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ภูริพันธุ สุวรรณเมฆ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 

 

 ไมขุดลอม คือ ตนไมทีเ่มื่อปลูกลงดินแลวทิ้งระยะเวลาไวสักชวงหน่ึง แลวจึงขุดข้ึนมาทัง้ตน  

โดยจะเปนการขุดดินรอบโคนตนไมออก ใหดินติดรากออกมาเปนรูปทรงกลม ขนาดพอเหมาะกับตนไม  

ซึ่งไมขุดลอมสวนมากจะเปนไมประดับ ที่มทีั้งไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง มีลําตนเด่ียว และไมจําเปนตอง

พึ่งพิงกับตนไมอ่ืน  ณ วันนี้ ชาวตําบลชะอม 17 หมูบาน 297 ครัวเรือน ซึ่งถือเปนรอยละ 75 ของประชากร

ตําบลชะอมจะทําไมขุดลอมขายเปนอาชีพหลัก มกีารปลูกตนไมรวม 100 ชนิด จํานวนเกือบ 6 ลานตน  

ในพืน้ที่ปลูก 4 พนักวาไร และมีรานขายตนไมจํานวน 74 ราน ซึ่งนับเปนแหลงไมขุดลอมที่ใหญทีสุ่ด 

และจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย ชาวบานทําการปลูกขายเปนอาชีพหลัก มีตนไมรวมรอยชนดิ สงขาย

ไปทั่วประเทศ และเปนสินคาหลักที่ปอนใหตลาดตนไมอยางสวนจตุจักร คลองหก นครนายก ราบ 11 

 

 

 

 

 

 

 

กวาจะมวีันนี้ ณ ตําบลชะอม ชาวบานที่นีไ่ดลองผิดลองถูกมาพอสมควร โดยเฉพาะลุงสายบัว 

(นายสายบัว พาศักด์ิ) ผูเปนแกนนําและผูบุกเบิกการทาํไมลอมใน ต.ชะอม ไดเลาวา เดิมทีชาวบาน 

ที่ชะอมจะมีอาชีพทํานา ทาํไร ชาวบานสวนใหญมีฐานะไมคอยดี จนเมื่อป พ.ศ.2533 โครงการรักชนบท 

ไดเขามาสนับสนุนชาวบานใหทดลองปลูกไมลอม พรอมๆกับออกคาทําดิน กลาไม ปุย ยา และหาตลาดให

โครงการผอนชําระ โดยใหบริษัทเอกชนมาทําการตลาด ซึ่งในสมยันัน้ชาวบานที่ตําบลชะอมยังไมมีใครรูจัก

ไมขุดลอมเลย จึงมีผูเขารวมโครงการเพียง 60 ราย มีเนื้อที่ปลูกอยู 150 ไร เรียกวายงัใหมมากสําหรับ 

ไมขุดลอม และเม่ือทาํไปไดสักพัก ในป 2535 บริษัทเอกชนกท็าํตลาดลมเหลว มีการเอาเปรียบชาวบาน 

หลายๆ คนเมือ่รูวาถูกเอาเปรียบก็ไมพอใจ มีการเผาไรไมขุดลอมทิ้งเพราะคิดวาคงจะไมทําตอไปแลว  

ซึ่งชวงนัน้ถือวาสถานการณไมขุดลอมที่ตําบลชะอมแยมาก แตแมหลายคนจะเลิกทาํ ลุงสายบวักลับ 

มองวาตลาดไมลอมจะโตไดอีกไกล จึงลองเปดรานสวนสายบัวพนัธุไมข้ึนมาที่ ต.ชะอม พรอมๆ กับ 

วิ่งหาตลาดเอง รวมถึงเปนศูนยกลางในการรับซ้ือไมขุดลอมจากชาวบานแถวนั้นมาวางขาย  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งชวงนัน้กถ็ือวาลมลุกคลุกคลานและลองผิดลองถกูอยูพักใหญๆ หลังจากนัน้ในป 2537 สถานการณ 

ไมขุดลอมที่ชะอมเร่ิมดีข้ึน เพราะกรมปาไมไดเขามาชวยเหลือดวยโครงการปลูกปาเศรษฐกิจไรละ 3,000 

บาท พรอมๆ กับมีเกษตรอําเภอเขามาใหความรูเร่ืองการปลูกไมขุดลอม การดูแลรักษา การใสปุย รวมถึง

การกําจัดแมลง การกําจัดวัชพืชที่เปนปญหาตอการทาํไมขุดลอม รวมถงึไปแนะนําใหชาวบานรวมกลุมกัน

เปนสหกรณ แตในสวนของเทคนิควธิีการนั้นชาวบานทีน่ี่ถือวาคอนขางชาํนาญจึงไมคอยแนะนํากันมาก

หลังจากนั้นสถานการณและตลาดไมขุดลอมที่ ต.ชะอมก็ดีวนัดีคืน ทําใหชาวบานที่ชะอมหันมาปลูกไมขุดลอม

ขายกนัเปนสวนมาก จนในป 2541 ลุงสายบัวก็เปนแกนนําในการรวมกลุมเปนสหกรณสวนปา ฯ ข้ึน  

 ในปนัน้ ตลาดไมขุดลอมที่นีบู่มมาก และก็บูมตอเนื่องเร่ือยมาชาวบาน 3 ใน 4 ของที่นี่เลิกทาํไร 

ทํานาหันมาปลุกไมขุดลอมสงขายแทนจนกลายเปนตลาดไมขุดลอมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย เดิมทนีัน้

ชาวบานตองปลูกไมลอมอายุ 2 ป ข้ึนไปถึงขายได แตเมื่อชาวบานชํานาญข้ึน รูจักเรงระยะปลูก จาก 2 ป 

เวลาก็ลดมาเหลือประมาณ 6 เดือน ชาวบานที่นีจ่ะปลูกไมขุดลอมกัน 1 ตนตอ 1 ตารางเมตร ดังนัน้ 1 ไร 

ก็ปลูกได 1,600 ตน ถาตนไมอายุอยูระหวาง 6 เดือนถึง 1 ป มีลําตนขนาด 1 นิ้ว ราคาขายทั่วไปอยูที่  

ตนละ 30 บาท 1 ไร ก็ไดประมาณ 48,000 บาท ซึ่งเฉลีย่คาลงทุนตอไรประมาณ 8 พันบาท สวนหากเลย 

2 ปข้ึนไป รายไดตอไรก็จะตกอยูประมาณไรละ 80,000-100,000 บาท จะเห็นไดวาไมขุดลอมเปนสินคา 

ที่ทาํรายไดใหชุมชนเปนอยางดี โดยตนไมที่ขายดีมากๆ จนขาดตลาดในชวงนีก้็เปนตนคูน ตนพญาสัตบรรณ  

แตถึงแมวาตลาดไมขุดลอมจะดีวันดีคืน แตก็ใชวาทุกอยางจะดูดีไปหมดเพราะวาเมื่อตลาดโต ชาวบานก็มี

การขายตัดราคากัน ทําใหทางสหกรณตองมีการตกลงราคากันทกุ 2 เดือน และดวยความที่ ต.ชะอม  

เปนแหลงไมขุดลอมที่ใหญทีสุ่ดในประเทศไทย มีไมสารพัดชนิดใหชม และมีวิธีการทาํไมขุดลอมจาก 

ภูมิปญญาพื้นบาน รวมถงึมสีภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ทําใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) 

ไดเขาไปสํารวจเพื่อจะทําเปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรหมูบานแหงตนไม เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว 

ที่มีอยูในบริเวณใกลเคียงไมวาจะเปน ปาเจ็ดคต น้ําตกเจ็ดคต น้ําตกโกรกอีดก  

 

 



 

สําหรับเหตุผลที่วาทาํไมพืน้ที่ใน ต.ชะอม ถึงสามารถปลูกไมขุดลอมไดเปนอยางดี เนือ่งจากพืน้ที่

แถบนั้นติดตอกับเขาใหญ ดินจึงอุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูกตนไมเกือบทกุชนดิและเม่ือยิ่งปลูกตนไม 

สภาพแวดลอมก็ยิง่รมร่ืนเขียวชอุม ฝนฟาตกตองตามฤดูกาล ซึ่งการปลูกตนไมที ่ต.ชะอม ไมเพียงแต 

ทํารายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกเทานัน้ แตยังสรางคุณภาพชวีิตที่ดีใหอีกดวย 

สําหรับลักษณะของไมขุดลอมที่ตําบลชะอม ลุงสายบวั (นายสายบัว พาศักด์ิ) ผูอยูในวงการ 

ไมขุดลอม กลาววา มีอยู 2 ชนิด คือ ขุดแทงยก และขดุลอมหมัก 

1. ขุดแบบแทงยก ก็คือ การใชเสียมขุดดินลงไปรอบๆ ตนไมในระยะที่เหมาะสม จากนั้นก็ยกตน 

ใหดินติดรากข้ึนมาแลวคอยตัดใบทิ้ง กอนที่จะแพก็ใสถุง โดยการขุดแบบแทงยกนี้จะใชกับไมเนื้อออน  

2. การขุดแบบลอมหมัก คือ ขุดดินลงไป แตไมยกข้ึน โดยใหเหลือรากสัก 2-3 ราก แลวเอาดินกลบ 

แลวก็รอใหรากแทงออกจากกระสอบที่เอาหมักไว พอรากเร่ิมออก เราก็ไปตัดรากใหญออกแลวก็ยกตนข้ึน

มาแลวก็ตัดใบออก โดยการขุดแบบแทงยกนี้จะใชกับไมเนื้อแข็ง เหตุผลที่ไมขุดลอมตองตัดใบวา ถาไมตัดใบ 

รากจะไมสามารถดูดน้ําไปเล้ียงลําตนได เพราะใบจะทาํหนาที่ปรุงอาหารใหลําตน และหากตัดใบชาสัก 3-4 วนั 

ใบก็จะเร่ิมเหี่ยว แลวใบก็จะแยงน้าํจากรากไป ทาํใหตนไมอาจตายได 

วิธีการตีราคาไมขุดลอมในตลาดวา จะมีมาตรฐานการวัดไมลอมเพื่อตีราคา คือวัดจากโคนตน จาก

พื้นดินข้ึนมา 30 ซม.จากนัน้ก็ใชตลับเมตรวัดเสนรอบวงของลําตน สมมุติวาวัดได 6 นิ้ว ก็ใหหารดวย 3 ก็จะ

ไดขนาดของเสนผาศูนยกลาง ซึ่งก็คือ 2 นิ้ว หรือวัดได 9 นิ้ว นั่นคือไมขุดลอมตนนี้จะมีเสนผาศูนยกลาง ลําตน

ขนาด 3 นิ้ว แลวเราก็จะตีราคากันตรงนิ้วนีเ่อง โดยราคาจะถูก-แพงก็ข้ึนอยูกับประเภทของไม เชนไมเนื้อ

แข็งดูแลยากราคาก็สูง หรือประเภทไมหายากนี่ก็ราคาสูงกวาไมทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางที่มจีําหนายในตําบลนี้ ไดแก พิกลุ บุนนาค จันทนกะพอ ลําดวน กนัเกรา สาระ ปปทอง ปปเงิน 

คลอเดีย เหลืองเชียงราย กฤษณา แคนา ศรีตรัง น้ําเตาเตน  

 
ที่มา : http://www.khonshop.com/board_view.php?category_id=1&id=9588 

 
 


