหว. อาเภอหนึ่ ง ๆ
มีตารวจสัก ๕๐ คน อันนี้พูดตามที่ได้ ฟังมา. แต่ท่ดี ินที่ท่เี ป็ นป่ ามีก่แี สนไร่ ก็หมายความว่า ในที่แห่ ง
หนึ่ งจะมีตารวจสักเศษหนึ่ งส่วนสี่คน ซึ่ งทาอะไรไม่ ได้ เพราะว่ าไม่ ถึงคน เดินก็ไม่ ได้ ดู อะไรก็ไม่ ได้
เพราะว่าไม่ไหวจริง ๆ
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ประโยชน์. เขาจะไม่ทาลาย และใครมาทาลาย เขาก็ป้องกัน. หมายความว่าชาวบ้ านนั้น ถ้ าเราให้ โอกาสให้
เขามีอยู่มีกินพอสมควรก็จะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ ให้ เราเป็ นจานวนมาก. อย่างในร่ องหุบเขาเล็กๆ ที่มีเพียง
๕๐ ไร่ ก็จะทาเป็ นหมู่บ้านให้ ชาวบ้ านมาอยู่. คาว่าชาวบ้ านนี้จะเรียกว่าชาวบ้ านก็ได้ ชาวเขาก็ได้ ก็เป็ น
ชาวบ้ านทั้งนั้น. เคยไปถามชาวเขา พูดถึงเรื่ องว่ าจะทาโครงการอะไรๆ “เราก็ต้องช่ วยกันรั กษานะ”
เขาบอกว่ า “หมู่เฮาก็เป็ นคนไทยเหมือนกัน ” ก็หมายความว่ า เป็ นชาวบ้ านเหมือนกัน ช่ วยกันทา เขาก็
อยากอยู่ ใต้ ก ฎหมาย ทางานที่สุจ ริ ต. ถ้ า เราทาอะไรที่ดี มี เ หตุ ผ ล เขาก็จ ะรั ก ษา “ป่ า ๓ อย่ า ง”
นี้ ไม่ ใช่ รักษาต้ นน้าลาธารแล้ ว ก็เป็ นความคิดที่ผิด เพราะว่ าต้ นไม้ จะเป็ นต้ นอะไรก็ตาม มีประโยชน์
ทั้งนั้น. ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ น้ัน และมีประโยชน์ท่ี ๔ คือ อนุรักษ์ดินและอนุรักษ์ต้นนา้ ลาธาร. ฉะนั้น
เรื่องนี้กข็ อท้ วงนิดหน่อย”
พระราชดารัสพระราชทาน ที่ทรงชี้ทางออกให้ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง น่าจะเป็ นการแก้ ไขความ
ขัดแย้ งระหว่างส่วนราชการ และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่ วมของราษฎรในชุมชนให้ มีสิทธิได้ รับประโยชน์
จากทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อชุมชนจะได้ รักษาทรัพยากรป่ าไม้ ไว้ อย่างยั่งยืน
รูปแบบการปลูกป่ าเพือ่ อนุรกั ษ์ตน้ น้ า
นอกจากรู ป แบบการปลู ก ป่ าภาครั ฐ ซึ่ งส่ วนอนุ รั กษ์ ต้น น้า ได้ ถื อปฏิบั ติมาโดยตลอดแล้ ว มติ ท่ี
ประชุ ม ได้ พิ จ ารณาก าหนดรู ป แบบการปลู ก ป่ าเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ต้ น น้า เพิ่ ม เติ ม คื อ การปลู ก ป่ าตามแนว
พระราชดาริ โดยการปลูกไม้ 3 ชนิด เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง สามารถยังประโยชน์ได้ สงู สุด
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อสนองตามแนวพระราชดาริในการปลูกต้ นไม้ 3 ชนิด ได้ แก่
- ไม้ ใช้ สอย
- ไม้ ก่อสร้ าง
- ไม้ กนิ ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ได้ แก่
- ใช้ เป็ นฟื นสาหรับหุงต้ มและใช้ สอยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
- ใช้ สร้ างและซ่อมแซมที่พักอาศัย
- ใช้ เป็ นอาหาร
- เป็ นการอนุรักษ์ดินและนา้ ในขณะเดียวกัน
2. การมีส่วนร่วมของชุมชน
3. เพื่อสนองความต้ องการของชุมชน
4. เพื่อฟื้ นฟูป่าและระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ – พื้นที่ต้นนา้
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ปลูกไม้ 3 ชนิด ในพื้นที่เดียวกันเพื่อประโยชน์ ดังนี้
1. ไม้ ใช้ สอย (ไม้ ฟืน, ไม้ โตเร็ว) จานวน 100 ต้ น/ไร่ ใช้ ระยะปลูก 4 x 4 เมตร
2. ไม้ ก่อสร้ าง (ไม้ เนื้อแข็ง, ไม้ เศรษฐกิจ) จานวน 100 ต้ น/ไร่ ใช้ ระยะปลูก 4 x 4 เมตร
3. ไม้ ป่ากินได้ จานวน 25 ต้ น/ไร่ ใช้ ระยะปลูก 4 x 4 เมตร
(ไม้ ช้ันล่าง ปลูกพืชหัว สมุนไพร และพืชล้ มลุก)
การปลูกและชนิดพันธุไ์ ม้ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
การปลู ก ป่ า 3 อย่ า ง ประโยชน์ 4 อย่ า ง ให้ พิ จ ารณาปลู กพั น ธุ์ไม้ ต ามแนวพระราชด าริ
ประกอบด้ วย ไม้ กินได้ ไม้ มีค่า และไม้ ใช้ สอย ปลูกจานวนไม่น้อยกว่า 200 ต้ นต่อไร่ และให้ มีเรือน
ยอดหลายชั้นใกล้ เคียงกับป่ า ชนิดพันธุไ์ ม้ ให้ พิจารณาพันธุไ์ ม้ ท้องถิ่นและพันธุไ์ ม้ อ่นื ตามความเหมาะสม
วิธีการปลูกและบารุงรักษา ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติการฟื้ นฟูสภาพป่ าในเขตอนุ รักษ์ท่มี ิใช่
พื้นที่ต้นนา้
โดยมีบัญชีแสดงชนิดไม้ ท่กี าหนดให้ ใช้ ปลูกตามแนวทางปฏิบัติการฟื้ นฟู สภาพป่ าในเขต
อนุรักษ์ท่มี ิใช่พ้ ืนที่ต้นนา้ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช ดังนี้
ลาดับที่
ท้องที่
1
ภาคเหนือ

2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3

ภาคกลาง – ตะวันตก

4

ภาคใต้

ชนิดไม้ที่กาหนดให้ปลูก
สัก สนเขา (Pinus) ยมหอม ยมหิน มะค่าโมง ตะเคียนทอง
ประดู่ป่า แดง ยางนา ตะแบก จาปี ป่ า จาปาป่ า แอปเปิ ลป่ า
กาลังเสือโคร่ง นางพญาเสือโคร่ง มะม่วงป่ า ตะกู มะกอกป่ า
ตีนเป็ ด หว้ า เพกา ราชพฤกษ์ นนทรีป่า ก่อ ทะโล้
มะขามป้ อม เสี้ยว สะเดา ขี้เหล็กบ้ าน บง ไผ่ต่าง ๆ หวาย
สัก มะค่าโมง มะค่าแต้ ตะเคียนทอง ยมหิน ประดู่ป่า แดง
ยางนา พะยอม ตะแบก สนเขา (Punus) ชิงชัง พะยูง มะม่วง
ป่ า เต็ง รัง เหียง พลวง นนทรีป่า ถ่อน พฤกษ์ ขี้เหล็กบ้ าน
สะเดา สีเสียดแก่น สาธร สนเขา บง ไผ่ต่าง ๆ หวาย
ประดู่ป่า สะเดา สีเสียดแก่น ตะกู มะปิ น กฤษณา สัก
ยมหอม ยมหิน ตะเคียนทอง แดง ยางนา ยางแดง ตะแบก
มะม่วงป่ า นนทรีป่า ไผ่ต่าง ๆ หวาย กันเกรา มะเกลือ ตีนเป็ ด
นางพญาเสือโคร่ง ขี้เหล็กบ้ าน มะขามป้ อม สนทะเล ทองหลาง
ประดู่ป่า ทัง มะม่วงป่ า หลุมพอ ตะกู ตะเคียนทอง ตะเคียน
ชันตาแมว เคี่ยม ยางนา กันเกรา ไข่เขียว ทุ้งฟ้ า ขี้เหล็กบ้ าน
ยมหิน ทุเรียนป่ า สะตอ เหรียง พะยอม ไผ่ต่าง ๆ หวาย
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1. สาหรั บไม้ ชนิ ดอื่น ๆที่นอกเหนือจากบั ญชีน้ ี หากหน่ วยงานใดมีความจาเป็ นต้ องใช้
ปลูกให้ ช้ ีแจงเหตุผลและขออนุมัติต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืชก่อน
2. การปลูกซ่ อมให้ ปลูกซ่ อมด้ วยไม้ ชนิ ดเดียวกันกับที่ปลูกในครั้ งแรก หากจาเป็ นต้ อง
ปลู ก ด้ ว ยไม้ ช นิ ด อื่ น และเป็ นชนิ ด ไม้ ท่ีมี อ ยู่ ต ามบั ญ ชี ให้ เ สนอเหตุ ผ ลความจ าเป็ นและขออนุ มั ติ จ าก
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุ รักษ์ท้องที่ และให้ สานักบริ หารพื้ นที่อนุ รักษ์ท้องที่รายงานกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืชทราบด้ วย
3. บัญชีแสดงชนิดไม้ น้ ีไม่ใช้ บังคับสาหรับการปลูกเพื่อการทดลองทางวิชาการหรือการ
สาธิต
การเลือกชนิดพันธุไ์ ม้ปลูก
1. ไม้ใ ช้ส อย หมายถึ ง ไม้ ท่ี ส ามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ เนกประสงค์ ใ นการก่ อ สร้ าง
ทาเครื่ อ งมื อ กสิก รรม ทาเฟอร์ นิเ จอร์ ประดิษฐกรรม ฟื นและถ่ า นฯ ซึ่ งชนิ ดไม้ ท่ีป ลู กสามารถตัดฟั น
นามาใช้ ประโยชน์ได้ ในช่วงระยะเวลาอันสั้น 5 – 10 ปี ส่วนใหญ่จะเน้ นหนักพันธุ์ไม้ โตเร็วเป็ นหลัก แต่
หากในบางพื้ นที่ท่มี ีการใช้ ประโยชน์ไม้ ขนาดเล็ก เพื่ ออุตสาหกรรม ประดิษฐกรรม พันธุ์ไม้ มีค่าเศรษฐกิจ
บางชนิดแล้ ว เช่น ไม้ สกั ก็จัดเป็ นไม้ ใช้ สอย
ชนิดไม้ ท่เี หมาะสมสาหรับปลูกเป็ นไม้ ใช้ สอย ควรมีลักษณะดังนี้
1) เป็ นชนิ ดไม้ ท่ีหาพั น ธุ์ได้ ง่า ยและโตเร็วในท้ องถิ่ น นั้ น มีเรื อนยอดขนาดปานกลาง รวมถึง
ความสามารถต้ านทานต่อปัจจัยแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมได้ ดี
2) ให้ ผลผลิตด้ านเนื้อไม้ สงู และมีก่งิ ก้ านมากพอสมควร
3) มีระบบรากค่อนข้ างลึกเพื่อลดการแก่งแย่งธาตุอาหารจากพืชเกษตร และพ้ นอันตรายจากการ
ไถพรวน
4) ปลูกและบารุงรักษาได้ ง่าย
5) มีอายุการตัดฟั นในระยะสั้น 5 – 15 ปี และมีความสามารถในการสืบต่อพันธุ์โดยวิธีง่าย ๆ
เช่น แตกหน่อได้ ดี
6) เป็ นชนิดไม้ ท่ใี ห้ ค่าความร้ อนสูงเพื่อใช้ เป็ นฟื นถ่าน
7) เป็ นไม้ ท่ใี ช้ ประโยชน์ได้ เอนกประสงค์ เช่น ใบ ดอก ผล ใช้ เป็ นอาหารได้
8) สามารถช่วยให้ การปรับปรุงดินได้ ดี

-5การเลือกชนิดไม้ ปลูก นอกจากจะต้ องเป็ นชนิดไม้ ท่ีควรมีลักษณะดังกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว การเลือก
ชนิดไม้ ปลูกยังจะต้ องคานึงถึง ความต้ องการปัจจัยแวดล้ อมของพันธุ์ไม้ ชนิดนั้น ๆ โดยพันธุ์ไม้ แต่ละชนิด
จะมีความต้ องการปัจจัยแวดล้ อมที่แตกต่างกัน ปัจจัยแวดล้ อมที่สาคัญและมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของต้ นไม้ ประกอบด้ วย สภาพภูมิอากาศ ดิน แมลงและเชื้อโรค การที่ปลูกได้ ทราบข้ อมูลว่าพันธุ์ไม้ ชนิดใด
ชอบขึ้นในสภาพแวดล้ อมอย่างไร จะเป็ นประโยชน์ต่อการเลือกชนิดไม้ ปลูกเป็ นอย่างมาก ชนิดพันธุ์ไม้
เลือกปลูกอาจจะเป็ นที่มีอยู่ในท้ องถิ่นนั้นหรือนามาจากแหล่งอื่น แต่ในทางปฏิบัติท่ดี ีควรเลือกชนิดพันธุ์ไม้
ท้ องถิ่นเป็ นอันดับแรกเสียก่อน เพราะจะเป็ นวิธีการที่ประหยัดและปลอดภัยที่สุด ส่วนการเลือกชนิดพันธุ์
ไม้ ต่างถิ่นนามาปลูกควรเป็ นอันดับรองและมีความแน่ใจขึ้นได้ ดี ดังนั้นการได้ ทราบความต้ องการปั จจัย
แวดล้ อมของพันธุไ์ ม้ บางชนิดเสียก่อน ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกชนิดไม้ ปลูก
ไม้ โตเร็วในรูปของฟื นและถ่าน ขณะนี้ความต้ องการเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
มีมากขึ้นอย่ างรวดเร็วจนป่ าธรรมชาติมิอาจสนองตอบได้ ทันท่วงที การปลูกไม้ ไว้ ใช้ สอยสาหรั บชุ มชน
จึงเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะการปลูกไม้ โตเร็วสาหรับใช้ สอยและฟื้ นฟู
สภาพพื้ นดินที่เสื่อมโทรมในปั จจุ บันให้ ดีข้ ึน พั นธุ์ไม้ ท่กี รมป่ าไม้ ได้ แนะนาให้ ประชาชนปลู ก ได้ แก่ ยูคา
ลิปตัส สนประดิพัทธ์ กระถินยักษ์ สะเดา เลี่ยน กระถินณรงค์ สะแก ขี้เหล็ก สนทะเล และพุทรา
เป็ นต้ น
2. ไม้ทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง
ไม้ เป็ นวัสดุซ่ึงมนุษย์ร้ ูจักกันอย่างแพร่หลาย มีการนามาใช้ ประโยชน์เป็ นเวลานาน ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เนื้อไม้ เป็ นส่วนที่ได้ จากไม้ ยืนต้ น ซึ่งนาไปใช้ สอยในรูปต่าง ๆ มากกว่าส่วนอื่น ส่วนของเนื้อไม้ อาจ
แบ่งได้ 3 ลักษณะ
1. เนื้ อไม้โดยตรง เช่น ไม้ กระดาน ไม้ ก่อสร้ างต่าง ๆ เครื่องเรือน ฯลฯ
2. เซลล์ในเนื้ อไม้ เช่น กระดาษ หีบห่อ ฯลฯ
3. อนู หรือสารเคมีจากไม้ เช่น ยา กาวเคมี เครื่องนุ่งห่ม ไหมเทียม พลาสติก ฯลฯ
ไม้ เป็ นวัสดุท่ไี ด้ จากธรรมชาตินามาใช้ เป็ นวัสดุก่อสร้ างและเครื่องใช้ ต่าง ๆ ได้ จากไม้ ยืนต้ น
3 ประเภท
1. ไม้ในรูปเข็ม พวกไม้ สน (Pine)
2. ไม้ใบกว้าง ที่ใช้ กนั ทั่วไปในบ้ านเราและรู้จักกันดีท่วั ไป เช่น ไม้ สกั ไม้ ยาง ฯลฯ
3. ไม้ไผ่และปาล์ม ไม้ ไผ่เป็ นที่ร้ ูจักกันดี ส่วนไม้ พวกปาล์ม ได้ แก่หวาย มะพร้ าว ตาล หมาก
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1. เสา ได้ แก่ เต็ง ตะเคียนทอง รัง แดง เคี่ยม มะค่าโมง ประดู่ เคี่ยมคะนอง สัก เขล็ง
กันเกรา หลุมพอ เลียงมัน ตีนนก
2. เสาเข็ม ได้ แก่ เต็ง รัง ติ้ว แต้ ว พลวง ตะแบก สนทะเล สนประดิพัทธ์ ยางพารา ยูคา
ลิปตัส
3. แบบหล่อคอนกรีต ได้ แก่ กะบาก งิ้ว สมพง เผิง
4. หมอนรถไฟ ได้ แก่ เต็ง รั ง แดง มะค่าโมง กันเกรา ตะเคียนชัน มะค่าแต้ เลียงมัน
เขล็ง พันจา เคี่ยม บุนนาค สักทะเล เคี่ยมคะนอง ซาก ตีนนก หลุมพอ
5. ไม้ขีดไฟ ไม้จิ้มฟั น ได้ แก่ มะกอก ตีนเป็ ด ปออีเก้ ง ปอฝ้ าย ลุ่น กระเจา อ้ อยช้ าง
มะยมป่ า งิ้ว ไข่เนา สาโรง ซ้ อ
6. ด้ามเครื่องมือ ได้ แก่ กระถินพิมาน ชิงชัง ฝรั่ง หลุมพอ กระพี้เขาควาย พลวง ชุมเห็ด
เลียงมัน แดง แก้ ว พะวา เหลาเตา เต็ง มะเกลือ ตะเคียนหนู รกฟ้ า ขานาง พยุง ตะแบก
7. เครื่องเรือน ได้ แก่ ประดู่ ชิงชัง พยุง มะเกลือ มะค่าโมง มะม่วงป่ า ยมหอม ตาเสือ
กันเกรา จาปาป่ า ตะแบก เสลา สัก กระพี้เขาควาย ดาดง จันทร์ดง
3. ไม้กินได้
ไม้ ทุ ก ชนิ ด มี คุ ณ สมบั ติ ท่ี ใ ห้ คุ ณ ค่ า ในทุ ก ๆ ด้ า นได้ อ ย่ า งเอนกประสงค์ และมี ไ ม้ บ างชนิ ด มี
คุณลักษณะเพิ่มเติม สามารถให้ ประโยชน์ท่ใี ช้ ส่วนต่าง ๆ เป็ นอาหารได้ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทที่กนิ ใบและยอดอ่อน ได้ แก่ กันเกรา ขี้เหล็กบ้ าน ถ่อน เพกา มะกอกป่ า มะม่วง
ป่ า สะเดา สะตอ หว้ า นนทรีป่า ฯลฯ
2) ประเภทที่กนิ ดอก ได้ แก่ ขี้เหล็กบ้ าน พะยอม เพกา สะเดา ฯลฯ
3) ประเภทที่กนิ ผล ได้ แก่ ก่อ นางพญาเสือโคร่ง มะกอกป่ า มะเกลือ มะขามป้ อม
มะม่วงป่ า หว้ า หวาย ฯลฯ
4) ประเภทที่กนิ ฝัก ได้ แก่ แดง เพกา มะค่าแต้ มะค่าโมง สะตอ เหรียง ฯลฯ
5) ประเภทที่กนิ หัว ราก หน่อ และอื่น ๆ ได้ แก่ ไผ่ต่าง ๆ สีเสียดแก่น หวาย นนทรีป่า

-8ประเภทและลักษณะการเจริญเติบโตของไม้
การเจริ ญเติบโตของพั นธุ์ไม้ ลักษณะเฉพาะพั นธุ์ไม้ ท่สี าคัญซึ่งเป็ นตัวแทนของไม้ แต่ ละประเภท
เพื่ อประกอบการพิ จ ารณาและตัดสิน ใจปลู ก โดยแยกกลุ่มชนิ ดพรรณไม้ ตามลั กษณะการเจริ ญเติบ โต
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมของไม้ แต่ละชนิด ออกเป็ น 5 กลุ่ม โดยพิจารณาเมื่อต้ นไม้ มีอายุและโต
ได้ ขนาดเส้ นรอบวงที่ระดับอก 100 ซม. หรือมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. ซึ่งเป็ นขนาดจากัดที่เริ่ ม
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ ดังนี้
1. ไม้โตเร็วมาก คือ ไม้ ท่ใี ช้ เวลาในการเจริญเติบโตจนถึงขนาดที่กาหนด เมื่ออายุ 5 – 10 ปี
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเส้ นรอบวงมากกว่า 5 ซม.ต่อปี หรือมีเส้ นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้นมากกว่าปี
ละ 1.5 ซม. เช่นไม้ สะเดาเทียม ตะกู เลี่ยน กระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
2. ไม้โตเร็ว คือ ไม้ ท่ใี ช้ เวลาในการเจริญเติบโตจนถึงขนาดที่กาหนดประมาณ 10 – 15 ปี โดย
มีอัตราการเจริ ญเติบโตทางเส้ นรอบวงปี ละประมาณ 5 ซม. หรื อมีเส้ นผ่าศูนย์กลางของลาต้ นที่ระดับอก
เพิ่มขึ้นปี ละ 1.5 ซม. ได้ แก่ ไม้ สะเดา ขี้เหล็ก ถ่อน สีเสียดแก่น โกงกาง สนทะเล สนประดิพัทธ์
3. ไม้โตปรกติ คือ ไม้ ท่ใี ช้ เวลาในการเจริญเติบโตจนถึงขนาดที่เริ่มใช้ ประโยชน์ได้ เมื่ออายุ 15
– 20 ปี โดยมีอตั ราการเจริญเติบโตทางเส้ นรอบวง 2.5 – 4 ซม./ปี หรือมีเส้ นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้น 0.8
– 1.2 ซม./ปี ได้ แก่ ไม้ สกั สนสามใบ สนคาริเบีย
4. ไม้โตค่อนข้างช้า คือ ไม้ ท่ใี ช้ เวลาในการเจริญเติบโตจนถึงขนาดจากัดต่าสุดที่เริ่มใช้ ประโยชน์
ได้ (เส้ นรอบวงของลาต้ นที่ระดับอก 100 ซม.) เมื่ออายุ 20 – 25 ปี โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เส้ นรอบวง 1.0 – 2.5 ซม./ ปี หรื อมีอัตราการเจริญเติบโตทางเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.3 – 0.8 ซม./ปี
ได้ แก่ ไม้ ประดู่ ยางนา แดง หลุมพอ
5. ไม้โตช้า ได้ แ ก่ ไม้ ท่ีมีอ ายุ ตัดฟั น 25 – 30 ปี จึ งจะโตได้ ขนาดจ ากัดที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ โดยมีอตั ราการเจริญเติบโตทางเส้ นรอบวงร้ อยกว่า 1 ซม./ปี หรือมีเส้ นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้น
น้ อยกว่า 0.3 ซม./ปี เช่น ไม้ ตะเคียนทอง พะยูง ชิงชัน มะค่าโมง เต็ง รัง
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