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............................................................................................
:: ลักษณะทั่วไป ::
ยางนา เปนไมที่มีคุณคาสําคัญยิ่งในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่ง เพราะเปนที่
นิยมใชสอยกันมากในการกอสรางบานเรือนและในการทําไมอัด
รวมทั้งสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศดวย นอกจากนี้ยังใหน้ํามันยาง ซึ่งใชในการกอสรางบานเรือนและในการทําไมอดั
รวมทั้งสงออกไปจําหนายยังตางประเทศดวย นอกจากนีย้ ังใหน้ํามันยาง ซึ่งใชในการทําไต ยาเรือ
ทําน้ํามันทาบาน ตลอดจนใชเปนยารักษาโรค แตปริมาณไมยางนาในปจจุบนั ไดลดนอยลงมาก
เนื่องจากการทําไมและโดยที่ไมยางนาสวนใหญจะขึ้นอยูในที่ราบริมน้ํา ซึ่งจะถูกบุกรุกแผวถาง
กลายเปนเรือกสวนและไรนาทําใหเกิดความจําเปน ทีจ่ ะตองทําการปลูกสรางสวนปาไมยางนาขึน้
ทดแทนในพืน้ ที่ที่เหมาะสม และหาวิธีการเพิ่มปริมาณไมยางนาในปาธรรมชาติใหเพิ่มมากขึ้นไม
ชนิดนี้มีชื่อพืน้ เมืองแตกตางกันไปในแตละทองถิ่นไดแก ยางนา ยางขาว ยาง ยางแมน้ํา ยางหยวก
(ทั่วไป) ยางกุง (เลย) ยางควาย (หนองคาย) ยางเนิน(จันทบุรี) ราลอย (สุรินทร) ลอยด (นครพนม)
ทองหลัก(ละวา) ยางตัง (ชุมพร) จะเดียล (เขมร) เคาะ (เชียงใหม) ขะยาง (นครราชสีมา) กาดีล
(ปราจีนบุรี) โดยยางนานี้ จัดอยูในวงศ Dipterocarpaceae สกุล Dipterocarpus มีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมอยู
ในเกาะบอรเนียว ไมยางนา ชอบขึ้นอยูในพื้นที่ที่มีความชุมชื้นโดยเฉพาะในที่ราบริมน้ําทั่วไป
การสืบพันธุตามธรรมชาติปกติไมดนี ักจึงทําใหพบแตไมยางนาที่มีขนาดใหญเปนสวนมากกลาไม
มีนอย
ยางนา เปนไมยืนตนขนาดใหญ ไมผลัดใบ มีความสูง 30 – 40 เมตร ความสูงถึงกิ่งสดกิง่
แรกประมาณ 20 เมตร ลําตน เปลาตรง เปลือกเรียบหนา เนื้อไม สีน้ําตาลแดง ใบ เปนรูปไขแกมรูป
หอก ขนาด 8-15 x 20-35 เซนติเมตร เนื้อใบหนาปลายใบสอบเรียว โคนใบเรียบ เสนแขนงใบมี 14
– 17 คู กานยาว 4 เซนติเมตร กาบหุมยอดมีขนยาวๆ สีน้ําตาล ดอก เปนสีชมพูออกเปนชอสั้นๆตาม
งาม ใบตอนปลายๆกิ่ง กลีบรองกลีบดอกตอนโคนเชือ่ มติดกันเปนรูปถวยและมีครีบตามยาว 5
ครีบ ปลายแยกเปน 5 แฉก ยาว 2 แฉกสัน้ 3 แฉก มีขนสั้นๆ สีน้ําตาลปกคลุมทั่วไป กลีบดอกมี 5
กลีบ โคนกลีบประสานติดกันปลายกลีบบิดเวียนตามกันแบบกังหัน เกสรตัวผูมี 29 อันรังไขมี 3

ชอง ไขออนชองละ 2 อัน ผล มีลักษณะกลม มีครีบตามยาวตลอด 5 ครีบ ปกยาว 2 ปกขนาด 2.5-3
x 10-12 เซนติเมตร ปกสั้น 3 ปก เปนรูปหูหนู
:: การกระจายพันธุตามธรรมชาติของไมยางนา ::
ยางนา เปนพันธุไมที่ชอบขึ้นเปนกลุมตามที่ราบชายลําธารในปาดิบทั่วไปที่สูง จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย 200–600เมตร มีลักษณะการกระจายพันธุอยางกวางขวางตั้งแต
บังคลาเทศ ตอนใตของพมา ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม สําหรับการกระจายพันธุในประเทศ
ไทยนัน้ ไมยางนา สามารถขึ้นอยูทุกภาคของประเทศ ไดแก ภาคเหนือมีในจังหวัดเชียงราย
เชียงใหม ลําพูน และกระจัดกระจายทั่วไปในปาสองขางถนนสายลําพูน – ตาก – กําแพงเพชร และ
จากกําแพงเพชร – นครสวรรค จะพบเห็นยางนาขึ้น กระจัดกระจายอยูท ั้งสองฝงถนน และมีมากใน
จังหวัดนครสวรรค และอุทัยธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบทั่วไปในจังหวัดเลย ขอนแกน
และนครราชสีมาในภาคกลางขึ้นอยูทั่วไปแถบจังหวัดสระบุรี และกาญจนบุรี ในภาคตะวันออก
สามารถขึ้นอยูไดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี และตราด ในภาคใตพบที่จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และตรัง
:: การพัฒนาของดอกและผลของไมยางนา ::
เมื่อฤดูฝนผานพนไปไมยางนาจะแตกใบออนหลายครั้งในระหวางปลายเดือนตุลาคมถึง
ปลายเดือนกุมภาพันธ กอนที่จะถึงระยะออกดอก การแตกใบออนของไมยางนาจะเริ่มตน หลังจาก
ไมยางนาทิ้งใบหมดแลว ซึ่งจะกินเวลา 2 สัปดาห แตในบริเวณเดียวกันไมยางนาแตละตนจะมีการ
รวงของใบไมพรอมกัน เมื่อใบรวงหมดสวนปลายของกิ่งจะเริ่มพองตัว และยืน่ ยาวออกมีลักษณะ
เปนกาบหุม ปลายยอด และมีการเปลี่ยนแปลงขยายตัวขึน้ เรื่อยๆ สวนที่หุมตาซึ่งอยูในหูใบ จะยืด
ยาวเต็มที่แลวคลี่ออกในที่สุดจะลวงหลนไป หูใบที่หอหุมสวนยอดจะปรากฎเปนชัน้ ๆ ซึ่งเปนชัน้
ของแตละปลอง ดานนอกของหูใบจะมีขน ซึ่งภายในจะมีตาที่จะเจริญเติบโตเปนกิง่ กานตอไป การ
เจริญเติบโตของกิ่งกานนีจ้ ะเปนไปอยางรวดเร็วเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีประมาณ 6 – 8 ปลองเมื่อ
ไมยางนาเจริญเติบโตถึงระยะออกดอกผลไดแลว การแตกใบออนของไมยางนาจะเกิดขึ้นเพียงครั้ง
เดียว พรอมทั้งมีตาดอกเกิดขึ้นที่ขางกิ่งทีแ่ ตกออกมาใหม เมื่อใบออนเริ่มคลี่ออก ชอดอกก็จะเริ่ม
ขยายตัวไปพรอมๆกัน
และจะมีการเจริญของดอกจากโคนไปยังปลายของชอดอกซึ่งเปนแบบ
raceme ดอกมกลีบเลี้ยงเปนหอและมีหูยาวยื่นออกมา 2 หู กลีบดอก มี 5 กลีบ โคนของกลีบดอกติด
และซอนเรียงกันเปนวงกลม ดอกยางนามีเกสรตัวผูเปนจํานวนมากประมาณ 29 – 36 อัน เรียงกัน
เปนวงรอบ 3 วง การผสมเกสรของดอกยางนามีทั้งผสมในตัวเองและผสมขามดอก เกสรจะชวย

ดึงดูดแมลงใหชวยผสมเกสร โดยเฉพาะผึ้งเปนแมลงทีช่ วยในการผสมเกสรของดอกยางนาอยาง
มาก
ผลของยางนาจะมีฐานหอหุมดวยทอกลีบเลีย้ งแตไมเชื่อมติดผล
ฐานกลีบเลี้ยงนีจ้ ะ
เจริญเติบโตขึ้นตามขนาดของผล และจะมีขนาดใหญเปนปกสองปก ตามปกติชอ ดอกยางนาชอ
หนึ่งจะติดผลเพียง 1 – 3 ผลเทานั้นไมยางนาตนหนึ่งๆ จะใหผลจํานวนมาก ผลจะแกจัดในราวตน
เดือนพฤษภาคม แลวรวงลงสูพื้นดิน แตผลยางนาที่รวงหลนถึงพื้นดินจะเปนเมล็ดดีเพียงประมาณ
30% ของผลยางนาทั้งหมดที่ผลิตได ทําใหเปนอุปสรรคตอการสืบพันธุ ผลยางนาที่หลนถึงพื้นดิน
แลวจะมีเมล็ดที่ใชทําการเพาะไดเพียง 57% นอกนัน้ จะถูกแมลงทําลาย 34% และเนาเสีย 9% ระยะ
ออกดอกออกผล แบงเปนระยะได ดังนี้
1. ระยะเจริญของตาปลายสุด เริ่มตนตั้งแตปลายเดือนตุลาคม ใชระยะเวลา 2 สัปดาหผลิต
bud swelling
2. ระยะแตกใบออนและแตกชอดอก ประมาณปลายเดือนมกราคม ใชเวลา 2 สัปดาห
3. ระยะดอกเริ่มบาน ประมาณตนเดือนกุมภาพันธเวลาประมาณ 3 สัปดาหดอกก็จะรวง
4. ระยะติดลูก ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ดอกปลายสุดที่บานกลีบเริ่มรวง ใชเวลา
ประมาณ 1 สัปดาห
5. ระยะการเจริญเติบโตของผลประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ถึงปลายเดือนมีนาคม
6. ระยะผลรวงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนพฤษภาคม จึงรวงหมด
:: การขยายพันธุและการผลิตกลาไมยางนา ::
ปกติไมยางนาจะใหเมล็ดตอตนเปนจํานวนมาก
ซึ่งจะใหเมล็ดที่สมบูรณ ประมาณ 70–80% ของเมล็ด
ทั้งหมดการขยายพันธุเพื่อการปลูกสรางสวนปานิยม
ใชเมล็ดเพื่อการขยายพันธุ เพราะสามารถเตรียมกลา
ไมไดเปนจํานวนมาก และงายในการดูแลรักษา
1. ลักษณะเมล็ด เมล็ดยางนาก็คือผลของยางนา
นั้นเอง ในผลหนึ่งจะมีเพียงเมล็ดเดียว และการเก็บ
เมล็ดและเพาะเมล็ดยางนาก็คือการเก็บทั้งผลและ
เพาะทั้งผลนั้นเอง เพราะเมล็ดมีกระเปาะซึ่งมี 5 แฉกหุมไวเกือบมิด และมี 2 ตุม ซึ่งเจริญยาว
กลายเปนปกของผลหรือเมล็ดระหวางปกทัง้ สองมีปลายแหลม
ซึ่งเปนปลายรากของเมล็ดถา
พิจารณาดูจากภายนอกเปลือกหุมจะพองนูนสม่ําเสมอปลารากซึ่งอยูระหวางปกทั้งสองมีสีเขียว

ออนและสด ถาผาดูภายในเมล็ด เนื้อของCotyledon จะมีสีขาวและมีเสนสีน้ําตาลกระจัดกระจาย
บีบดูรูสึกนุมมือและมียางเหนียว ลักษณะเมล็ดเสีย ถาพิจารณาดูจากภายนอกจะเห็นวาเปลือกหุม
เมล็ดมักแฟบลง หรือแฟบที่ขั้วของผลจะแหง ปลายรากของเมล็ดเหีย่ วซีด ถาผาดูภายในเมล็ดสวน
ที่เปน Cotyledon จะแข็งและลอนไมติดกับเปลือกนอก เนื้อของเมล็ดในจะมีสีน้ําตาล จํานวนและ
น้ําหนักของเมล็ดยางนา 1 ถัง(20ลิตร) มีปริมาณเฉลี่ยเทากับ 900 เมล็ด หรือ228 เมล็ดตอ 1
กิโลกรัม
2. การเก็บเมล็ดไมยางนา ผลยางนาจะแกในราวเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศและแตละทองที่จากการศึกษาไมยางนาในประเทศไทยพบวา ไมยางนาในภาคใตจะแก
กอนในภาคกลางและภาคอีสาน ในภาคเหนือจะแกหลังสุดการแกของผลยางนาเราดูไดจากสีของ
ปกจะเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีน้ําตาล รวงลงมาจากตน 1-2วัน ความมีชีวิตของเมล็ดจะมีประมาณ
75% เมล็ดจะถูกทําลายโดย คางคาวหนู กระรอกและแมลงตางๆ ประมาณ43% และอีก9% เปน
เมล็ดที่ตายหรือไมสมบูรณเมล็ดยางนาไมสามารถลดความชื้นภายในเมล็ดลงใหเหลือนอยๆได ถา
ความชื้นลดลงมากเมล็ดจะไมสามารถงอกได ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บเมล็ดคือเก็บจากบนตน
เมื่อเมล็ดแกกอ นจะรวงลงมาแลวทําการรีบเพาะทันที
3. การเก็บรักษาเมล็ดยางนา ความมีชวี ิตของเมล็ดในวงศยางเกีย่ วของกันอยางมากกับความชืน้
ภายในเมล็ด และพบวาความชื้นภายในเมล็ดนอยกวา 30% เมล็ดในวงศยางจะตาย หรือมี
เปอรเซ็นตการงอกนอยมาก
อยางไรก็ตามการศึกษาเรื่องเมล็ดไมยางนาที่ศนู ยเมล็ดพันธุไม
ปาอาเชี่ยน-แคนาดา จังหวัดสระบุรี พบวาเมล็ดไมยางนาที่ทําการเก็บในเดือนพฤษภาคม 2527
หลังจากเก็บไว 30 วันในรมซึ่งมีความชื้นเหลือเพียง 10.80%ยังสามารถงอกไดถึง 24% โดยพบวา
ความชื้นของผลมีอยูในสวนปกมากที่สุด ดังนั้นถาเราทําการเด็ดปกออกกอนทําการเก็บเมล็ดจะ
สูญเสียความมีชีวิตเร็วกวาเก็บไวทั้งปกมากและจากการทดลองการเก็บรักษาเมล็ดในถุงผา พบวา
เก็บไวที่อุณหภูมิ 15? C จะเก็บไวไดนานที่สุดรองลงมาคือเก็บไวในสภาพธรรมชาติและเก็บไวที่
อุณหภูมิ 20? C นอยที่สุด
4. การเพาะเมล็ดไมยางนา การเพาะไมยางนาเพื่อการวิจยั ในหองเพาะเมล็ด พบวาเมือ่ ทําการเพาะ
เมล็ดที่เก็บในสภาพธรรมชาติโดดเด็ดปกกอนจะเริ่มงอกหลังจากเพาะ 4? วัน และจากทีเ่ ก็บ
ไวในหองเก็บเมล็ดไมที่อุณหภูมิ 15? C เมล็ดจะเริ่มงอกหลังจากเพาะ 6? วัน และจะทยอยงอก
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง 30 วัน ในการเพาะเมล็ดเพื่อปลูกสรางสวนปาหรือเพื่อตองการกลาไมจํานวน
มากๆ จะทําการเพาะในกระบะเพาะหรือในหลุมดินโดดเด็ดปกออกเสียกอน แลวนําเมล็ดกอง

รวมกัน ใชกระสอบหรือฟางหรือใยมะพราวคลุมเมล็ดแลวรดน้ําเชา เย็น ทุกวันหลังจากเพาะได
ประมาณ 1 สัปดาห เมล็ดก็จะเริ่มงอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงประมาณ 1 เดือนหลังตากเพาะ
5. การงอกของเมล็ด ผลยางนาเมื่อหลนถึงพื้นดินแลวและมรสภาพดีเมือ่ ไดรับน้ําฝน มันจะเริ่มงอก
ทันทีเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดจะดี เมื่อหลนลงมาไมเกิน 10 วัน ดังนั้น ระยะเวลาที่เมล็ดยาง
นางอกไดดีจึงมีลักษณะจํากัด อาจเปนอุปสรรคตอการสืบพันธุไดอยางหนึ่ง ถาหากวาพืน้ ที่ตรง
เมล็ดตกรกไปดวยเศษไม และวัชพืชจนเมล็ดไมสามารถหลน เมื่ออยูบนพื้นหรืออยูใ ตผิวดิน
เล็กนอยของแปลงเพาะที่มีความชื้น เมล็ดไมยางนามีอตั รางอกในตัวกลางที่เปนขี้เถาแกลบสูงสุด
43.33% ดินถึงดินในชวงเวลานั้น เมล็ดของพรรณไมสกุลนี้จะงอกไดดที ี่สุด 38.00% ทราย 37.33%
และดินปนทรายนอยที่สุด 30.67%
6. การรอดตายของกลาไม การอยูรอดของกลาไมถือเปนระยะสําคัญที่แสดงใหเห็นวาไมชนิดนัน้ ๆ
จะสามารถตั้งตัวอยูใ นถิ่นนัน้ ไดหรือไม การอยูรอดของกลาไมยางนามีปจจัยหลายอยางที่เกีย่ วของ
อัตราการเจริญเติบโตของกลาไมยางนาทางสวนสูงที่ปลูกโดยไดรับรมระดับตางๆ
กันไมมผี ล
แตกตางจนมีนัยสําคัญทางสถิติแตอยางใด
นั่นคือกลาไมยางนาไมคอยจะสนองตอบแสงสวาง
เต็มที่มากมายนักเมื่อยังมีขนาดเล็กอยูแ ละเปนไมชอบรมปานกลาง การศึกษาการเจริญเติบโตของ
กลาไมยางนาในปาภูหลวง ต.วังน้ําเขียว อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมาพบวาความแตกตางระหวาง
การเจริญเติบโตของกลาไมยางนาที่ทําการแผวถางเปดแสงสวางกับที่ปลอยตามธรรมชาติ ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติแตเปอรเซ็นตการรอดตายของกลาไมยางนาในแปลงที่เปดแสงสวางมากกวา คือ
รอดตาย 60.70 และ 40.62% เมื่อเปรียบเทียบกับทีป่ ลอยตามธรรมชาติจะมีอัตรารอดตายเพียง
53.22% และ27.35% เพราะเหตุวาการถางไมยืนตนและไมชั้นลางลงทําใหไมยางนาไดรับอาหาร
และแสงสวางมากขึ้นอันตรายที่จะไดรับจากการเบียดบังโดยไมใหญนอ ยลง ทําใหเปอรเซ็นตการ
รอดตายสูงขึ้น จึงเห็นไดวานอกจากแสงสวางแลว การแขงขันกันทางเรือนรากมีผลตอการรอดตาย
ของกลาไมเปนอยางมาก ระบบรากของกลาไมยางนาจึงเปนสิ่งที่ควรทําการศึกษาความเจริญของ
กลาไมยางนาใน 120 วันแรกนั้น ความยาวของรากจะมากกวาความยาวของลําตน แตน้ําหนักของ
ลําตนมากกวาน้ําหนักของรากโดยทัว่ ไปอาจจะกลาวไดวา ความสามารถของชนิดไมตางๆ ที่จะทน
อยูในมภาพพืน้ ที่หนึ่งที่ไดหรือ ตั้งตัวในทองที่ใหมตองเกี่ยวของอยางมากกับการแตกรากของมัน
และมีความสัมพันธอยางดีกับน้ําในดินทีม่ ันดึงมาใชไดตามตองการ
เพื่อใหเกิดความพอดีกับ
ปริมาณน้ําที่สญ
ู เสียไปโดยการคายน้ําและการเจริญเติบโต ความลึกและรูปรางของระบบรากไม
เนื้อแข็งมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําในดิน กลาไมยางนาตองการความชื้นในดินมาก ถาความชื้น
ในดินไมเพียงพอก็จะเปนอุปสรรคตอการสืบพันธ ไดมีผูทําการทดลองแลวปรากฎวาความชืน้ ใน

ดินมีผลตอการเจริญเติบโตและการรอดตายของกลาไมยางนา กลาวคือ เมื่อความชื้นที่ปลายราก
กลาไม 47.71% กลาไมเริ่มเหี่ยว และตายเมื่อมีความชืน้ 21.75%และใบจะเริ่มลดลงเมื่อความชื้น
บริเวณปลายราก 65.07% (เสวก, 2508)
7. การยายกลาไมยางนา เมือ่ เมล็ดไมยางนางอกรากออกมาราวประมาณ 1 นิ้วก็ทาํ การยายลงไป
ปลูกในถุงพลาสติกขนาด 4”x6” ระยะนีก้ ลาไมจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจนกระทั่งเมื่อยายปลูก
ได ประมาณ 1 เดือน ทําการคัดเลือกกลาไมตนลักษณะดียายไปปลูกในถุงขนาดใหญขึ้นขนาด
(5”x8” ขึ้นไป) เพื่อใหรากเจริญไดดียิ่งขึ้น ซึ่งถาเราไมมีการยายลงถุงใหญ กลาไมจะไมเจริญตอไป
และเมื่อเราทําการตัดแตงรากสวยยอดของกลาไมจะตายเหลือความสูงประมาณความยาวของราก
เทานั้น และควรเลี้ยงกลาไมยางนาในถุงใหญนี้ใหมีอายุอยางนอย 1 ป จึงนําไปปลูกในพื้นที่ตอไป
:: การเตรียมพื้นที่ปลูกไมยางนา ::
การปลูกไมยางนาควรมีรมเงาประมาณ 1-2 ปแรกของการเจริญเติบโต จึงตองมีการเตรียม
พื้นที่สําหรับปลูกไมรมเงากอน หรือในกรณีที่ตัดไมใหญลงก็ควรเหลือรมเงาสําหรับกลาไม การ
ตัดไมรมเงาออกควรทําหลังจากผานปแรกไปแลว
โดยคอยๆเปดรมเงาออกและมีการควบคุม
วัชพืชอยางดีในระยะ 1-2 ป ในปจจุบนั ยังไมมีรายละเอียดที่แนนอนวา การปลูกสรางสวนยางนา
จําเปนตองปลูกไมชนิดอืน่ เพื่อเปนรมเงาใหตนยางนาหรือไม แตโดยที่สังเกตจากธรรมชาติลูกไม
ยางนาชอบขึ้นตามบริเวณที่มแี สงแดดสองถึง แตขณะเดียวกันตองมีไมใหญๆบดบังอยู จึง
จําเปนตองปลูกไมอื่นเปนรมเงาดวย ไมที่จะเปนรมเงานี้ควรจะเปนพันธุไมที่โตเร็วพวกตระกูลถั่ว
หรือปลูกพืชโดยระบบวน-เกษตร จากการสังเกตในปายางนาธรรมชาติที่มีชาวบานเขาไปบุกรุก
แผวถางแลวปลูกกลวยน้ําวา โดยในไรกลวยเหลานี้ไดพบเห็นลูกไมยางนาขึ้นงอกงามดีมาก แสดง
ใหเห็นวากลวยกับไมยางนาไมเปนอันตรายแกกัน ในขณะเดียวกันแมพนั ธุไมชนิดอื่นๆ จะให
ประโยชนหลายอยาง อาทิเชน ไมฟน ถาน เปนตน แตถาจําเปนตองตัดตั้งแตลําตนยังเล็กอยู ก็ไมมี
ประโยชนแตอยางใดมากนัก แตสําหรับกลวยนั้นดูนาจะมีประโยชนดีกวาหลายอยาง อาทิเชน
(1) สามารถใหผลผลิตรวดเร็วในปที่ 2 จึงทําใหสามารถชักจูงราษฎรกลาลงทุนแทน ทําใหมกี าร
ปลูกสรางสวนปาในรูปแบบวนเกษตร
(2) กลวยสามารถใชเปนอาหารที่นิยมบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ หากมีสวนกลวยเปน
จํานวนมากอาจกอใหเกิดอุตสาหกรรมติดตามมาภายหลังได
(3) กลวยอาจจะเจริญเติบโตไดดใี นสวนยางนาเปนระยะเวลานานประมาณ 10 ป จึงนานพอที่ผู
ลงทุนปลูกกลวยสามารถเรียกทุนคืนได

(4) ในปจจุบนั นี้ราษฎรขาดแคลนพื้นที่ที่ทํามาหากิน ดังนัน้ จึงสามารถใหสวนยางนาเปนที่ทํามาหา
กินแกราษฎรไดดวย
การปลูกกลวยในสวนปายางนา เมื่อระยะเวลานานขึ้น พื้นที่นั้นจะกลายเปนสวนกลวยไป
แทนที่จะเปนสวนยางนา เรื่องนี้นาจะแกไขได เพราะอยูที่ตัวบุคคลและแผนดําเนินงาน ในการ
ปลูกกลวยเปนรมเงาใหไมยางนาที่ไดปฏิบตั ิมาแลว เริ่มปลูกเมื่อฝนตกชุกพอสมควรระหวางเดือน
มิถุนายน แตถาปลูกไดเร็วกวานี้อาจจะทําใหสามารถตั้งตัวไดเร็วกวา แตอาจจะมีปญหาเกี่ยวกับ
การหาจํานวนหนอกลวย ซึ่งขุดยายลําบากเพราะดินแข็ง การปลูกกลวยในฤดูเดียวกับการปลูกไม
ยางนานัน้ ในระยะปแรกกลวยยังไมไดชว ยใหรมเงาแกกลาไมยางนามากนัก เพราะหลุมหนึ่งมี
กลวยเพียงตนเดียว หรือแมจะใชตนไมชนิดอื่นเปนรมเงาก็เชนเดียวกัน เพราะยางนาและพันธุไมที่
ใหรมเงาก็เชนเดียวกัน เพราะยางนาและพันธุไมที่ใหรม เงาสามารถเจริญเติบโตไดไลเลี่ยกัน ดวย
เหตุนี้ถาจะใชกลวยเปนรมเงาใหยางนา จึงควรปลูกกลวยไวกอน 1 ป และในปที่ 2 จึงปลูก
ไมยางนาระหวางกลวย
:: การปลูกและระยะปลูกของไมยางนา ::
การปลูกสรางสวนปาในประเทศไทย ในสวนของกรมปาไมเทาที่ผานมาก็เพียงปลูกไมยาง
นา ผสมในพืน้ ที่บางเล็กนอย สวนดานองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ก็เพิ่งริเริ่มปลูกสราง
สวนปาไมยางนาเมื่อไมนานมานี้เอง ซึ่งสวนใหญปลูกทางภาคใตตั้งแตชุมพรลงไปจนถึงจังหวัด
ตรัง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกที่สวนปาจังหวัดกาฬสินธุ โดยใชระยะปลูก 4x4 ม. ปรากฏ
วาไมยางนามีเปอรเซ็นตการรอดตายสูง และมีการเจริญเติบโตดีเปนสวนใหญ
การปลูกไมยางนา
ควรทําในฤดูฝนเพราะในชวงนี้กลาไมยางนามีการเจริญเติบโตดี
สามารถตั้งตัวไดงายเมื่อฤดูฝนผานไปแลวก็เปนระยะทีต่ นยางตั้งตัวไดแลวจะเจริญเติบโตตอไป
1. การดายวัชพืช ควรดายวัชพืชอยางนอย 3 ครั้ง คือ ภายในเดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน และ
เดือนพฤศจิกายน โดยในการดายวัชพืชใหชิดดินใหตลอดไปกอนแลวจึงใชจอบดายรอบๆตน อีก
ครั้งหนึ่ง
2. การปองกันไฟ ในเดือนกุมภาพันธวัชพืชในสวนปาเริ่มจะแหง อาจเปนเชื้อไฟไดจึงตองทําการ
ปองกันไฟ การปองกันไฟที่อาจเกิดขึน้ ในสวนปาใชวธิ ีถางวัชพืชตลอดทั้งหมดแลวรวมกองเล็กๆ
แลวชิงเผาเสียกอน การปองกันไฟจากภายนอกใชวิธีการดายวัชพืชเปนแนวกันไฟรอบๆ สวนปา

3. การปลูกซอมกลายางนา กลาไมยางนาที่ปลูกในปหนึ่งๆจะมีบางตนตาย จึงจําเปนจะตองมีการ
ปลูกซอมทดแทนซึ่งถาใชกลาไมที่มีอายุเทาๆ กันก็จะทําใหยางนาสามารถเจริญเติบโตไดไลเลี่ยกัน
ฉะนั้นในการเพาะเมล็ดยางนาแตละปจําเปนจะตองเพาะเผื่อไวเพื่อปลูกซอมดวย แตละปจะตอง
เตรียมไวประมาณ 30 – 40 เปอรเซ็นตของกลาไมที่ปลูก สวนกลาไมยางนาที่เตรียมไวและเก็บไว
ในปตอไปนัน้ สวนใหญรากจะแทงทะลุถุงพลาสติกลงไปในดินเมื่อยายหรือเปลี่ยนหรือยกถุงกลา
ไม จะทําใหรากขาดหรือระบบรากถูกกระทบกระเทือนเมื่อนําไปปลูกหรือปลูกซอมในสวนปk
อาจจะตายได จึงจําเปนจะตองทําแปลงเพาะเลี้ยงกลาไมคางป โดยใชวิธีขุดดินแลวเอาดินออกลึก
ประมาณ 30 เซนติเมตร แลวนําทรายมาใสแทนดินเดิมใหไดระดับดินเดิมแลวยายกลาไมยางนาใน
ถุงพลาสติกขนาดใหญที่เปลี่ยนไวแลวมาตั้งเพาะเลีย้ งไวบนทราย แลวรดน้ําใหชมุ และบอยๆ ทุก
วัน เพื่อใหกลาไมที่ตองถอนจนรากขาด หรือถูกกระทบกระเทือนมากก็จะตายไปในแปลง
เพาะเลี้ยงนั้น จะไดไมตองเสียเวลาในการนําไปปลูก อนึ่ง การทําแปลงเพาะเลี้ยงกลาไมยางนา
ควรทําภายในเดือนเมษายน
:: โรคแมลงและศัตรูพืชธรรมชาติของไมยางนา ::
แมลงที่ทําอันตรายแกเมล็ดยางนามีอยู 4 ชนิด ไดแก Culladia sp. , Cramlus sp. ,
Enzophera sp. ใน FamilyPyralidae และ Cryphorhymchus sp. ใน Family Curaelionidae แมลง
เหลานี้จะเปนตัวแกในระยะที่ตนยางนาออกดอก และเขาไปวางไขไวในดอกเมื่อยางนาเปนผล ตัว
หนอนของแมลงก็จะเขาทําลายภายในผล เมล็ดยางนาสวนมากจึงถูกทําลายตั้งแตอยูบนตน ซึ่งเปน
การยากทีจ่ ะปองกันได
สวนผลยางนาที่หลนลงสูพื้นดินแลวบางสวนยังถูกปลวกเขาทําลายให
เสียหายอีกดวย นับวาเมล็ดยางนามีศัตรูที่คอยจะทําอันตรายมากพอสมควรและยากที่จะหลีกเลี่ยง
อันตรายที่จะไดรับนั้นไดลักษณะการทําลายของแมลงตอไมยางนามีทั้งหมด 7 แบบ ดังตอไปนี้
1. เจาะคอราก เปนหนอนดวงหนวดยาว ในวงศ Cerambycidae อันดับ Coleoptera ตัว
หนอน : สีขาว ความยาวประมาณตั้งแต 2.9 – 8 ซม. ไมมีขน สวนหัวสีน้ําตาล กวางประมาณ 1.5
ซม. มี manible สีดํา ลําตัวมี 11 ปลอง
ตัวเต็มวัย : สีเขียวตองออน มีจุดประสีดําที่ขอบปก ลําตัววัดจากสวนหัวถึงปลายปกยาวประมาณ
3.3 ซม. กวางประมาณ 1 ซม. โคนปกกวางประมาณ 1.2 ซม. หนวดสีดํา มีทั้งหมด 11 ปลอง
ชีวประวัติ : ตัวหนอนเจาะอาศัยอยูภ ายในลําตนของไมยางนา พบวารูที่เจาะมีทั้งขนาดใหญและเล็ก
มีขนาดตั้งแต 1 – 3 ซม. ทิศทางของรูไมแนนอน ตัวหนอนอาศัยอยูท ั้งในสวนรากที่มีขนาดใหญ

และสวนของลําตน ตั้งแตระดับคอดินไปจนถึงประมาณ 77 ซม. จากพื้นดิน โดยที่ทุกรูจะมีทาง
ติดตอกันไดตลอด ในรูที่ใชขับ frass นั้น มีขนาดประมาณ 1x1.8 ซม.เปนรูป วงรีตั้งขึ้นที่ระดับคอ
ดินหรือสูงไมเกิน 1 ฟุต ไดทําการสุมตัดตนยางนา พบวามีรูที่ระดับคอดินและรูที่ระดับความสูง
จากพื้นดิน 13 ซม. มี frass ขับออกมาที่ระดับ 13 ซม. ซึ่งเปนรูขนาดใหญ เมื่อผาดูพบวา frass ที่อยู
ภายในมีลักษณะเปนเสนเพียงบางเบาและพบตัวหนอนขนาดใหญภายใน สวนในรูอื่นๆแมแตใน
ราก พบวามี frass สีน้ําตาลอัดแนนภายใน
การกําจัด ใชยา Sumithion หยอดรูทุกรูที่พบวามีการทําลาย ขณะที่หยอดยาฆาแมลงพบมีหนอน
ขนาดใหญโผลออกมาที่ปากรูหลังจากหยอดยาเพียง 1-2 นาที และพบตัวเต็มวัยอยูท ี่โคนตนระดับ
คอดินที่มีรูขนาดใหญขณะทีห่ ยอดยาฆาแมลงดวย
2. เจาะลําตนและกิ่ง เปนหนอนดวงหนวดยาว ในวงศ Cerambycidae อันดับ Coleoptera
ตัวเต็มวัยและตัวหนอน นาจะเปนชนิดเดียวกับดวงหนวดยาวที่เจาะคอราก รากลักษณะภายนอกที่
พบ คือ รูเปนวงรี ขนาดเล็กและใหญคลายกับที่พบทีค่ อราก พบไดในลําตนปกติ มีเพียง 1-2 รู
เทานั้นที่ตวั หนอนใชขับ frass ออกมา frass ที่ตกอยูทโี่ คนตนมีลักษณะเชนเดียวกับที่พบที่คอราก
เพียงแตจุด ทีต่ กของ frass จะอยูห างจากโคนตนเล็กนอยทิศทางของรู (จากการทอลองใชลวดแทง
ตรวจสอบ) พบวามี ทิศทางขึ้นบางครั้งยาวถึง 20 ซม.
3.เจาะยอด ตัวหนอน เจาะบริเวณยอกของไมยางนา โดยเฉพาะยางนาที่ตนออนแอ เชน ถูก
เถาวัลยพันจนการเจริญเติบโตไมดี พบตัวหนอนสีขาว มีขนาด 3-4 ซม. สวนหัวสีน้ําตาลเจาะ
ภายในยอดจนกลวงพบรู 1-2 รู ที่ตัวหนอนใชขับ frass ออกมา มีขนาด 0.7-0.8 ซม. เปนรูปวงรี
ลักษณะคลายพวกดวงหนวดยาว
4. กัดกินเปลือกยอดและกิ่ง ไมพบตัวเต็มวัย แตลักษณะการทําลายเปนการกัดกินเปลือก
บริเวณยอดหรือกิ่ง บางครั้งพบวา เสียหายมากจนกิ่ง ยอดแหงตายและพบเห็นไดทวั่ ไป ลักษณะ
การทําลายคลาย Aristobia approximator แตไมพบตัว ทั้งที่สามารถ พบ Aristobia กินเปลือกตน
แดงที่อยูห างออกไปประมาณ 2 กม.อาจเปนไปไดวาเปนตัวเต็มวัยของหนอนดวง หนวดยาวที่เจาะ
คอรากนั้นเอง
5.เจาะใตเปลือก เปนดวงงวง ในวงศ Curculionidae อันดับ Coleoptera ดักแดสีขาว มีงวง
เห็นชัดเจน งวงยาวประมาณ 0.3 ซม. ลําตัวยาว 2.0 ซม. ลักษณะที่พบเห็นจากภายนอก คือ ตัว
หนอนจะขับ frass สีดํา เปยกออกมาจากเปลือกยางนา เห็นเปนระยะ frass ที่ขับออกมาจะติดกัน

เปนเสน คลาย frass ของ Glenea ที่ขับจากตนสัก และเมือ่ ใชมีดฝานเปลือกออก จะพบ gallery ทีม่ ี
frass สีน้ําตาลดําอัดแนนอยูภายใน มีทิศทางไมแนนอนวนไปเวียนมา ระยะทางประมาณ 40-50
ซม. และบาง gallery จะมีการแตกสาขาจนเกือบรอบตน ในกรณีของตนยางนาขนาดเล็ก ถามีการ
กินเปลือกจนรอบจะทําใหตน ตายได แตถาเปนตนที่มขี นาดใหญ พบวา เปลือกมีรอยแตกเห็น
ชัดเจน และบางครั้งมีปลวกเขาซ้ํา ทําใหเห็นเปนรองๆ ทัว่ ไป ดักแดของดวงงวงพบภายใน gellery
ที่สวนปลายโดยจะไมเจาะเขาไปในเนื้อไม
6.เจาะกินใตเปลือก ตัวหนอน มีสีขาว หัวโต พบบริเวณยอด หรืองามกิ่ง สิ่งที่เห็นได คือ
บริเวณที่ถูกกินนั้นจะพองขึน้ มา และมียางสีเทาหมนผสมกับ frass ปดอยู ลักษณะคลายกับทางของ
ปลวก แตเมื่อแกะออกจะพบตัวหนอนอยูภายใน บางครั้งกินเปลือกจนเห็นเปนรอยยุบตัวของ
เปลือก ในกรณีที่เปนตนขนาดใหญ
7.กินเปลือก เปนหนอนผีเสือ้ ในวงศ Indarbellidae อันดับ Lepididoptera ตัวหนอน สีเขียว
ขี้มา-น้ําตาล พบตัวหนอนชักใยที่มี frass สีน้ําตาล ติดอยูบ ริเวณงามกิ่งและตัวหนอนกินเปลือกของ
ยางนา เห็นเปนหลุม และเจาะรูเขาไปในบริเวณตา
นอกจากนี้ ยังพบวามีแมลงที่ทําอันตรายตอไมยางนาอีกหลายชนิด ไดแก หนอนผีเสื้อกิน
ใบ ลักษณะการกินเชนเดียวกับที่พบบนยางพลวง หนอนผีเสื้อ Pyralidae โดยจะนําใบสองใบมา
ประกบกันและกินผิวภายในเชนเดียวกับทีพ่ บที่ตนรัง และแมลงคอมทองกินใบไมยางนา
การใชประโยชนจากไมยางนา เนื่องจากไมยางนาเปนไมที่มีลักษณะสูงใหญ ลําตนเปลา
ตรงมีเนื้อไม ปราศจากตาแข็ง เมื่อโตไดขนาดจึงสามารถใหเนื้อไมไดมาก เหมาะแก การกอสรางที่
ตองการใชไมขนาดใหญหรือปริมาณมากทําใหประหยัดตนทุนการผลิต การใชประโยชนของไม
ยางนาในการกอสราง เชน ทําฝา พื้น เครื่องบน ทําไมอัด ไมบาง หรือหากอาบน้ํายาแลวสามารถใช
ทําเปนหมอนรองรางรถไฟได นอกจากนีไ้ มยางนายังมีคุณสมบัติพิเศษใหน้ํามันไม หรือที่เรียกกัน
วา น้ํามันยาง ซึ่งเปนลักษณะเดนของไมในวงศ Dipterocarpaceae โดยเฉพาะในสกุล
Dipterocarpus ซึ่งน้ํามันยางที่ไดนี้ถือวาเปน minor forest product ที่มีคณ
ุ คาทางเศรษฐกิจอยางหนึ่ง
ประโยชนของน้ํามันยาง ไดแก ใชทาบานเรือน รักษาเนือ้ ไมใชในอุตสาหกรรมทํารม ใชผสมชันยา
เรือ ใชทํายา ทําขี้ไต และอื่นๆ

:: การบํารุงดูแลรักษาสวนปาไมยางนา ::
1. การดายวัชพืช ควรดายวัชพืชอยางนอย 3 ครั้ง คือ ภายในเดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน
และเดือนพฤศจิกายน โดยในการดายวัชพืชใหชิดดินใหตลอดไปกอนแลวจึงใชจอบดายรอบๆตน
อีกครั้งหนึ่ง
2. การปองกันไฟ ในเดือนกุมภาพันธวัชพืชในสวนปาเริ่มจะแหง อาจเปนเชื้อไฟไดจงึ ตอง
ทําการปองกันไฟ การปองกันไฟที่อาจเกิดขึ้นในสวนปาใชวธิ ีถางวัชพืชตลอด ทั้งหมดแลวรวม
กองเล็กๆ แลวชิงเผาเสียกอน การปองกัน ไฟจากภายนอกใชวิธีการดายวัชพืชเปนแนวกันไฟรอบๆ
สวนปา
3. การปลูกซอมกลายางนา กลาไมยางนาที่ปลูกในปหนึ่งๆ จะมีบางตนตาย จึงจําเปน
จะตองมีการปลูกซอมทดแทน
ซึ่งถาใชกลาไมที่มีอายุเทาๆ
กันก็จะทําใหยางนาสามารถ
เจริญเติบโตไดไลเลี่ยกัน ฉะนั้นในการเพาะเมล็ดยางนา แตละปจําเปนจะตองเพาะเผื่อไวเพื่อปลูก
ซอมดวย แตละปจะตองเตรียมไวประมาณ 30 – 40 เปอรเซ็นตของกลาไมที่ปลูก สวนกลาไมยาง
นาที่เตรียมไวและเก็บไวในปตอไปนั้น สวนใหญรากจะแทงทะลุถุงพลาสติกลงไปในดินเมื่อยาย
หรือเปลี่ยนหรือยกถุงกลาไม จะทําใหรากขาดหรือระบบรากถูกกระทบกระเทือนเมื่อนําไปปลูก
หรือปลูกซอมในสวนปาอาจจะตายได จึงจําเปนจะตองทําแปลงเพาะเลี้ยงกลาไมคางป โดยใชวิธี
ขุดดินแลวเอาดินออกลึกประมาณ 30 เซนติเมตร แลวนําทรายมาใสแทนดินเดิมใหไดระดับดินเดิม
แลวยายกลาไมยางนาในถุงพลาสติกขนาดใหญที่เปลีย่ นไวแลวมาตั้งเพาะเลี้ยงไวบนทรายแลวรด
น้ําใหชุมและบอยๆ ทุกวัน เพื่อใหกลาไมที่ตองถอนจนรากขาด หรือถูกกระทบกระเทือนมากก็จะ
ตายไปในแปลงเพาะเลี้ยงนั้น จะไดไมตองเสียเวลาในการนําไปปลูก อนึ่ง การทําแปลงเพาะเลี้ยง
กลาไมยางนา ควรทําภายในเดือนเมษายน
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