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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

แผนการบรหิารจัดการสวนปาทาชนะ ป 2561 

(Business Plan) 

     

 
 

 

การดาํเนนิงานธรุกจิ ปลูกสรางสวนปาและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไมยางพารา 

สวนปาทาชนะ เลขที่ 212 หมูท่ี 22 ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี  

หมายเลขโทรศัพท 081-911-3657 

E-mail Address : Thachana@hotmail.com 

โดยมวีัตถุประสงคเพื่อ 

บรหิารจัดการภายในสวนปาใหเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 

 

mailto:Thachana@hotmail.com
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

แผนการบรหิารจัดการสวนปาทาชนะ ป 2561 

วสิัยทัศน  

 “เปนผูนําการจัดการสวนปาเศรษฐกจิอยางยั่งยนื เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมของ อ.อ.ป.” 

พันธกิจ  

 1.พัฒนาที่ดนิสวนปาเศรษฐกจิอยางยั่งยนืใชประโยชนพื้นที่ปาเศรษฐกจิตามศักยภาพสวนปา 

 2.สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสรางกลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปน

ธรรม 

 3.สงเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และสงเสริมชุมชนทองถิ่น

ดานอุตสาหกรรมไม 

 4.วจัิยและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกและใชประโยชนไมเศรษฐกจิ 

 5.ปรับโครงสรางทางการเงินทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนภารกิจองคกร และพัฒนาทรัพยสินให

เกดิประโยชนตามศักยภาพ สรางกําไรพอเลี้ยงองคกรไมเปนภาระตอรัฐ 

 6.พัฒนาชุมชนทองถิ่นโดยใชสวนปาเปนฐาน 

 7.สงวนอนุรักษและบริบาลชางไทย และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่

อนุรักษ 

 8.พัฒนาธุรกจิบรกิารอยางครบวงจรและแขงขันได โดยพัฒนาธุรกจิทองเที่ยว 

วัตถุประสงค 

ดานเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาและบริหารสวนปาไมเศรษฐกิจใหมีผลผลิตท่ีพอพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ดูแลและบํารุงรักษาพื้นท่ีสวนปาตามหลักวิชาการและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานตาม

งบประมาณท่ีไดรับ ลดตนท ุนการผลิตเพื่อสรางมูลคาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

3. พัฒนาบุคลากรสวนปาใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

ดานสังคม 

 1. การสงเสริมการสรางงานแกสมาชิกหมูบานปาไมและราษฎรในบริเวณพ้ืนท่ีสวนปา 
 2. การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยการจัดการสวน
ปาใหมีคุณภาพรักษาปกปองส่ิงแวดลอม มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. สงเสริมและสนับสนุนดานการบริการและอํานวยความสะดวกใหกับชุมชน เชน ทุนการศึกษา 
อุปกรณกีฬา ชวยภัยแลง และอ่ืนๆ 
 4.มีพ้ืนท่ีอนุรักษ และศูนยรวมพันธุไมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู พักผอนหยอนใจ และใชประโยชน
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

ใหแกชุมชนทองถ่ิน 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. บริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษของสวนปา และพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา
(High Conservation Value Area; HCVA) ใหคงอยู 

2. สงเสริมใหประชาชนรอบสวนปารูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
และปลูกสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชน 

3. ลด/ละ/เลิก การใชสารเคมีท่ีเปนพิษกับส่ิงแวดลอม 
4. สงเสริมและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในสวนปาปองกันและอนุรักษพันธุพืชและ

สัตวปาท่ีใกลสูญพันธุและถูกคุกคาม 
 

สถานภาพท่ัวไป 

ประวัตคิวามเปนมา 

 งานสวนปาทาชนะ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธานี องคการอุตสาหกรรมปา

ไมภาคใต องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งอยูในเขตปา

สงวนแหงชาติปาทาชนะ เปนสวนปาโครงการที่ 4 ซึ่งแตเดิมเปนสวนปาที่ บริษัท สุราษฎรธานีทําไม 

จํากัด ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานทําไม ตอมาในป พ.ศ.2532 หลังจากที่รัฐบาลไดออกพระราช

กําหนดยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศ กรมปาไมโดยสํานักงานปาไมเขตสุราษฎรธานี จึงไดสงมอบ

พื้นที่สวนปาทาชนะซึ่งปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทําไมที่พนอายุการบํารุงรักษา (6 ป) ไปแลว ให

องคการอุตสาหกรรมปาไมรับมอบมาดําเนินการดูแลบํารุงรักษา และใชประโยชน ตามนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยจัดทําบันทึกการสงมอบ-รับมอบเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2533  โดย

มพีื้นที่สวนปาที่ไดรับมอบทัง้สิ้น 18,080 ไร   
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

ขอมูลท่ัวไป 

  สวนปาทาชนะ เปนสวนปาโครงการที่ 4  ดําเนินการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจมา

ตั้งแตป พ.ศ.2534 ปจจุบันมีพื้นที่ดําเนินการทั้งสิ้น 9,790.970 ไร ดําเนินการปลูกสรางสวนปา

เศรษฐกิจไมยางพารา 5,560.551 ไร พื้นที่สวนปาไมสัก 2.903 ไร พื้นที่สวนปาไมยูคาลิปตัส 122.990 

ไร และพื้นที่ปลูกไมอื่นๆ 1,307.852 ไร  

  พื้นที่สวนปาเศรษฐกิจไมยางพาราที่สามารถใหผลผลิตน้ํายางพาราไดแลวจํานวน 

5,245.253 ไร มีจํานวนหมูกรีดทั้งสิ้น 5 หมู จํานวนเบอรกรีดรวม 270 เบอรกรีด โดยเปดกรีด

ยางพาราในระบบ กรีดสองวันเวนหนึ่งวัน หนากรีด 1/3 ของลําตน คาสวนแบงรายไดจากการจําหนาย

ผลผลติระหวางสวนปาทาชนะกับสมาชิกผูกรดียางพาราในสวนของผลผลิตน้ํายางพาราคดิเปนสัดสวน

รอยละ 65:35 ผลผลิตเศษยางพาราคิดเปนสัดสวนรอยละ 60:40  ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขการกรดียางพาราในสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ.2555  

  สวนปาทาชนะ ไดรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาชุมชนโดยรอบสวนปาทาชนะ สงเสริม

อาชีพใหแกราษฎรในชุมชนเลี้ยงปลาโตเร็ว ไวเปนแหลงอาหารและรายไดเสรมิแกสมาชิกกองทุน 

 ที่ตั้งสํานักงานสวนปาทาชนะ ตั้งอยูเลขที่ 212 หมูที่ 22 ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ตําแหนงคาพกิัดสํานักงานสวนปาทาชนะ UTM WGS 84 503683 E  1052784 N 

อาณาเขตตดิตอกับพื้นที่ชุมชนโดยรอบสวนปาทาชนะ 

   ทศิเหนอื   ตดิตอกับ หมูที่ 11 บานสวนเหนอื   ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ 

   ทศิใต   ตดิตอกับ หมูที่ 22 บานหวยน้ําขาว ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ 

   ทศิตะวันออก ตดิตอกับ หมูที่   3 บานน้ําดํา        ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ 

   ทศิตะวันตก ตดิตอกับ หมูที่  14 บานรมไทร      ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ 

 การเดินทาง : จากทางหลวงสายเอเชียหมายเลข AH 2 ฝงขาขึ้น กทม. เลี้ยวซายเขาสูทางหลวง

หมายเลข 4192 ระยะทางประมาณ 15 กโิลเมตร จะพบสํานักงานสวนปาทาชนะตัง้อยูดานซาย 

สวนปาทาชนะ ไดเร่ิมร้ือปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกสรางสวนปาไมยางพาราทดแทนในพ้ืนท่ีท่ี

มีอัตรารอดตายตํ่า ต้ังแตป พ.ศ. 2528 เพ่ือสรางงานกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ินอยางมีสวนรวม โดย

มุงหวังใหเกิดความยั่งยืน ดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ปจจุบันสวนปาทาชนะไดดําเนินการ

ปรับปรุงการสํารวจรังวัดพ้ืนท่ีสวนปาดวยเคร่ืองหาพิกัดจากดาวเทียมพบวาพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ

รวมท้ังส้ิน 9,790.970 ไรแบงพ้ืนท่ีตามการบริหารงาน ดังนี ้  
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

สรุปผลการดําเนินการที่ผานมา (ยอนหลัง 5 ป) 

 ดานการผลติยางพารา 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

ผลผลติ (ก.ก.) 766,254.75 822,277.84 955,512.63 805,100.15  

ยอดรายได 

(บาท) 
55,131,101.07 41,570,986.52 49,727,587.76 34,674,435.06  

พื้นที่เปดกรดี 

(ไร) 
3,187.771 3187.771 4,804.544 5,209.567  

ดานการลงทุน (ดูแลรักษาพื้นที่ยางพารากอนเปดกรดี) 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

เนื้อที่(ไร) 2,153.78 2,153.78 824.99 216.860  

เปนเงนิ (บาท) 5,300,995.62 5,300,995.62 3,220,000.00 547,097.32  

 

สรุปการดําเนนิงาน 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

รายได

(บาท) 
55,131,101.07 41,570,986.52 49,727,587.76 38,449,441.46  

รายจาย

(บาท) 
32,424,226.97 25,029,944.25 37,737,960.00 22,782,261.66  

กําไรสุทธ ิ 22,706,874.10 16,541,042.27 11,989,627.76 15,667,179.80  
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

กําลังผลติป 2561 

  แปลงยางพาราเปดกรดี 

โครงการ แปลงป เน้ือท่ี ชนิดพันธุ 
จํานวน(ตน) 

ตนท้ังหมด กรดีได 

4 2541 192.776 RRIM600 8,554 6,300 

4 2542 510.199 RRIM600 22,657 18,998 

4 2543 575.286 RRIM600 23,395 19,443 

4 2544 1,015.813 BPM24/RRIM600 30,261 25,361 

4 2545 984.076 RRIM600 28,817 23,549 

4 2546 479.800 RRIM600 13,031 9,496 

4 2547 499.604 RRIM600 19,886 14,476 

4 2548 529.807 RRIM600 20,567 16,590 

4 2549 457.892 RRIM600 19,395 14,861 

 รวม 5,245.253  186,563 149,074 

 

 แปลงยางพารากอนเปดกรดี 

โครงการ แปลงป เนื้อที ่ ชนิดพันธุ จํานวนตน งบประมาณ (บาท) 

4 2557 216.860 RRIM600/RRIT 251 11,448  

4 2560 105.202 RRIT251 4,639  

รวม  322.062  16,087 722,600 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

แผนผังองคกร 

 

 

 

 

นายมฆวัฒน  ขุนทิพยลาย 

หัวหนางาน (ระดับ 6) งานสวนปาทาชนะ 

 

 

 

 

 

 

นายชัยพัทธ ชวยแดง 

พนักงาน (ระดับ 4) ปฏบิัติหนาท่ีผูชวยหัวหนางานสวนปาทาชนะ 

 

 

 

 

 นายบุญเทิด  ยิ้มเยาะ                     นายไพฑูรย  ไภนคิม                  นายสังวาลย  ทุมเกิด  

           พนักงานปฏบิัติการ (ชั้น 5)                        พนักงานปฏบิัติการ (ชั้น 5)                     พนักงานปฏบิัติการ (ชัน้ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกจางเหมาปฏบิัตงิาน จํานวน    33  คน 

สมาชกิผูกรดียางพารา จํานวน  270  เบอรกรดี 

นายสนทิ ทิพยกองลาศ 

พนักงานปฏบิัติการสัญญาจาง 

นายสมพงศ บุญทอง 

พนักงานปฏบิัติการสัญญาจาง 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

 

การวเิคราะหปจจัยของธุรกจิ (SWOT ANALYSIS) 

 การวเิคราะหปจจัยภายในสวนปา 

จุดแข็ง (Strengths) 

1.สภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ ทําใหสะดวกตอการเขาบํารุงรักษาตนไมในแปลงปลูก

สรางสวนปา และสะดวกตอการขนสงผลผลติ 

2.มีการปลูกไมเศรษฐกิจยางพารารวมกับไมปาชนิดดีมีคา ทําให เกิดมูลคาเชิง

เศรษฐกิจที่หลากหลาย คือ ไดทั้งผลผลิตน้ํายางพารา,ไมยางพารา และไมปา ตลอดจนสงเสริม

ภาพลักษณที่ดขีองสวนปาตอชุมชนภายนอกในเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3.สภาวะอากาศผันผวน ฤดูรอนจะแลงนาน เมื่อยางเขาฤดูฝนจะตกมากกวาปกติ 

สงผลตอการกรดียาง 

4. งบประมาณในการรื้อปรับปรุงแปลงปลูกสรางและดูแลพื้นที่อนุรักษ ใหเกดิ 

ประโยชนอยางมปีระสทิธภิาพ มจํีานวนจํากัด 

จุดออน (Weakness) 

  1.สภาพดินเปนดินทรายจัด มีความเปนกรดสูง ทําใหตนยางพาราเจริญเติบโตไดไมดี

เทาที่ควร  

  2 ยานพาหนะมสีภาพเกา คาใชจายในการดูแลรักษาสูง 

  3 สวัสดกิารดานบานพักคนงานกรดียางไมเพยีงพอ 

 

 

การวเิคราะหปจจัยภายนอกสวนปา 

โอกาส (Opportunities) 

1.ทัศนคติของคนในชุมชนโดยรอบสวนปาทาชนะ มีทัศนคติเชิงลบตอการลักขโมย และ

ยาเสพติด ทําใหสภาพสังคมมีความสงบสุขเรียบรอย สมาชิกผูกรีดยางพาราซึ่งสวนใหญเปนคนใน

ชุมชน      มีความซื่อสัตย งายตอการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบขององคการ

อุตสาหกรรมปาไม 
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2.สวนปาทาชนะมีการปลูกไมยางพารารวมกับไมปาชนิดดีมีคุณคาเปนพื้นที่จํานวน

มาก ซึ่งเปนโอกาสที่จะพัฒนาเปนแหลงศกึษาหาความรูดานการปลูกยางพารารวมกับไมปาใหแกคนใน

ชุมชนตลอดจนผูสนใจ  

 

อุปสรรค (Threat) 

1.แนวโนมราคาผลผลติตกต่ํา ทําใหรายไดลดลง 

2.การดําเนินกิจกรรมตางๆของสวนปายังผูกพันกับกฎหมายปาไมซึ่งตองไดรับการ

ตรวจสอบและอนุญาตจากเจาพนักงานปาไมกอนจึงจะดําเนนิการได ทําใหเกิดความลาชาและความไม

คลองตัวในการบรหิารงานรัฐกจิ 

3.แรงงานหลักของสวนปา คือ สมาชิกผูกรีดยางพารา และลูกจางเหมา ขาดการ

สนับสนุนสวัสดิการดานตางๆ ที่เพียงพอจากหนวยงาน ทําใหขาดแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

งาน 

4 ระเบยีบกฎเกณฑดานปาไมไมเอื้ออํานวยตอการบรหิารจัดการสวนปา 

5 ยางพาราถือเปนผลผลิตหลักของสวนปา มีความผันผวนทางดานราคาตามกลไก

การตลาดสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
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ดานการจัดการผลผลิตสวนปา 

รายการ คาใชจาย 
ประมาณการรายจาย(ลานบาท) 

- อํานวยการ 
- ทําการ 

รวม 

 
6.95 
15.50 
22.45 

ประมาณการผลผลิต 
น้ํายางพารา 

- พ้ืนท่ี (ไร) 
- ผลผลิต (ตัน) 

 
 

5,245.253 
526.40 

ไมยางพารา 
- พ้ืนท่ี (ไร) 
- ผลผลิต (ลบ.ม.) 

 
- 
- 

ประมาณการรายได 
(ลานบาท) 

- น้ํายางพารา 
- ไมยางพารา 

รวม 

 
 

26.32 
- 

43.20 
กําไรสุทธิ 20.75 

หมายเหตุ  ราคาขายน้ํายางพารา 50.- บาท/กิโลกรัม ,  

ดานการปลูกสรางและบํารุงสวนปา 

รายการ คาใชจาย 
ประมาณการรายจาย 
(ลานบาท) 

- อํานวยการ 
- ทําการ 

 
 

1.05 
0.96 

พ้ืนท่ีปลูกสราง(ไร) 
- แปลงเกา 

(ยางพารา) 
- แปลงเกา  

(อ่ืนๆ) 

 
318.97 

 
  - 
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แผนปฏิบัติการป 2561 

สวนปาทาชนะ องคการอตุสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธานี องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 

        

1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การควบคุมและเก็บเก่ียวผลผลิต      

2. หนวยงานรับผิดชอบ        สวนปาทาชนะ      

3. วัตถุประสงค           1. เพ่ือควบคุม และดําเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด     

4. ตัวชี้วัด                      ปริมาณผลผลิต รายเดือน/รายป      

5. เปาหมาย                     ผลผลิตยางพาราน้ําหนักแหง 526,400 กิโลกรัม      

6. รายละเอียดแผนงาน  

รายรับ รายจาย

1 ประชุมวางแผน กําหนดหนาที่รับผิดชอบ หัวหนางานสวนปาฯ สํานักงานสวนปาฯ -ชี้แจงเปาหมายการผลิต,กําหนดหนาที่บุคคลในการควบคุมการผลิต ม.ค.-ก.พ.61 - -

2 เปดรับสมัครสมาชิกผูกรีดยางพารา และคัดเลือก คณะกรรมการของสวนปาฯ สวนปาทาชนะ -ดําเนินการรับสมัครและจัดการทดสอบการกรีดใหไดผูกรีดที่มีคุณภาพ ม.ีค.-เม.ย.61 - -

3 ประชุมชี้แจงกฎ ระเบียบ แกผูกรีด และเขาทําการกรีด หัวหนางานสวนปาฯ สวนปาทาชนะ -ชี้แจง กฎ ระเบียบเงื่อนไขการกรีด เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ เม.ย.61 - -

4 ควบคุมกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ผูชวยหัวหนางานฯ,พนง. แปลงผลิตยางพารา -ควบคุมกระบวนการผลิต ปองกันการรั่วไหล ตรวจสอบคุณภาพ เม.ย.-ธ.ค.61 - -

5 ติดตาม ตรวจสอบ เปาหมายการผลิต ผูชวยหัวหนางานฯ สํานักงานสวนปาฯ -ตรวจสอบเปาหมายรายเดือน รายไตรมาส เพื่อวางแผนการผลิต ม.ิย.,ก.ย.,ธ.ค.61 - -

6 ประเมินการผลิต และปรับปรุงแผนการผลิต หัวหนางานสวนปาฯ,ผูชวยฯ สวนปาทาชนะ -การกรีดชดเชยวันฝนกตก จัดคนลงกรีดแทน ปรับปรุงคุณภาพน้ํายาง เม.ย.-ธ.ค.61 - -

ระยะเวลา
งบประมาณ (ลานบาท)

ที่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ สถานที่ดําเนินการ เปาหมาย

 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป 2561 

สวนปาทาชนะ องคการอตุสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธานี องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 
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1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การบํารุงแปลงยางพารากอนเปดกรีด      

2. หนวยงานรับผิดชอบ        สวนปาทาชนะ      

3. วัตถุประสงค           1. เพ่ือดําเนินการบํารุงแปลงยางพารากอนเปดกรีด ใหมีความสมบูรณตามหลักวิชาการ     

4. ตัวชี้วัด                      อัตราการรอดตาย,คาใชจาย      

5. เปาหมาย                     -มีการดําเนินกิจกรรมการบํารุงแปลงยางพารากอนเปดกรีดทุกกิจกรรมทันกําหนดเวลา    

      -ควบคุมคาใชจายในการบํารุงแปลงยางพารากอนเปดกรีดโดยใชจายไมเกิน 90% ของงบประมาณท่ีไดรับ   

6. รายละเอียดแผนงาน  

รายรับ รายจาย

1 ประชุมวางแผน กําหนดหนาที่รับผิดชอบ หัวหนางานสวนปาฯ สํานักงานสวนปาฯ -กําหนดตัวบุคคล หนาที่รับผิดชอบกิจกรรมตามแผนงาน พรอมระยะเวลา ม.ค.61 -

2 กําจัดวัชพืช ครั้งที่ 1,2 ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงยางพารากอนเปดกรีด 319 ไร -ดําเนินการกําจัดวัชพืช เพื่อลดการแกงแยงธาตุอาหารในดิน พ.ค.-ม.ิย.,ส.ค.-ก.ย.61 - -

3 ใสปุย ครั้งที่ 1,2 ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงยางพารากอนเปดกรีด 319 ไร -ใสปุยอินทรีย และเคมี เพื่อบํารุงความอุดมสมบูรณแกดินและยางพารา ม.ิย.-ก.ค.,ก.ย.-ต.ค.61 -

4 ปองกันไฟ ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงยางพารากอนเปดกรีด 319 ไร -ดําเนินการปองกันไมใหเกิดไฟไหมแปลงยางพารากอนเปดกรีด ม.ค.-พ.ค.,ธ.ค.61 - -

5 สํารวจความเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงยางพารากอนเปดกรีด 319 ไร -เพื่อตรวจสอบความเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย พ.ย.-ธ.ค.61 - -

6 ติดตามความกาวหนา ประเมินผล หัวหนางานสวนปาฯ แปลงกอนเปดกรีด,สํานักงานสวนปาฯ -เพื่อติดตามความกาวหนา และเพื่อกําหนดทิศทางในการทํางานตอไป พ.ย.-ธ.ค.61 - -

-            

ระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ เปาหมายผูรับผิดชอบที่ 

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป 2561 

สวนปาทาชนะ องคการอตุสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธานี องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 

        

1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การบํารุงแปลงยางพาราหลังเปดกรีด      
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2. หนวยงานรับผิดชอบ        สวนปาทาชนะ      

3. วัตถุประสงค           1.เพ่ือดําเนินการบํารุงแปลงยางพาราหลังเปดกรีด ใหมีความสมบูรณตามหลักวิชาการ ตลอดจนใหผลผลิตอยาง 

              สมํ่าเสมอ    

4. ตัวชี้วัด                      อัตราการรอดตาย,คาใชจาย      

5. เปาหมาย                     - มีการดําเนินกิจกรรมการบํารุงแปลงยางพาราหลังเปดกรีดทุกกิจกรรมทันกําหนดเวลา    

      - ควบคุมคาใชจายในการบํารุงแปลงยางพาราหลังเปดกรีดโดยใชจายไมเกิน 90% ของงบประมาณท่ีไดรับ   

6. รายละเอียดแผนงาน  
 

รายรับ รายจาย

1 ประชุมวางแผน กําหนดหนาที่รับผิดชอบ หัวหนางานสวนปาฯ สํานักงานสวนปาฯ -กําหนดบุคคลแตละงานการรื้อปรับปรุงพัฒนาแปลงใหม ม.ค.61 -

2 กําจัดวัชพืช ครั้งที่ 1,2 ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงยางพาราหลังเปดกรีด 5,245.253 ไร -ดําเนินการกําจัดวัชพืช เพื่อลดการแกงแยงธาตุอาหารในดิน พ.ค.-ม.ิย.,ส.ค.-ก.ย.61 - -

3 ใสปุย ครั้งที่ 1,2 ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงยางพาราหลังเปดกรีด 5,245.253 ไร -ใสปุยอินทรีย และเคมี เพื่อบํารุงความอุดมสมบูรณแกดินและยางพารา ม.ิย.-ก.ค.,ก.ย.-ต.ค.61 -

4 ปองกันไฟ ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงยางพาราหลังเปดกรีด 5,245.253 ไร -ดําเนินการปองกันไมใหเกิดไฟไหมแปลงยางพารากอนเปดกรีด ม.ค.-พ.ค.,ธ.ค.61 - -

5 ทาสารเคมีรักษาหนากรีดยางพารา ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงยางพาราหลังเปดกรีด 5,245.253 ไร -เพื่อรักษาหนากรีดและปองกันเชื้อโรคบนหนากรีด ม.ค.-ก.พ.,เม.ย.-ธ.ค.61 - -

6 ตรวจสอบการกระทําผิดตามเงื่อนไขการกรีดยางพารา ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงยางพาราหลังเปดกรีด 5,245.253 ไร -เพื่อปองกันการกระทําความเสียหายตอตนยางและหนากรีดยางพารา ม.ค.-ก.พ.,เม.ย.-ธ.ค.61 - -

7 สํารวจโรคระบาดยางพาราหลังเปดกรีด ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงยางพาราหลังเปดกรีด 5,245.253 ไร -เพื่อคนหาแหลงโรคระบาดยางพาราและดําเนินการปองกัน หรือกําจัด พ.ค.61,พ.ย.61 - -

8 สํารวจความเจริญเติบโต ,อัตราการรอดตาย และสตอคไม ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงยางพาราหลังเปดกรีด 5,245.253 ไร -ติดตาม ตรวจสอบความเจริญเติบโต และจัดทํารายการสตอคไมประจําป ก.ย.-ธ.ค.61 - -

9 ติดตามความกาวหนา ประเมินผล หัวหนางานสวนปาฯ แปลงหลังเปดกรีด,สํานักงานสวนปาฯ -เพื่อติดตามความกาวหนา และเพื่อกําหนดทิศทางในการทํางานตอไป ธ.ค.61

-                   

ผูรับผิดชอบที่ สถานที่ดําเนินการ เปาหมาย ระยะเวลา
งบประมาณ (ลานบาท)

กิจกรรม
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

แผนปฏิบัติการป 2561 

สวนปาทาชนะ องคการอตุสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธานี องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 

        

1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การปลูกสรางสวนปาไมยางพาราทดแทนพ้ืนท่ีทําไม      

2. หนวยงานรับผิดชอบ        สวนปาทาชนะ      

3. วัตถุประสงค           1. เพ่ือดําเนินการร้ือปรับปรุงพัฒนาสวนปาไมยางพาราสลับไมปา ใหมีความสมบูรณตามหลักวิชาการ  

      2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมีมูลคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  

4. ตัวชี้วัด                      อัตราการรอดตายไมนอยกวา 90%      

5. เปาหมาย                     พ้ืนท่ีปลูกไมยางพาราสลับไมดีมีคา ทดแทนพ้ืนท่ีทําไมออก        

6. รายละเอียดแผนงาน        

รายรับ รายจาย

1 ประชุมวางแผน กําหนดหนาที่รับผิดชอบ หัวหนางานสวนปาฯ สํานักงานสวนปาฯ -กําหนดบุคคลแตละงานการรื้อปรับปรุงพัฒนาแปลงใหม - - -

2 ดําเนินขั้นตอนขอนุญาตตามกฎหมาย,ขอความเห็นชอบ หัวหนางานสวนปาฯ อบต.,สํานักจัดการทรัพยากรปาไม -ดําเนิการใหถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ - - -

3 เตรียมพื้นที่ ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงรื้อปรับปรุงพัฒนา -เพื่อเตรียมพื้นที่ตามหลักวิชาการในการปลูกสรางสวนปา - - -

4 วางแนวปลูก ปกหลักหมายปลูก ขุดหลุมพรอมปลูก ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงรื้อปรับปรุงพัฒนา -ตามหลักวิชาการ และการมีสวนรวม - - -

5 ใสปุย ครั้งที่ 1,2,3 ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงรื้อปรับปรุงพัฒนา -เพื่อใหตนไมมีความเจริญเติบโต - - -

6 กําจัดวัชพืช ครั้งที่ 1,2,3 ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงรื้อปรับปรุงพัฒนา -เพื่อลดการแกงแยงอาหารจากวัชพืช - - -

7 สํารวจอัตราการรอดตาย ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงรื้อปรับปรุงพัฒนา -เพื่อประเมินความสําเร็จในการปลูก และพิจารณาปลูกซอม - - -

8 ปลูกซอม ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน แปลงรื้อปรับปรุงพัฒนา -เพื่อเสริมตนไมในแปลงปลูกใหมีจํานวนตามเปาหมาย - - -

9 ติดตามความกาวหนา ประเมินผล หัวหนางานสวนปาฯ สํานักงานสวนปาฯ -เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปลูกสรางสวนปาและปรับปรุงแกไข - - -

ระยะเวลา
งบประมาณ (ลานบาท)

ที่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ สถานที่ดําเนินการ เปาหมาย
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

แผนการดําเนนิงานดานสงัคม 

  งานสวนปาทาชนะ มีชุมชนรอบสวนปาจํานวน 4  หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 3 บาน

น้ําดํา, หมูท่ี 11 บานสวนเหนือ, หมูท่ี 14 บานรมไทร และ หมูท่ี 22 บานหวยเคี่ยม ต.ประสงค อ.ทา

ชนะ จ.สุราษฎรธานี การบริหารจัดการสวนปาโดยชุมชนมีสวนรวมจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆของสวนปายอมสงผลใหเกิดการกระทบสงถึงประชาชนในพ้ืนท่ีรอบๆสวนปาดังนั้น 

เพ่ือใหสวนปาสามารถมีเคร่ืองมือ ในการเขาถึงและทราบแนวโนมของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม การ

วิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม จะไดเปนแนวทางหนึ่ง หรือเปนกระบวนการหนึ่งในการศึกษา สืบคน

สํารวจ ตรวจสอบสภาพโครงสรางและหนาท่ีของชุมชนท้ังในเชิงของการรวมกลุม ปฏิสัมพันธ ความ

ผูกพัน ความขัดแยง  รวมท้ังความตองการของชุมชนตอการพัฒนาชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข การเมือง วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือจะไดนําผลท่ีไดจาก

กระบวนการมีสวนรวม ผานทางเทคนิควิธีการตางๆมาใชในการวางแผนการทํางานของสวนปาใหดีข้ึน

ตอไปโดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

- สนับสนุนใหพนักงาน/ลูกจาง ไดรับการฝกอบรมตามสายงาน อาทิ การทบทวนองค

ความรูทางบัญชีและการเงิน, ทักษะการกรีดยางพารา  

- การวิเคราะห/ประเมินผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

- การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสรางปลูกสวนปาเศรษฐกิจ(การจางงาน และ

วนเกษตร) 

- การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามขอกําหนดดานชีวอนามัย และความปลอดภัย 

- การแกไขขอขัดแยงอยางมีสวนรวม 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาทาชนะ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสรุาษฎรธาน ี

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียของสวนปา 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาทาชนะ 

3. วัตถุประสงค  1.เพ่ือวิเคราะห/จําแนกประเภทผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

    2. เพ่ือบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย   วิเคราะห/จําแนกประเภทผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

5. ตัวชี้วัด   รายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดบัท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดาํเนนิการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 

1 
ประชุมพนักงานสวนปาเพื่อวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียรอบ

สวนปา 
หน.สป./ ผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา ม.ค.61 - - 

2 จัดทํารายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา ผช.หน.สป./ มีรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา ม.ค.61 - - 

3 จัดทําแผนการบริหารผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา ผช.หน.สป. มีแผนบริหารผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา ก.พ.-มี.ค.61 - - 

4 รายงานผลการดําเนินงาน ผช.หน.สป. บริหารผูมีสวนไดสวนเสียไดตามแผน ธ.ค.61 - - 

5 ทบทวนการบริหารจดัการผูมีสวนไดสวนเสีย (ถามี) ผช.หน.สป.  มิ.ย.-ก.ค.61 - - 

6 การติดตามประเมินผล   ม.ค.-ธ.ค.61   

 

แผนปฏิบัติการป 2561 

สวนปาทาชนะ องคการอตุสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธานี องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

        

1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การเขารวมกิจกรรมของชุมชนโดยการมีสวนรวมของสวนปา      

2. หนวยงานรับผิดชอบ        สวนปาทาชนะ      

3. วัตถุประสงค           1. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนโดยรอบสวนปาทาชนะ      

     2.เพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีตอหนวยงาน      

4. ตัวชี้วัด                      จํานวนคร้ังในการเขารวมกิจกรรมสําคัญของชุมชนโดยสวนปา      

5. เปาหมาย                     -มีการเขารวมกิจกรรมสําคัญของชุมชนโดยสวนปาคิดเปน 100%        

6. รายละเอียดแผนงาน        

รายรับ รายจาย

1 ประชุมวางแผน กําหนดหนาที่รับผิดชอบ หัวหนางานสวนปาฯ สํานักงานสวนปาฯ -กําหนดตัวบุคคล หนาที่รับผิดชอบกิจกรรมตามแผนงาน พรอมระยะเวลา ม.ค.61 - -

2 สํารวจและจําแนกกิจกรรมสําคัญของชุมชน ผูชวยหัวหนางานฯ,พนักงาน สํานักงานสวนปาฯ -ระบุกิจกรรมสําคัญของชุมชนและชวงเวลาเพื่อกําหนดแผนการมีสวนรวม ม.ค.61 - -

3 เขารวมกิจกรรมตางๆของชุมชน หัวหนางานสวนปาฯ,ผูชวยฯ ชุมชนโดยรอบสวนปาฯ -เขารวมกิจกรรมสําคัญของชุมชน คิดเปน 100% ม.ค-ธ.ค.61 - -

4 ติดตาม ประเมินผล ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ หัวหนางานสวนปาฯ สํานักงานสวนปาฯ -เพื่อติดตามความกาวหนา และเพื่อกําหนดทิศทางในการทํางานตอไป ธ.ค.61 - -

ระยะเวลา
งบประมาณ (ลานบาท)

ที่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ สถานที่ดําเนินการ เปาหมาย

 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป 2561 

สวนปาทาชนะ องคการอตุสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธานี องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การดําเนินงานกองทุนพัฒนาทองถ่ินโดยรอบสวนปาทาชนะ      

2. หนวยงานรับผิดชอบ        สวนปาทาชนะ      

3. วัตถุประสงค           1. เพ่ือดําเนินงานกองทุนพัฒนาทองถ่ินโดยรอบสวนปาทาชนะโดยการมีสวนรวมของราษฎรในชุมชน    

4. ตัวชี้วัด                      จํานวนผูเขารวมโครงการ      

5. เปาหมาย                     -มีจํานวนสมาชิกในชุมชนเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนจากเดิม 5%      

6. รายละเอียดแผนงาน        

รายรับ รายจาย

1 ประชุมวางแผน กําหนดหนาที่รับผิดชอบ หัวหนางานสวนปาฯ สํานักงานสวนปาฯ -กําหนดหนาที่ผูปฏิบัติงานของกองทุนใหชัดเจน ม.ค.61 -

2 ประชาสัมพันธ เผยแพรโครงการ ผูชวยฯพนักงานฯ ที่ทําการหมูบาน ,อบต. -ประชาสัมพันธใหราษฎรในทองถิ่นทราบ ก.พ.61 - -

3 ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุน ผูชวยฯพนักงานฯ สํานักงานสวนปาฯ -รับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 5% ม.ีค.-เม.ย.61 - -

4 สรรหาคณะกรรมการ จัดการประชุม รางระเบียบฯ หัวหนางานสวนปาฯ,ผูชวยฯ สํานักงานสวนปาฯ -เพื่อสรรหาคณะการตามระเบียบ ,รางระเบียบการดําเนินงานของกองทุน เม.ย.61 - -

5 ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดําเนินโครงการ คณะกรรมการกองทุนฯ สํานักงานสวนปาฯ -แจงรายละเอียด รูปแบบการดําเนินงาน และระเบียบกองทุนแกสมาชิก เม.ย.61 - -

6 ดําเนินโครงการตามแผนงาน สมาชิก,คณะกรรมการฯ สํานักงานสวนปาฯ -ดําเนินงานตามรูปแบบที่คณะกรรมการกําหนด พ.ค.-ธ.ค.61 - -

7 ติดตาม ประเมินผล ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ สํานักงานสวนปาฯ -ติดตามผลการดําเนินงาน ม.ิย.,ก.ย.,ธ.ค.61 - -

8 แบงผลตอบแทน,รายงานสรุปผลการดําเนินงาน คณะกรรมการกองทุนฯ สํานักงานสวนปาฯ -สรางรายไดใหแกสมาชิก และสรุปผลการดําเนินงานของกองทุน ธ.ค.61 - -

ระยะเวลา
งบประมาณ (ลานบาท)

ที่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ สถานที่ดําเนินการ เปาหมาย
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

 

แผนการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  งานสวนปาทาชนะ ไดดําเนินการกําหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อเปนพื้นอนุรักษ

ประเภทแหลงน้ํา ลําหวย พื้นที่อนุรักษสองฝงลําหวย (Stream Bank) และแนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone) 

และเปนพื้นที่มีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพื้นที่สวนปา (High Conservation Value Area; HCVA) คือ 

ศาลแมยายพิมพ เพื่อสงวนและคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุพืช และพันธุสัตวภายใน

ทองถิ่นในคงอยูอยางยั่งยนื จงึจําเปนตองมแีผนการจัดการตางๆ ไดแก 

- การดูแลรักษาพื้นที่อนุรักษของสวนปาใหคงอยู (Stream Bank, Buffer Zone, พื้นที่

อนุรักษ) 

- การดูแลรักษาไมอนุรักษใหคงอยู 

- การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

- การดูแลรักษาพื้นที่มีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพื้นที่สวนปา (High Conservation 

Value Area; HCVA) ใหคงอยู 

- การสงเสริมความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกชุมชน

ทองถิ่น 

- การควบคุมการใชสารเคม ีและวัตถุอันตราย ภายในพื้นที่สวนปา 
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาทาชนะ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสรุาษฎรธาน ี

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ การดูแลรักษาไมอนุรักษ พ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High Conservation Value Area; 

HCVA) 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาทาชนะ  

3. วัตถุประสงค  1.  เพ่ือดูแล รักษา ปกปองระบบนิเวศน และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนท่ีอนุรักษในเขตสวนปา 

    2. เพ่ือสงเสริมใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกเยาวชน และราษฎรในทองถ่ิน 

3. เพ่ือสงเสริมใหชุมชนในทองถ่ินตระหนัก และเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอมท้ังเรียนรูท่ีจะใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

4. เปาหมาย  ไมอนุรักษ พ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High Conservation Value Area; HCVA) ยังมี

สภาพสมบูรณ คงอยู 

5. ตัวชี้วัด   1. จํานวนพ้ืนท่ีอนุรักษ (ไร) 

    2. จํานวนตนไมอนุรักษ (ตน) 

    3. จํานวนพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High Conservation Value Area; HCVA) 

    4. ผลการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

    5. จํานวนผูเขามาใชประโยชน และจํานวนผลผลิตจากพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีใชประโยชน 

 

 

 

6. รายละเอียดแผนงาน 
ลําดับที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(ลานบาท) 
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รายได รายจาย 

1 
การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ, ไมอนรุักษ 
พื้นท่ีอนุรักษ และพื้นท่ี HCVA 

อ.อ.ป./ 

ผลการสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ,ไม
อนุรักษ พืน้ท่ีอนรุักษ และ
พื้นท่ี HCVA 

ม.ค.-ก.พ. - - 

2 
การประกาศนโยบายสวนปาดานการดูแล สงวน 
อนุรักษไมอนรุักษ พื้นท่ีอนุรักษ และพืน้ท่ี HCVA 

หน.สป./  ม.ค.-ก.พ. - - 

3 
การเก็บตัวอยางดนิและน้ําเพื่อวเิคราะหขอมูลและ
ประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  

ผช.หน.สป./ 
 

มี.ค.-พ.ค. - - 

4 
การตรวจตรา ปองกัน และดูแลรักษาไมอนุรักษ พืน้ท่ี
อนุรักษ และพื้นท่ี HCVA 

พนักงานสวน
ปา 

 
มี.ค.-พ.ค. - - 

5 
การเก็บขอมูลผูเขามาใชประโยชน และลักษณะการใช
ประโยชนในพื้นท่ีอนุรักษ และพืน้ท่ี HCVA 

 
 

ม.ค.-ธ.ค. - - 
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ระบบวนวัฒน 

1. การเตรยีมพื้นท่ี 

 หลังจากการทําไมออกจากพื้นที่ จะตองดําเนินการถอนรากถอนตอกําจัดเศษวัชพืชตกคาง

ออกใหหมดสิ้นทําการไถดวยรถแทรกเตอรลอยางโดยไถบกุเบกิดวยผาน 3 และไถพรวนดวยผาน 7 ซึ่ง

หากเตรียมพื้นที่ไดดีการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปก็จะสะดวกสิ้นเปลืองคาใชจายนอยจะเตรียมพื้นที่

ชวงไหนจะตองคํานึงถงึฤดูกาลดวยในชวงที่ฝนตกซึ่งพรอมจะปลูกจะตองเตรยีมพื้นที่ใหเสร็จกอนฝนจะ

ตกประมาณ 1 สัปดาหหากเตรียมพื้นที่เสร็จไวนานมากจะมีปญหาวัชพืชงอกใหมหากเตรียมพื้นที่ลาชา

จะสรางปญหาปลูกไมทันและคาใชจายจะสูงขึ้นสูญเสียโอกาสของการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคต

ชวงเวลาที่เหมาะสมควรดําเนินการระหวางเดือนมกราคม-เมษายนในกรณีพื้นที่มากวา 100 ไรหาก

พื้นที่นอยกวา 100 ไรควรดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม - เมษายนแตทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูฝนของแตละ

ทองที่ดวย 

วธิกีารเตรยีมพื้นท่ี ดําเนนิการโดยรงงานเครื่องจักรกล และสารเคมผีสมผสานกันกลาวคอื 

- การเตรยีมพื้นท่ีดวยแรงงานคอืการใชแรงงานถางปาเก็บริบเผารบิการถางปาถางวัชพืช

ที่เปนวัชพืชขนาดเล็กใหทั่วพื้นที่หากมีกอไผหรือหวายใหฟนลงใหราบเรียบใหตอใกลผิวดินมากที่สุด

การเก็บริบเผาริบเปนการเก็บตนไมเศษไมปลายไมที่หลงเหลือจากการเผาปาเผาริบใหหมดจากพื้นที่

หากการเผาปาเผาไหมไดดีจะเหลอืเศษไมปลายไมนอยการเก็บริบจะรวดเร็วขึ้นวธิกีารเก็บรบิใชแรงงาน

เก็บเศษไมขนาดเล็กมากองรวมกันเพื่อทําเช้ือไฟตัดทอนไมขนาดใหญมากองสุมดานบนถาสามารถกอง

เปนกระโจมคลายกอกองไฟของลูกเสือในการเลนรอบกองไฟไดจะจุดไฟเผาไหมไดดีกวาการซอนทับ

ตามแนวนอนหลังจากนําไมใหญมาทับบนกองเศษไมแลวเมื่ออากาศเริ่มรอนขึ้นเริ่มเผาไฟในระหวางไฟ

ไหมคอยหม่ันมาตรวจสอบใชกิ่งไมขนาดใหญดันกองถานใหไปไหมเศษไมสวนที่เหลอืใหหมดสิ้นเปนการ

สิ้นสุดขบวนการเตรยีมพื้นที่โดยใชแรงงาน 

- การใชเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลที่ตองนํามาปฏิบัติงานคือรถแทรกเตอรตีนตะขาบ 

(Crawler) หรอืรถขุด(Back hoe) ดําเนินการถางปาลมไมถอนตอกวาดรวมกอง (Withdrawal) เกลี่ยปรับ

พื้นที่หลังจากนั้นใชรถแทรกเตอรลอยาง (Farm tractor) ติดผานไถ 3 จานหรือ 4 จานทําการไถบุกเบิก

ทิ้งไวประมาณ 15 วันติดผานไถ 7 จานทําการไถพรวนก็จะเสร็จขั้นตอนของการเตรยีมพื้นที่การเตรียม

พื้นที่ที่ประณีต(Intensive) ภายหลังจากเตรียมพื้นที่เสร็จในพื้นที่นั้นจะตองไมมีจอมปลวกตอไมหรือเศษ

ไมปลายไมหลงเหลอือยูซึ่งมวีธิกีารจัดการไดดังนี้ 
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การรวมกองตนไมที่ถางลงหรือขุดตอขึ้นมาใหรวมกองเปนกองยาวๆใหแนวของกองเปนไป

ตามทิศทางลมหากพื้นที่เปนที่ลาดชันหรือควนเขาใหกองโดยมีทิศทางขึ้นเขาอัดกองดานขางใหแนน

ทําการเผากองเศษไมจากหัวกองทางดานตนลมเนื่องจากไมที่กองยังไมแหงสนทิอาจจะใชเช้ือไฟชวย 

เผาในครั้งแรกเช้ือไฟที่ใชอาจจะเปนยางรถยนตที่ชํารุดแลวหรือน้ํามันดีเซลก็ไดเริ่มเผาในตอน

กลางวันขณะอากาศรอนเมื่อไฟเริ่มลุกแลวใชรถแทรกเตอรตนีตะขาบหรอืรถแบคโฮคอยอัดกองไฟให

แนนเปนระยะการเผาไหมก็จะดขีึ้นควรเผาพรอมๆกันหลายๆกองในพื้นที่ใกลเคยีงกันเพื่อเครื่องจักรที่

คอยอัดกองไฟจะไดไมเสียเวลาทํางานและเมื่อไฟไหมเศษไมปลายไมสวนเล็กๆหมดแลวจะคงเหลือ

ตนไมขนาดใหญหรอืตอไมใหทําการสลายกองแลวอัดเผาใหมใหหมดก็จะเผาไดงายขึ้นเพราะมีถานไม

ตดิไฟอยูจํานวนมากการเผาเศษไมปลายไมโดยวธินีี้แมจะมฝีนตกบางก็จะเผาไดหมด 

เมื่อเสร็จสิ้นการเผาจนไมมเีศษไมหลงเหลอืแลวเปนขัน้ตอนของการเกลี่ยปรับพื้นที่โดยการ

เกลี่ยจอมปลวกออกใหพื้นที่ราบเรยีบเพื่อความสะดวกในการไถบุกเบกิในพื้นที่ราบการไถบุกเบกิดวย

ผานไถ 3 จานหรอื 4 จานกอนจะลงมอืไถจะตองทราบวาจะปกหลักหมายปลูกไปตามทศิทางใดเพรา 

 บุกเบกิที่ดทีศิทางการไถควรจะตั้งฉากกับแนวปลูกตนไมและการไถพรวนเปนการไถตัง้ฉากกับการ

ไถบุกเบกิทศิทางการไถจะเปนไปตามแนวปลูกตนไมการดําเนนิการเชนนี้จะเปนประโยชนในการเขา

ดําเนนิการปกหลักหมายปลูกและการปลูกเพราะคนงานไมตองเดนิขามขี้ไถการไถในพื้นที่ปลูก

ยางพาราที่มนี้ําทวมถงึจะเปลี่ยนเปนการไถยกรองวธิกีารไถจะไถไปตามทศิทางของแนวปลกูตนไมใช

ผาน 3 หรอืผาน 4 ไถครัง้แรกสาดดนิที่ไถขึ้นไวบรเิวณโคนยางพาราและไถพรวนดวยผาน 7 ดวยวธิี

เดยีวกันระหวางแถวยางพาราจะเปนรองลกึประมาณ 50 ซ.ม. สําหรับใหน้ําในดนิไหลจากโคนตน

ยางพารามาเก็บขังในฤดูฝน 

 
 

 ภาพหนาตัดหลังไถยกรองเสร็จ 

- การใชสารเคมีจะดําเนินการหลังจากถางปาโคนลมเก็บริบเผาริบแลวปลอยใหวัชพืชขึ้น

ประมาณ 30 ซ.ม. และใชสารเคมีฉีดพนกําจัดซึ่งจะเปนวธิีการที่สะดวกและประหยัดวัชพืชตายสิ้นซาก

หากดําเนินการไมทันวัชพืชขึ้นสูงมากจะตองใชสารเคมีในการกําจัดมากขึ้นวัชพืชจึงจะแหงตายโดย

คํานึงถึงชนิดของวัชพืชที่ขึ้นอยูเปนหลักเหมาะกับวัชพืชที่เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเชนหญาตางๆสารเคมีที่

นยิมใชคอืไกลโฟเสทและอมิมาสเฟอรในการดําเนนิการควรจะดําเนินการในตนฤดูฝนปลอยใหวัชพชืยุบ

ตายจงึจะเขาดําเนนิการในขัน้ตอนตอไป 
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2. การคัดเลอืกชนิดพันธุ 

พันธุยางพาราที่นํามาปลูกในสวนยางพาราของประเทศไทยในปจจุบันเปนยางพันธุดีที่

เกิดจากการผสมพันธุเพื่อสรางอัตราผลผลิตใหเหมาะสมในทางเศรษฐกิจยางพันธุดีมีมากมายหลาย

ชนิดแหลงผสมพันธุยางที่เปนที่ยอมรับคือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยการจะเลือก

ยางพาราพันธุใดมาปลูกจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมดานตางๆในชวงเริ่มตนการปลูกสรางสวนยาง

เจาของสวนจะเลือกชนิดพันธุที่ใหน้ํายางตอปตอไรดีที่สุดพันธุยางที่เหมาะสมในกรณีนี้จะมี BPM 24 

RRIM 600 หรอื RRIT 251 เปนตนตอมาวงการใชสอยไมโดยเฉพาะไมเครื่องเรอืน (Ferniture)  

จากเนื้อไมยางพาราเปนที่นิยมมากขึ้นเจาของสวนก็มุงหวังจะปลูกยางพาราเพื่อหวังใชเนื้อไมดวยชนิด

พันธุยางที่เหมาะสมเพื่อการนี้จะมีพันธุ PB 235 RRIM 620 หรอื GT 1 เปนตนแตเมื่อดําเนนิการปลูกไป

แลวมักจะพบกับปญหานานาประการเชนการเกิดโรคตางๆในบางชนิดพันธุการเจริญเติบโตไมดี

ชวงเวลาการกรีดยางไมครบรอบหมุนเวียนเปนตนดังนั้นการเลือกชนิดพันธุยางพาราพันธุดีมาปลูกจึง

ตองคํานึงถึงปจจัยอื่นๆประกอบเชนสภาพดินลักษณะของพื้นที่สภาพดินฟาอากาศความเหมาะสมตอ

ระบบกรดียางและอัตราของน้ําฝนเฉลี่ยตอปเปนตนชนิดพันธุยางพาราที่กลาวไวเบื้องตนเปนชนิดพันธุที่

นิยมปลูกปจจุบันแตละชนิดพันธุมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกตางกัน โดยสวนปากาญจนดิษฐได

ดําเนนิการคัดเลอืกสายพันธุที่มคีวามเหมาะสมในพื้นที่ จํานวน 3ชนดิ ไดแก 

- RRIM 600 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศมาเลเซียในประเทศไทยนิยมปลูกชนิดนี้มาก

ใหผลผลิตปานกลางปลูกไดทุกสภาพดินมีความตานทานตอโรคราใบรวงจากเช้ือราไฟทอปเทอราที่ทํา

ใหใบยางรวงในฤดูฝนนอยในเขตที่มีโรคนี้จึงไมสมควรปลูกลําตนมีขนาดเล็กราคาเนื้อไมหลังกรีดมี

ราคาซื้อขายตํ่ากวาชนดิพันธุอื่นมคีวามทนทานตอการกรดีถี่ปานกลาง 

-  RRIT 251 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศไทยกําลังไดรับคําแนะนําจากสถาบันวิจัย

ยางปริมาณน้ํายางมีมากกวาพันธุ RRIM 600 ในหนากรีดแรกผลผลิตตอไรตอปอยูในเกณฑดีได

ผลผลติมากกวา 300 กโิลกรัมตอไรตอป 

- PB 235เปนยางพาราลูกผสมของประเทศอินโดนีเซียลักษณะเดนมีความเจริญเติบโตใน

ระยะแรกปลูกเร็วมากลําตนเปลาตรงทําใหราคาเนื้อไมหลังกรีดมีราคาสูงผลผลิตน้ํายางในหนากรีด

แรกหนากรีดที่สองมักมีปญหาเปลือกแหงผูปลูกจะตองหม่ันรักษาหนากรีดและจัดระบบกรีด 1 วันเวน 

1 วันจะชะลอการเกดิเปลอืกแหงได 
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โดยกลาที่นํามาปลูกในพื้นที่ จะคัดเลอืกดําเนนิการ 2 ชนดิ ไดแก 

- ปลูกดวยกลาตาเขียวโดยนํากลาที่ติดตาแลวลงปลูกในแปลงกลายางพาราตาเขียว

อาจจะเตรียมเองหรอืซื้อจากเอกชนหากจะปลูกโดยวธิีนี้ตองปลูกในชวงตนฤดูฝนเมื่อฝนตกชุกจะทําให

อัตราการรอดตายของกลาที่ปลูกสูงโดยขณะปลูกกําลังมีฝนตกดวยจะทําใหการรอดตายยิ่งมากขึ้นการ

ปลูกโดยวธินีี้เหมาะสมกับการปลูกยางพาราในภาคใตและภาคตะวันออกที่มฝีนชุก 

ขอดีทุนดําเนนิการปานกลางการเก็บเกี่ยวผลผลติในอนาคตตรงตามกําหนด 

ขอเสียกรณีเกิดฝนทิ้งชวงหลังปลูกจะทําใหอัตราการงอกหรืออัตราการรอดตายของ

กลาต่ําจําเปนตองทําการซอมแซม 

- ปลูกดวยกลาติดตาชําถุงโดยการใชกลาชําถุงที่มีฉัตรใบ 1-2 ฉัตรมาปลูกลงแปลงปลูก

วธิีนี้จะทําใหการปลูกมีอัตราการรอดตายสูงกลาชําถุงอาจจะเตรียมเองโดยการใชกลาตาเขียวมาเพาะ

ชําในถุงดินโดยการเพาะชําถุงควรเตรียมถุงขนาด 4x12 นิ้วบรรจุดินนําไปจุมในภาชนะบรรจุน้ําจนดิน

อุมน้ําจนอิ่มตัวแลวนํากลายงตาเขียวมาปกชํานําไปเรียงพักในเรือนเพาะชําการเรียงควรคํานึงถึงการ

เขาไปปฏิบัติงานดูแลรดน้ําและหม่ันปลิดตาที่แตกจากตนตอเดิมมิใหแกงแยงและเบียดบังตายางที่จะ

แตกยอดออนและควรปองกันรักษาโรคราที่จะระบาดในเรอืนเพาะชําหรอืซื้อกลาชําถุงก็ได 

ขอดีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตเปนไปตามเวลาที่กําหนดอัตราการรอดตายหลัง

ปลูกสูงความเตบิโตสมํ่าเสมอดี 

ขอเสยีทุนคอนขางสูง 

3. การปกหลกัหมายปลูก 

การปกหลักหมายปลูกคือการกําหนดตําแหนงที่จะปลูกตนยางพาราและกําหนด

จํานวนตนตอไรกอนการดําเนินการปกหลักหมายปลูกพื้นที่ที่จะปลูกจะตองเตรยีมพื้นที่เรียบรอยแลวมี

ปจจัยตางๆที่ตองคํานึงอันดับแรกคือจํานวนตนที่จะปลูกในพื้นที่ 1 ไรสถาบันวิจัยยางแนะนําจํานวน

ตนปลูกที่เหมาะสมกับยางพาราทุกชนิดพันธุคือยางพารา 1 ตนจะครอบคลุมพื้นท่ี 20 ตาราง

เมตรซึ่งจะใหผลผลิตน้ํายางสดเมื่อคิดเปนเนื้อยางพาราแหงไดมากที่สุดปจจัยถัดมาที่ตองคํานึงคือ

สภาพของพื้นที่หากเปนพื้นที่ราบจะปกหลักหมายปลูกเปนแถวตรงในขณะที่พื้นที่ควนเขาหรอืพื้นที่ลาด

ชันจะปกหลักหมายปลูกตามแนวระนาบหรอืแนวขอบเขาชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการปกหลักหมาย

ปลูกควรดําเนนิงานหลังจากเตรยีมพื้นที่เสร็จประมาณเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 

หลักหมายปลูกหรือภาษาของสวนยางพาราเรียกวา“ไมชะมบ” เปนไมหลักทําจาก

ไมไผกลมขนาดเล็กเสนรอบวงประมาณ 5 - 8 ซม. หรือไมไผขนาดใหญผาซีกกวางประมาณ 1 นิ้ว

ความยาวประมาณ 1.2 เมตรเสี้ยมปลายแหลม 1 ดานไมชะมบอาจจะทําจากวัสดุอื่นก็ไดเชนกิ่งไมขนาด

เล็กหรอืเหล็กกลวงหรือเหล็กกลมก็ไดแตตองคํานึงถงึราคาตนทุนดวยการใชไมเปนไมชะมบใชงานไดป

เดยีวแตใชเหล็กอาจจะใชไดหลายป 
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วธิกีารปกหลักหมายปลูกในพื้นที่ราบกอนจะทําการปกหลักหมายปลูกจะตอง

คํานงึถงึรูปรางของพื้นที่และทศิทางของลมประจําถิ่นสวนมากจะนยิมปกหลักหมายปลูกขนานกับแนว

เขตแปลง เพื่อความเรยีบรอยสวยงามซึ่งบางครัง้แนวที่ปกหลักขวางกับทศิทางของลมประจําถิ่นจะกอ

เกดิปญหาตนยางพาราที่ปลูกลมในกรณลีมแรงลมประจําถิ่นที่สําคัญของประเทศไทยคอืลมมรสุม

ตะวันตกเฉยีงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนอืซึ่งลมมรสุมทัง้ 2 นี้มทีศิทางการพัดที่สวนทางกัน

ดังนัน้ทศิทางการปกหลักหมายปลูกที่เหมาะสมควรปกหลักใหแถวที่จะปลูกเปนไปตามทศิทางวันออก

เฉยีงเหนอื - ตะวันตกเฉยีงใตแตหากทศิทางที่จะปกหลักหมายปลูกไมขนานกับขอบแปลงก็สามารถ

แกไขไดโดยใชทศิทางที่ทํามุมแหลมกับแนวลมประจําถิ่นใหมากที่สุด 

 

 

  
 

 

 เมื่อตัดสนิใจเลอืกแนวทางของแถวไดแลวก็เริ่มขัน้ตอนตอไปคอื 

3.1 การวางแนวหลัก (Base Line) โดยใชกลองรังวัดกําหนดทศิทางของแนวแถวปกหลักแม

ไวระยะหางๆหากใชระยะทางระหวางตน 3 เมตรหลักแมควรจะหางกันหลักละประมาณ 30 เมตรหรือ

ระยะตามความยาวของเทปวัดระยะแตตองหารดวย 3 ไดลงตัวหากเกษตรกรรายยอยไมมีกลองรังวัด

อาจกําหนดแนวแถวโดยการเล็งใหหลักทุกหลักซอนทับกันตามแนวทิศทางที่ตองการหลักแมหลักแรก

ควรหางถนนขอบแปลงประมาณ 1.5 เมตร 

 



35 
 

 

แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 การออกฉากเปนการกําหนดทิศทางของแถวถัดไปใหขนานกับแนวแถวหลักหากใช

กลองรังวัดใหใชมุมตางกับแถวหลัก 90 องศาแลววัดระยะทางเทาความหางของแถวปกหลักแมหมาย

ไวทุกแถวจนเต็มพื้นที่แลวยายกลองรังวัดมาวางที่หลักแมแถวที่ตอๆไปดําเนินการวางหลักแมตามขอ 1.

แตกรณีไมใชกลองรังวัดใหใชเทปวัดระยะออกฉากโดยอาศัยทฤษฎีบทที ่29 ในวชิาเลขาคณติที่กลาวไว

วา 

“ กําลังสองของดานตรงขามมุมฉากเทากับผลรวมของกําลังสองของดานประกอบมุมฉาก” ตามภาพ

ขางลางในภาพเปนสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งหากจัดทําเปนสมการทางคณิตศาสตรจะเปนค2 = ก2 + ข2 

ซึ่งหากแทนคาเปนตัวเลขของดานประกอบของมุมฉากทัง้สามดานจะมเีลขที่เปนจํานวนเต็มอยูหนึ่งชุดที่

นํามาประยุกตใชกับทฤษฎีนี้ไดคือดานก= 3 ข = 4 และค = 5 เมื่อนําไปแทนคาในสมการจะเปน52 = 

32 + 42 หรือ25 = 9 +16 หรือ25 = 25 ในทางปฏิบัติเมื่อจะออกฉากดวยเทปวัดระยะใหวางหัวเทปที่

มเีลข 0 ไวที่หลักแมหลักแรกวัดระยะไปตามแนวหลัก 4 เมตรปกหลักไววัดระยะจากหลักที่ปกไวไปตาม

แถวตอไป 5 เมตรซึ่งเลขในเทปจะเปนเลข 9 เมตรและลากเทปตออกีอกี 3 เมตรไปหาหลักแมหลักแรก

ซึ่งเลขในเทปจะเปนเลข 12 ดึงเทปใหตึงและอยูในแนวระนาบแลวปกหลักไวที่ เลข 9 ก็จะไดภาพ

สามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งในภาพขางลางจะเปนจุดก. ข. และค. ตอจากนั้นใหวัดระยะจากจุดก.ผานไปทาง

จุดค.ใหมีความกวางเทากับแถวที่กําหนดหากตองการระยะระหวางแถว 7 เมตรก็วัดกวาง 7 เมตร

ปกหลักไวเปนจุดจ.และวัดในแถวนี้ตอไปโดยใหจุดตอไปหางจากจุดจ. 7 เมตรปกหลักไวทําเชนนี้จนถึง
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รมิแปลงปลูกจุดเหลานี้จะเปนจุดเริ่มตนของแถวตอๆไปในการเล็งเพื่อใหหลักหัวแถวอยูตรงกันตองเล็ง

ใหหลักซอนกันทุกหลักก็จะเปนแนวตรง 

 

 
 

3.3การปกหลักซอยเมื่อไดหลักแมตามแนวทางขอ 1 และ 2 แลวก็ปกหลักระหวางหลักแม

หรือเรียกวาหลักซอยโดยใชเทปวัดระยะวัดระหวางหลักแมซึ่งหลักแมทุกหลักมีระยะหางกันที่ใชความ

หางระหวางหลักปลูกหารไดลงตัวโดยทั่วไประยะหางระหวางหลักใชระยะ 3 เมตรหลักซอยจะปกชิด

สายเทปดานใดดานหนึ่งที่ตําแหนง 3 6 9 12 15 หรือ 18 เมตรเปนตนคนงานที่จะทําการปกหลักซอย

ควรจัดจํานวนคนใหเกนิจํานวนหลักที่จะปกหากปกหลักซอยที่ 3 6 9 12 15 และ 18 เมตรแสดงวาหลัก

แมหางกัน 21 เมตรจะตองใชคนงานในหนึ่งหมู 8 คน 2 คนแรกถือเทปวัดระยะที่เลข 0 และ 21 อีก 6 

คนจะประจําอยูที่เลข 3 6 9 12 15 และ 18 เมตรกอนเริ่มงานคนงานที่มีหนาที่ปกหลักจะตองมีหลักที่

จะปกไวทุกคนจํานวนเทากันและมีฆอนไมคนละ 1 อันการปกหลักหมายปลูกถากระทําไดถูกตอง

โดยเฉพาะขั้นตอนการออกฉากเมื่อมองไปตามแนวตรงหรือแนวทะแยงมุมจะเห็นหลักที่ปกไวเปนแถว

ตรงตลอดพื้นที่ 
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 4. การปลูก 

4.1 การเตรียมหลุมปลูกเปนขั้นตอนสําคัญที่จะทําใหกลายางพาราที่ปลูกมีความ

เจรญิเตบิโตไดดตีามที่ควรจะเปนหลุมปลูกที่ดจีะชวยเรงระบบรากใหพัฒนาชอนไชไปตามดนิที่เตรยีมไว

เมื่อระบบรากมปีระสิทธิภาพความเติบโตก็จะดีขึ้นบริเวณที่เตรียมหลุมปลูกตองอยูดานหนึ่งดานใดของ

หลักหมายปลูกโดยทุกหลุมตองหางหลักหมายปลูกในระยะที่เทากันเพื่อใหระยะระหวางตนหางเทากัน

ตามกําหนดและเมื่อปลูกแลวจะมองเปนแถวตรงโดยแนะนําใหขุดหลุมหางจากหลักในแถวทางดาน

ขวามือของหลักใหริมหลุมอยูหางจากหลักประมาณ 5 ซม.ในกรณีพื้นที่ราบเพื่อไมใหกระทบกระเทือน

ตอหลักหมายปลูกในขณะขุดหลุม 
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การขุดหลุมปลูกกรณปีลูกดวยกลาตาเขยีว และกลายางพาราชําถุงจะขนาดของหลุมกวางยาวลกึ

ประมาณ 50 ซ.ม. ใชจอบหรอืเสยีมในการขุด  
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ในขณะทําการขุดหลุมใหแยกดินช้ันบนและดินช้ันลางที่ขุดจากหลุมออกจากกันเพื่อใชรอง

กนหลุมกอนปลูกโดยผูขุดหลุมแยกดินไวดานหนึ่งดานใดของหลุมเชนหากวางดินช้ันบนไวทางทิศ

ตะวันตกของหลุมดินช้ันลางควรวางไวทางทิศตะวันออกผูควบคุมงานจะตองเปนผูสั่งการเพื่อใหปฏิบัติ

ในทํานองเดยีวกัน 

4.2 การรองกนหลุมกอนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะสวนที่ไมไดใชเมล็ดปลูกจะตองทํา

การรองกนหลุมดวยปุย 0-3-0 หรือรอคฟอสเฟทผสมกับยาฆาปลวกรอคฟอสเฟทจะชวยรักษาความ

ช้ินในหลุมหลังปลูกกรณีกระทบแลงทําใหกลายางพาราที่ปลูกไมเหี่ยวเฉายาฆาปลวกจะชวยปองกัน

ปลวกมากัดกินผิวแหงของรากยางพาราการกัดกินรากยางพาราปลวกจะกินสวนที่แหงและจะเปด

ชองวางระหวางรากยางพารากับดินทําใหกลายางพาราตายไดปลวกเหลานี้เกิดจากการเตรียมพื้นที่ที่

เก็บรากไมเศษไมเผาไมหมดหลงเหลืออยูในแปลงปลูกยาฆาปลวกจะชวยปองกันไมใหปลวกมารบกวน

ที่รากยางกอนทําการรองกนหลุมควรทิ้งหลุมที่ขุดแลวไวกลางแดดประมาณ 15 วันเพื่อใชแสงแดด

กําจัดโรคราบางชนดิ 

5. การบํารุงรักษา 

การบํารุงรักษาเปนขั้นตอนที่สําคัญหลังปลูกเพื่อจะใหตนยางพาราที่ปลูกไวมีปริมาณ

เต็มพื้นที่มีความเจริญเติบโตสมบูรณสามารถกรีดเอาน้ํายางพารามาใชประโยชนไดในเวลาที่กําหนด

โดยทั่วไปยางพาราจะเปนพืชชนิดโตเร็ว (Fast growing Spp.) มีความเติบโตเฉลี่ยทางเสนรอบวงวัดที่

ระดับอกหรือ GBH (Girth at breast higth) ปละ 8 -10 ซ.ม. จะทําการกรีดยางพาราเมื่ออายุหลังปลูก 

6 -7 ปหรือมีขนาด GBH 50 ซ.ม. ดังนั้นจึงจําเปนตองบํารุงรักษาตนยางพาราใหไดขนาดที่ตองการ

ภายในเวลา 6 - 7 ปถาการบํารุงรักษาไมดีโอกาสจะเปดกรีดเพื่อสรางรายไดจากยางพาราก็จะชาไป

ดวยการบํารุงรักษาที่สําคัญมีปลูกซอมกําจัดความคุมวัชพืชใสปุยแตงกิ่งปองกันภัยปองกันไฟและ

สํารวจอัตรารอดตายและความเตบิโตซึ่งจะไดแยกกลาวในรายละเอยีดตอไป 
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5.1 ปลูกซอมหลังจากทําการปลูกไปแลวตนยางพาราสวนหนึ่งจะตายจากสาเหตุตางๆ

เชนการปลูกไมประณีตตนยางพารากระทบแลงหลังปลูกถูกโรคราแมลงจําพวกปลวกทําลายหรือเกิด

จากภัยธรรมชาตเิชนฝนตกหนักน้ําทวมโคนนานหรอืลมแรงกิ่งที่งอกจากตาพันธุดีหักเปนตนจํานวนการ

ตายของยางพาราที่ปลูกยังแปรผันตรงกับวิธกีารปลูกโดยวัสดุปลูกชนิดตางๆดวยการปลูกดวยเมล็ดติด

ตาในแปลงโอกาสการติดของตาจะนอยหากหลังการติดตาเกิดความแหงแลงปกติจะรอดตายหรือติด

ตาไดสําเร็จไมเกิน 60% อีก 40% จําเปนตองปลูกซอมการปลูกดวยกลาตาเขียวหากกระทบแลงหลัง

ปลูกจะมีอัตราการรอดตายตํ่าปกติไมเกิน 70% การปลูกดวยกลาชําถุงจะมีอัตราการรอดตายสูง

ประมาณ 80 % ขึ้นไปเมื่อปรากฏวาตนยางพาราที่ปลูกตายก็จําเปนตองทําการนํากลายางพารามา

ปลูกซอมใหเต็มพื้นที่ 

 

 ชวงเวลาที่ทําการปลูกซอมควรเปนชวงที่มีฝนตกชุกในปแรกหลังปลูกเสร็จประมาณ 1 

เดือนระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคมในปที่สองปลูกซอมตั้งแตตนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม- 

มถิุนายนชวงที่ 1 และประมาณเดือนสงิหาคมเปนชวงที่ 2 จะทําการปลูกซอมเพียง 2 ปปที่ 3 เปนตนไป

ไมจําเปนตองปลูกซอมเพราะกลาที่ปลูกซอมในปที่ 3 จะโตไมทันกับกลาตนแรกจะกลายเปนกลาที่ถูก

ขม (Suppress) ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายโดยเปลาประโยชนยกเวนพื้นที่ที่ตนยางพาราตาย

ตอเนื่องกันมากกวา 3 ตนเปนตนไปโดยพื้นที่นัน้ไมมปีญหากับโครงสรางดนิหรอืมรีะดับน้ําใตดนิตื้น 

กลายางพาราที่นํามาปลูกซอมใชกลายางพาราชําถุงในปแรกใหมีฉัตรใบ 1- 2 ฉัตรและปลูกซอมในปที่ 

2 ใชกลายางพาราที่เลี้ยงไวคางปมีฉัตรใบประมาณ 3-4 ฉัตรทั้งนี้เพื่อจะไดมีความเจริญเติบโตไดทัน

กลาที่ปลูกกอน 

 กอนจะทําการปลูกซอมจะตองทําการสํารวจตรวจนับวาในพื้นที่ปลูกมตีนตายกี่ตนเพื่อ

จะไดนํากลายางพาราไปซอมไดครบจํานวนและจะตองทราบวาตนที่ตายอยูสวนไหนของแปลงปลูก

แสดงตําแหนงตายไดงายๆโดยใชเศษกระดาษเขียนจํานวนตนตายไวที่หลักหัวแถวแตละแถวผูที่จะเขา

ทําการ 

ปลูกซอมใชคนงาน 2 คนจะหามกลายางพาราเขาไปในแถวที่จะทําการปลูกซอมเทากับจํานวนตนตาย

ใน 2 แถวที่ติดกันเมื่อปลูกซอมในแถวที่ 1 เสร็จเดินวกกลับมาแถวที่ 2 ปลูกซอมมาเรื่อยๆจนหมดแถว

กลายางพาราก็จะหมดพอดีเมื่อหมด 2 แถวรับกลายางพาราชุดใหมเพื่อจะเขาปลูกซอมในแถวที่ 3- 4 

ตอไปหากมคีนงานหลายชุดผูคุมงานจะเปนผูจัดแถวใหเขาทํางาน 
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5.2 กําจัดควบคุมวัชพืชวัชพืชมีสวนสําคัญในการยับยั้งชะลอความเจริญเติบโตของ

ยางพาราจึงมีความจําเปนที่ตองดําเนินการกําจัดและควบคุมวัชพืชซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

ตลอดช่ัวอายุของยางพาราวธิกีารกําจัดวัชพชืม ี3 วธิ ี

5.2.1 ใชแรงงานโดยการใชจอบถากรอบโคนถากในแถวหรอืถางระหวางแถวนยิมใช

ในขณะยางพารามอีายุนอยๆเศษวัชพชืจากการถากใหนํามาสุมโคน (Munching) เพื่อชวยลดการคายน้ํา

บรเิวณโคนและเพิ่มอนิทรยีวัตถุในดนิเปนการชวยปรับปรุงโครงสรางดนิดวยเศษวัชพชืที่ไดจากการถาง 

5.2.2 ใชเครื่องจักรกลไดแกการไถพรวนดวยรถแทรกเตอรลอยางเปนการปรับปรุง

โครงสรางของดินหรือการใชเครื่องตัดหญาตัดทั่วพื้นที่เครื่องจักรกลสามารถดําเนินการไดเร็วทันกับ

เวลา 

5.2.3 ใชสารเคมีสารเคมีที่นํามาใชกําจัดวัชพืชจะเลือกใชสารเคมีที่ไมเกิดการ

ตกคางหรือทําลายสิ่งแวดลอม อาทิเชน Glyphosate 48% เปนตนการใชสารเคมีตองคํานึงถึงอายุของ

ตนยางพาราปกติจะใชสารเคมีเมื่อยางพารามีอายุ 3 ปขึ้นไปในการใชแตละครั้งตองระวังไมใหยาเคมี

ฉดีพนถูกสวนสเีขยีวของลําตน 

5.3 ใสปุยยางพาราที่นํามาปลูกปจจุบันเปนยางพันธุดีจําเปนตองใสปุยเพื่อเรงความ

เจริญเติบโตใหไดขนาดกรีดเมื่อถึงกําหนดเวลา 6- 7 ปเนื่องจากตนตอพันธุของยางพาราพันธุดีได

เมล็ดมาจากยางพาราพันธุดีรุนกอนๆถาไดตนตอพันธุที่เปนยางพารารุนแรกที่เรียกวาพาราเดิมหรือ

พันธุพื้นเมืองและสภาพดินที่ปลูกเปนดินใหมการใสปุยก็ไมจําเปนมากนักแตปจจุบันยางพาราเดิมหรือ

พันธุพื้นเมืองแทบไมมีปลูกใหเก็บเมล็ดมาทําตนตอยางพาราไดและพื้นที่ที่ปลูกสวนมากก็เปนพื้นที่

เสื่อมโทรมหรือผานการปลูกพืชชนิดอื่นๆมาแลวดังนัน้การปลูกยางพาราเพื่อหวังผลในทางเศรษฐกิจจึง

จําเปนตองใสปุย 

 

ปุยที่ใชกับยางพารามี 2 ชนิดคือปุยอินทรียและปุยเคมีประเทศไทยยังไมมีมาตรฐานการ

ควบคุมมาตรฐานของปุยอินทรียมีแตการควบคุมมาตรฐานของปุยเคมีสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการ

เกษตรจึงไดแนะนําใหเกษตรกรใชปุยเคมีกับสวนยางพาราโดยการใชปุยสําเร็จหรือผสมเองก็ไดโดย

คําแนะนํานี้จะเปลี่ยนแปลงสูตรปุยเปนระยะเปนการปรับปรุงใหทันสมัยตามผลงานที่ทําการวิจัยไดโดย

หลังสุดเมื่อป 2542 สถาบันวจัิยยางไดแนะนําปุยเคมไีวดังนี้ 
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5.3.1 ชนดิของปุย 

สูตรท่ี N  P  K  ใชกับ สภาพดนิ 

1  20  8  20  กอนเปดกรดี ดนิทุกชนดิแหลงปลูกยางพาราเดมิ 

2  20  10 12  กอนเปดกรดี ดนิทกุชนดิแหลงปลูกยางพาราใหม 

3  30  5  18  ยางพาราที่เปดกรดีแลว ทุกสภาพแหลงดนิ 

 

5.3.2 ชวงเวลาการใสปุยและอัตราปุยที่ใชสําหรับยางพารากอนเปดกรดี 

 

เวลาการใสปุยอาจจะเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับความช้ืนในดินอาจจะใชปุยอินทรียผสม

ดวยก็ไดและพยายามใสปุยหลังการกําจัดวัชพชื 
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5.3.3 การใสปุยยางพาราหลังเปดกรดีใหปุยปละ 2 ครัง้ครัง้ละ 500 กรัมตอตนครั้ง

แรกตนฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบเมื่อใบออนเริ่มเพสลาดประมาณเดอืนเมษายน-พฤษภาคมครัง้ที่สอง

ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายนสําหรับพื้นที่ดินใหมหรือดินปลูกพืชคลุมดินใน 2 ปแรกอาจจะไมตอง

ใหปุยเพราะจะคงมธีาตุอาหารที่จําเปนหลงเหลอือยู 

5.3.4 วธิกีารใสปุยยางพารามหีลายวธิเีลอืกใชไดตามปจจัยตางๆ 

 - การใสแบบหวานเปนการหวานปุยทั่วบรเิวณที่จะทําการใสปุยเหมาะกับพื้นที่

สวนยางพาราที่เปนที่ราบและกําจัดวัชพืชโดยใชสารเคมีควรงดใชกรณีมีฝนตกชุกเพราะจะทําใหน้ําฝน

ชะลางปุยไปได 

 - การใสเปนแถบเปนการใสปุยโดยโรยปุยเปนแถบตามแนวแถวยางพาราวิธีนี้

ใชกับพื้นที่ลาดชันเล็กนอยโดยเจาะเปนรองใสปุยแลวกลบควรใชกับตนยางพาราที่มีอายุ 2 ปขึ้นไปโดย

แถบควรหางจากโคนตนประมาณ 1-1.50 เมตรตามช้ันอายุของตนยางพาราโดยสังเกตจากรัศมีใบ

เชนกันความกวางของแถบประมาณ 1 ตาจอบหรอืใชรถไถนาตดิผานเดยีวเจาะรองความลกึประมาณ 5 

ซ.ม. หากลึกกวานั้นจะตัดรากยางพาราใหเสียหายไดสําหรับยางพาราที่กรีดแลวทํารองใหหางโคนตน 

1.50 เมตรซึ่งจะมรีากที่มปีระสทิธภิาพดูดซับปุยอยูมาก 

 - การใสแบบหลุมเปนการขุดหลุมใสปุยแลวกลบเหมาะสําหรับพื้นที่ลาดชัน

และพื้นที่ที่มีฝนตกชุกติดตอกันเปนเวลานานโดยขุดหลุมขางลําตน 2 หลุมในครั้งตอไปใหเปลี่ยนหลุมให

ตัง้ฉากกับ 2 หลุมแรกระยะหางของหลุมจากโคนตนเปนไปตามช้ันอายุของตนยางพาราในกรณีที่กําจัด

วัชพืชไมทันหรือใสปุยที่ไมตรงกับการกําจัดวัชพืชควรใชวิธีนี้เปนหลักการใสปุยโดยวิธีนี้ลดการสูญเสีย

ปุยไดมาก 
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5.4 การตัดแตงกิ่งตนยางพาราพันธุดีกอนจะทําการเปดกรีดเอาน้ํายางพาราควรมีลําตัน

เปลาตรง (Clear Bole) ประมาณ 3 เมตรจากพื้นดินเพื่อสะดวกในการเปดหนากรีดชวยทําใหลมพัด

โกรกไดดีลดความช้ืนในแปลงปองกันการเกิดโรคราในแปลงไดระดับหนึ่งและที่สําคัญเมื่อตนยางพารา

ใกลครบรอบตัดฟนสามารถกรีดยางพาราหนาสูงไดและจําหนายตนไมไดราคาดีเพราะราคาไม

ยางพาราจะมรีาคาดใีนสวนที่สามารถนําไปปอกเปนวิเนยีรทําผิวไมอัดได 

 ตนยางพาราพันธุดีจะแตกกิ่งมากนอยในขณะกําลังเจริญเติบโตตามลักษณะจําเพาะของแตละ

ชนิดพันธุยางพาราจะแตกกิ่งมากเมื่อมีการชะงักความเจริญเติบโตในชวงกระทบกับความแหงแลงหรือ

ขาดปุยเพื่อปรับรูปทรงใหไดตามกําหนดจึงจําเปนตองมีการแตงกิ่งยางพาราทุกระยะเมื่อตรวจพบมีกิ่ง

งอกออกมาจะทําการแตงกิ่งประมาณ 3 ปโดยมหีลักการดังนี้ 

ปที ่ การแตงกิ่ง 

1  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพื้น 30 ซม.ลงมา 

2  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพื้น 130 ซม.ลงมา 

3  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพื้น 300 ซม.ลงมา 

  

การแตงกิ่งจะตองคํานึงถึงยอดของตนยางพาราที่เหลือดวยเพราะหากตัดแตงกิ่งออกไป

มากใบยางพาราที่มีหนาที่สังเคราะหแสงจะลดนอยลงไปดวยทําใหความเจริญเติบโตลดนอยลงปกติจะ

ตัดกิ่งออกแตละครัง้ประมาณ 1 ใน 3 ของเรือนยอดชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตัดแตงกิ่งในปแรก

ตัดแตงไดตลอดเวลาปที่ 2 และ 3 ควรดําเนินการเมื่อยางพาราเริ่มชะงักการเจริญเติบโตประมาณ

เดอืนธันวาคม-มกราคม 

 

5.5 ปองกันภัยภัยที่เกดิกับสวนยางพาราเกดิไดจากคนสัตวโรคราแมลงและภัยธรรมชาติ 

 - ภัยจากคนเกิดจากความรูเทาไมถึงการณหรือเกิดจากเจตนาที่ไมหวังดีตอเจาของสวน

ยางพาราความรูเทาไมถึงการณมักไดแกการไมเขาใจในขั้นตอนของการบํารุงรักษาการถากวัชพืชรอบ

โคนหรือในแถวหรือพรวนโคนดําเนินการใกลโคนตนยางพาราขนาดเล็กทําใหกระทบกระเทือนถึงเรือน

รากการถางในแถวโดยมดีหรือเครื่องตัดหญาตัดลําตนของตนยางพาราหรอืมีดบาดลําตนเปนแผลการ

พนสารเคมีกําจัดวัชพืชถูกยอดยางพาราทําใหยอดของตนยางพาราเหี่ยวเฉาหรือการใสปุยใกลบริเวณ

โคนทําใหตนยางพาราเหี่ยวตายเปนตนภัยที่เกิดจากเจตนาเชนโกรธแคนเจาของสวนยางพารามาแอบ

ฟนตนยางพาราทิ้งหรอืใชยาฆาตอรดบรเิวณโคนตนทําใหตนยางพาราตายเปนตน 
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การปองกันและแกไขภัยที่เกิดจากการรูเทาไมถึงการณสามารถแกไขไดโดยการใหความรู

และควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิดสําหรับภัยจากการเจตนาจําเปนตองแกไขโดยกระบวนการ

มวลชนสัมพนัธและทางนติศิาสตร 

 - ภัยจากสัตวเกิดไดทั้งสัตวเลี้ยงและสัตวปาภัยจากสัตวเลี้ยงพบมากคือวัวควายเขามากิน

หญาในแปลงปลูกยางพาราเหยยีบย่ําถูกตนยางขนาดเล็กเสยีหายหรอืใชลําตัวเสยีดสกีับเปลอืกตนยาง 

การปองกันและแกไขการลอมรัว้หรือการกําจัดวัชพืชที่เปนอาหารของสัตวเลี้ยงจะปองกันได

สวนหนึ่งในบางครั้งอาจจําเปนตองใชยามระวังสัตวเลี้ยงติดปายตักเตือนเจาของสัตวหรือพบปะพูดคุย

กับเจาของสัตวหากดําเนินการแลวยังแกปญหาไมไดก็ตองดําเนินการตามกฎหมายในสวนของสัตวปา

การทําแปลงใหเตียนโลงอยูโดยสมํ่าเสมอปองกันเมนและหมีไดสําหรับชางปาปองกันไดโดยงดปลูกพืช

อาหารชางในพื้นที่ปลูกยางพาราจะทําใหปญหาเบาบางลง 

 - ภัยจากโรคราแมลงที่มักจะพบในแปลงยางพาราคือโรคใบยางพารารวงในชวงฤดูฝนที่เกิด

จากราไฟทอปเทอราซึ่งเกดิกับยางพาราบางชนดิโดยเฉพาะพันธุ RRIM 600 โรคราดําทําลายทอน้ํายาง

ทําใหยางพาราหนาแหงไมมีน้ํายางพาราไหลโรคราสีชมพูที่กิ่งของยางพาราขนาดใหญในสวนของเมลง

ที่พบมากคือปลวกกัดกินเปลือกรากที่แหงทําใหเกิดชองวางระหวางดินกับรากตนยางพาราทําใหตน

ยางพาราเหี่ยวตายตัวดวงหนอนทรายเพลี้ยหอยสามารถกําจัดโดยใชสารฆาแมลง 

การปองกันและแกไขตองดําเนนิการปองกันและแกไขจากสาเหตุของโรครานั้นโรคใบรวงจาก

ราไฟทอปเทอรากอนปลูกจะตองศึกษาจากแผนที่ขอบเขตโรคระบาดยางพารากอนวาเขตพื้นที่ที่จะ

ปลูกนั้นมีการระบาดของโรคนี้หรือไมหากมีตองงดปลูกยางพาราพันธุที่ออนแอตอโรคนี้แตหากปลูกไป

แลววิธีปองกันเบื้องตนคือหยุดการแพรกระจายของเช้ือราชนิดนี้เช้ือราชนิดนี้ไมสามารถติดตอไปทาง

อากาศไดพาหะของราชนิดนี้คือคนรถยนตที่ เคยผานแปลงที่มีราชนิดนี้ระบาดหรือเครื่องมือกรีด

ยางพาราที่เคยใชกับแปลงที่มีราชนิดนี้มากอนโดยเฉพาะอยางไรก็ตามการปองกันก็ทําไดยากยิ่ง

ผลกระทบของโรคนี้จะทําใหน้ํายางพาราลดปริมาณลงเพราะใบสีเขียวที่มีคลอโรฟลลถูกทําลายการ

สรางอาหารโดยการสังเคราะหแสงลดลงดังนั้นหลังจากการเกิดใบรวงผานไปแลวเจาของสวนจะตอง

ปรับปรุงแปลงปลูกโดยการใสปุยยูเรยีเรงการงอกของใบเพื่อใหการสังเคราะหแสงเปนไปตามปกต ิ

 - ภัยจากธรรมชาติเกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัวเชนฝนตกหนักเกิดน้ําทวม

แปลงยางพาราขนาดเล็กแชขังอยูหลายวันฝนทิ้งชวงเกิดความแหงแลงบางครั้งเกิดไฟปาลุกเผาไหม

แปลงปลูกลมแรงทําใหตนยางพาราโคนลมลมพายุหมุนทําใหกิ่งยางพาราหักหรือพายุไตฝุนทําลาย

พื้นที่สวนยางพาราเปนบริเวณกวางเชนกรณีไตฝุนเกยในปลายปพ.ศ. 2532 ทําลายสวนยางพาราใน

จังหวัดชุมพรแผนดินไหวทําใหเกิดแผนดินแยกหรือยุบตัวบางครั้งแผนดินไหวในทะเลกอใหเกิดคลื่น

ยักษซูนามิซัดใสสวนยางพาราที่ปลูกริมทะเลไดรับความเสยีหายเฉกเชนปลายปพ.ศ. 2547 ที ่6 จังหวัด

ภาคใตเปนตน 
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การปองกันและแกไขภัยจากธรรมชาตินับเปนภัยที่ปองกันแกไขไดยากเพราะเจาของสวนจะ

ไมทราบลวงหนาวาจะเกดิภัยใดขึ้นในเวลาใดแตภัยธรรมชาตทิี่ไมรุนแรงก็แกไขไดบางเชน 

1) การปองกันลมที่เกดิจากลมมรสุมซึ่งจะทําใหตนยางพาราที่มอีายุประมาณ 3 ปขึ้นไปลมจาก

ลมมรสุมที่พัดแรงไดแนะนําไวแลวในขั้นตอนของการปกหลักหมายปลูกแตบางครั้งกําหนดทิศทางของ

หลักไมไดหากเกิดลมมรสุมพัดแรงจะปรากฏในกรณีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงยางพาราลมกอน

หนาที่จะตัดแตงกิ่งหรือลมไปกอนแลวแกไขไดโดยการตัดยอดของตนที่ลมแลวใชรถแบคโฮขุดหลุมฝง

ใหมหรอืขุดหลุมดวยแรงคนปลูกใหมก็ได 

2) การปองกันไฟไหมสวนยางพาราที่เกิดจากความแหงแลงในประเทศไทยจะเกดิความแหงแลง

ในชวงปลายปถงึตนประหวางเดือนธันวาคม-เมษายนการปลูกสรางสวนยางพาราเปนการลงทุนสูงหาก

ถูกไฟไหมเสียหายคาตอบแทนตางๆที่จะไดรับเปนศูนยจึงจําเปนตองปองกนัไฟไหมอยางไดผลหลักการ

สําคัญของการปองกันไฟคอืการลดวัชพืชออกจากแปลงใหมากที่สุดเมื่อมีวัชพชือยูนอยไฟก็ไมเกิดขึ้นใน

แปลงการปองกันไฟมหีลายวธิแีตที่ไดผลที่สุดสําหรับการปองกันไฟในแปลงยางพาราคอื 

2.1) ใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนระหวางแถวของยางพาราโดยใชรถแทรกเตอรลอยางตดิ

ผานไถ 7 จานไถระหวางแถวดําเนินการระหวางเดอืนพฤศจิกายน-ธันวาคมจะทําใหวัชพืชถูกไถพลิกทับ

อยูใตผิวดินสําหรับข้ีไถในแปลงยางพาราอายุ 1 ปไถแยกจากโคนยางพาราอายุ2-6 ป 
2.2) การทําแนวปองกันไฟวิธีน้ีใชกับสวนยางพาราท่ีปลูกในพ้ืนท่ีลาดชันทุกชั้นอายุและยางพารา

ท่ีเปดกรีดแลวทุกสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากในพ้ืนท่ีดังกลาวเคร่ืองจักรเขาไปทํางานไมไดวิธีการทําแนวกันไฟ
โดยการใชจอบถากวัชพืชกวาดรวมกองกลางและทําการชิงเผาแนวกันไฟท่ีจะทําทํารอบเขตแปลงริมทาง
ตรวจการและทําแนวยอยในแถวยางพาราเพ่ือใหมีวัชพืชหลงเหลืออยูนอยท่ีสุดและถาสามารถถากวัชพืช
ออกจากแปลงปลูกมาเผาไดมากท่ีสุดก็จะปลอดภัยท่ีสุดอยางไรก็ตามกรณีมีพ้ืนท่ีมากๆการจะทําใหวัชพืช
หมดส้ินไปในคร้ังเดียวจะไมทันกับความแหงแลงจึงควรทํากิจกรรมตางๆเปนข้ันเปนตอนดังนี้ 
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 - ทําแนวกันไฟรอบแปลงและทางตรวจการกอนโดยถากหญาดวยจอบกวางประมาณ 20 เมตร
กวาดวัชพืชรวมกลางแถวยางพาราและทําการชิงเผาในเวลากลางคืนการชิงเผาควรระวังมิใหมีความ
รุนแรงโดยจํากัดกองเชื้อไฟใหมีขนาดเล็กและหางตนยางใหมากท่ีสุด 

 - ตอมาทําแนวซอยเขากลางลอคท่ีเหลือไปเร่ือยๆจนหมดพ้ืนท่ี 

ขอควรระวังในการทําแนวกันไฟและชิงเผา 
 1) ระหวางทําแนวปองกันไฟและชิงเผาไมเสร็จจะใชยามระวังไฟในเวลากลางคืน 
 2) แปลงท่ีจะทําการถากเตียนในแนวกันไฟไดจะตองกําจัดวัชพืชมาอยางตอเนื่อง 
 3) ในกรณีพ้ืนท่ีลาดเทการทําแนวกันไฟในข้ันตอนท่ี 2 และ 3 ควรกองเศษวัชพืชไวใกลแถวท่ีอยู
ขางลางมากกวาขางบนเพราะเวลาเผาไฟยอดไฟจะเอียงข้ึนเขากองวัชพืชควรมีความกวางไมเกิน 50 ซม.  
 4) วัชพืชท่ีถางหรือถากไวใหทําการเผาโดยเร็วไมควรท้ิงไวเกิน 7 วันควรจะชิงเผาขณะท่ีเศษ
วัชพืชมีความชื้นหลงเหลืออยูบางจะทําใหการชิงเผาสะดวกข้ึนท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนเน้ือท่ีดวยหากพ้ืนท่ี
เปนผืนใหญควรวางแผนการถางวัชพืชเปนตอนชวยและชิงเผาไปตามลําดับไมควรถางวัชพืชหมดคราว
เดียวท้ังแปลงแลวคอยจุดเพราะจะทําใหหญาแหงกรอบไฟไหมรุนแรง 
 5) ชวงเวลาการชิงเผาท่ีดีท่ีสุดระหวางเดือนพฤศจิกายน-มกราคมซึ่งเปนชวงอากาศเย็นใชเวลา
ระหวาง 18.00 น. - 24.00 น . 
  
 6) การเร่ิมเผาใหเร่ิมจากทางใตลมกอนเสมอโดยเลือกแถวท่ีอยูใตลมท่ีสุดและในแถวก็ใหเผาจาก
ใตลมเชนกันเม่ือแถวแรกไฟไหมไปประมาณ 10 เมตรจึงเผาแถวท่ี 2 โดยใน 1 แถวมีคนงานประจํา 2 
คนสําหรับในพ้ืนท่ีลาดเทใหเร่ิมเผาจากยอดเขาลงหาตีนเขา 
 7) อุปกรณประจําตัวคนงานท่ีมีหนาท่ีชิงเผาคนท่ี 1 มีถังฉีดน้ําคนท่ี 2 มีไมตีไฟเม่ือไฟลุกแรง
คนงานท้ัง 2 จะชะลอการลุกไหมดวยการใชอุปกรณดับไฟท่ีมีและเม่ือเผาแตละแถวเสร็จแลวจะทําการ
ดับไฟท่ีคงไมเศษไมปลายไมเปนถานไฟใหหมด 

8) ในเชาของวันรุงข้ึนจะตองจัดคนงาน 1 หมูออกตรวจสอบบริเวณท่ีเผาผานไปแลวเม่ือคืนหาก
ปรากฏมีไฟยังคุกรุนอยูในแปลงปลูกใหดับใหหมดเวลาท่ีตรวจสอบท่ีดีท่ีสุดคือประมาณ 11.00 น. ซึ่งแดด
เร่ิมรอนข้ึน 
 อยางไรก็ดีการจํากัดวัชพืชอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอจะชวยใหการชิงเผากระทําไดงายและไมมี
ผลกระทบตอตนยางกลาวคือการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชประเภทใบเล้ียงเด่ียวใหหมดจากแปลงต้ังแตยังมี
ขนาดเล็กและเม่ือวัชพืชเปล่ียนสภาพเปนใบเล้ียงคูใหทําการกําจัดบอยคร้ังใหยอยสลายในฤดูฝนใหมาก
จะชวยใหมีเศษวัชพืชเหลือตกคางในฤดูแลงนอยลงมาก 
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5.6 สํารวจอัตรารอดตายและความเจริญเติบโตสํารวจอัตรารอดตายและความเติบโต
เปนการประเมินผลการทํางานท่ีผานมาในทุกๆปวามีความสําเร็จหรือผิดพลาดประการใดเพ่ือจะไดแกไข
ไดในปตอไปขอมูลท่ีตองสํารวจคือ 
 - เปอรเซ็นตรอดตายคือจํานวนตนยางพาราท่ีรอดตายในแตละปการปลูกยางพาราโดยท่ัวไป
ควรมีจํานวนตนรอดตายในปแรกไมนอยกวารอยละ 90 ปท่ีสองไมนอยกวารอยละ 95 และปท่ีสามไม
นอยกวารอยละ 95 จึงจะประสพผลสําเร็จ 

 - ความโตทางเสนรอบวงระดับอก(Girth at Breast high) หรือเรียกยอๆวา GBH คือความ
โตทางเสนรอบวงในระดับ 1.50 ม. ใชหนวยวัดเปนเซนติเมตรยางพาราเปนพืชโตเร็ว 

 - ความสูงตนยางพาราจะมีความสูงเฉล่ียเม่ือโตพรอมกรีดท่ีอายุ 6-7 ปประมาณ 12- 15 เมตร
ตามลักษณะของแตละชนิดพันธุและการจัดระยะปลูกดังนั้นความสูงเฉล่ียทุกปนาจะเพ่ิมข้ึนปละ 2 เมตร
เปนอยางนอยถาเร่ิมปลูกทันในเดือนพฤษภาคมของทุกปการวัดความสูงวัดจากพ้ืนดินถึงเรือนยอดนิยมใช
หนวยวัดเปนเมตร 

ชวงเวลาของการดําเนินการควรดําเนินการเม่ือตนยางพาราชะงักการเจริญเติบโตจาก
ความแหงแลงประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธของทุกปขอมูลท้ังสามอยางสามารถตรวจวัดพรอมกันได
จํานวนตนท่ีเปนตัวอยางท่ีใชตรวจวัดข้ึนอยูกับปริมาณพ้ืนท่ีท่ีปลูกโดยขอเท็จจริงแลวหากสํารวจตรวจวัด
ไดถึง 100% ขอมูลจะถูกตองมาก 

6. การเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ํายางพารา 

6.1 การเตรียมการกอนกรีดยางพาราเม่ือยางพาราท่ีปลูกไวมีอายุ 6 – 6.5 ปเต็ม
จะตองทําการตรวจสอบดูวายางพาราท่ีปลูกไวมีขนาดโตท่ีจะทําการกรีดยางไดประมาณรอยละเทาใด
โดยการวัดความโตทางเสนรอบวงท่ีระดับอกวามียางพาราท่ีโตเกิน 50 ซม.จํานวนเทาไดทําเคร่ืองหมาย
ไวใหชัดเจนโดยอาจจะใชสีแดงทาไวเปนรูปเคร่ืองหมายไดๆก็ไดการเปดกรีดในปแรกควรมีจํานวนตนท่ีได
ขนาดมากกวา 50% ของจํานวนปลูกท้ังหมดปจจุบันนิยมกรีดยางพาราหนาแรกท่ีความสูง 75 ซ.ม. 
ขนาดของลําตนอาจจะเล็กกวาเดิมไดบางแตไมควรตํ่ากวา 45 ซ.ม.หากมีจํานวนตนท่ีกรีดไดนอยกวา 
50% ใหเปดกรีดในปท่ี 7 ซึ่งสามารถกรีดไดทุกตนแลวยกเวนตนท่ีปลูกซอมในปท่ี 2 และยังมีขนาดเล็ก 

 
 6.2 การกรีดยางระบบการกรีดยางของสวนปา ใชระบบการเปดหนากรีด 1/3 ของลํา

ตนกรีด 2 วันหยุด 1 วัน 
ขอปฏิบัติของผูกรีดยางพาราในแปลงกรีดผูกรีดยางจะตองปฏิบัติในเร่ืองตางๆดังนี้ 
ก. ตําแหนงท่ีจะทําการเปดกรีดยางพาราโดยท่ัวไปจะเปดกรีดท่ีระดับความสูง 1.50 เมตร

เหนือรอยเทาชางแตจากการวิจัยของสถาบันวิจัยยางแนะนําวาเฉพาะหนากรีดแรกใหเปดกรีดท่ีความสูง 
75 ซ.ม. เหนือรอยเทาชางจะเหมาะสมท่ีสุด 

ข. กรีดยางจากซายบนมาขวาลางใหมีความลาดเอียงของหนากรีดประมาณ 35 องศากอน
เปดกรีดจะตองทํารอยขีดหนาหลังเพ่ือไมใหหนากรีดลํ้าไปดานหนึ่งดานใดและนําลวดรับจอกยางมาผูกไว
ตํ่าจากหนากรีดประมาณ 6 - 8 น้ิวในรองรอยขีดดานหนาตํ่ากวาหนากรีดประมาณ 4 นิ้วใหปกล้ินยาง
เพ่ือรับน้ํายางลงจอกรับน้ํายาง 

ค. การกรีดยางแตละคร้ังตองสูญเสียเปลือกนอยท่ีสุดไมเกินคร้ังละ 2-3 มิลลิเมตรในหนึ่ง
เดือนสูญเสียเปลือกไมเกิน 3 ซ.ม.  
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ง. กรีดยางทุกวันท่ีฝนไมตกระหวางเวลา 04.00 - 06.00 น. เร่ิมเก็บน้ํายาง 06.00 - 
08.00 น. วันไหนกรีดยางไมไดใหแจงใหเจาของสวนยางพาราทราบการเปดกรีดยางสัปดาหแรกให
หงายจอกรับน้ํายางไวเพ่ือทําเศษยางเม่ือน้ํายางเร่ิมไหลดีแลวจึงเก็บนํ้ายางสดสงจุดชั่งในกรณีขายน้ํา
ยางสดหรือนําไปแปรรูปท่ีโรงงานกรณีทํายางแผนดิบหลังการเก็บน้ํายางแตละคร้ังใหควํ่าจอกไวท่ีลวด
รับน้ํายางแมจะมีน้ํายางไหลอยูก็ตามเพ่ือปองกันกรดในอากาศหรือท่ีมาพรอมน้ําฝนไปตกคางอยูในจอก
ยางซึ่งจะทําใหจอกยางสกปรกทําใหน้ํายางท่ีกรีดวันตอไปแข็งตัวในจอกได 

จ. ไมกรีดยางในวันท่ีฝนตกจนหนากรีดเปยกชื้น 
ฉ.เศษยางทุกประเภทเปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนใหรวบรวมสงเจาของสวนยางยางพาราเพ่ือนําไป
จําหนายแบงผลประโยชนตามขอตกลง 
ช. ผูกรีดยางตองทายาปองกันเชื้อราผสมดินในหนากรีดท่ีผานมาแลวทุกเดือน 
ซ. อุปกรณท่ีใชในการกรีดยางอันไดแกมีดกรีดยางหินลับมีดกรีดยางเคร่ืองใหแสงสวางใน

เวลากลางคืนถังเก็บรวบรวมน้ํายางสดเปนอุปกรณสวนตัวท่ีผูกรีดยางตองหามาดวยตนเอง 
ท้ังนี้ จํานวนวันกรีดรวมตอปไมควรเกิน 160 วัน  
6.3 การเก็บรวบรวมน้ํายางสด 

ตนยางพาราท่ีไดทําการกรีดยางทุกตนจะมีน้ํายางสดไหลลงจอกท่ีหงายรับไวประมาณ 
2-3 ชั่วโมงสวนใหญจะหยุดไหลชวงเวลาการไหลข้ึนอยูกับอุณหภูมิในแปลงกรีดดวยหากเปนชวงอากาศ
หนาวเย็นจะไหลนานกวาชวงอากาศรอนผูกรีดยางจะตองใชการสังเกตเองเม่ือน้ํายางพาราสวนใหญหยุด
ไหลแลวผูกรีดยางพาราจะเก็บนํ้ายางพาราลงถังเก็บซึ่งเปนถังปากกวางเทากนถังเม่ือเก็บน้ํายางหมดทุก
ตนแลวจึงเทใสถังท่ีมีฝาปดเพ่ือการขนสงเม่ือรวบรวมน้ํายางไดแลวก็จะเขาสูขบวนการจําหนายตอไป 

6.4 การคํานวณผลผลิตรายป 
 การคํานวณผลผลิตเพ่ือประมาณการเปาหมายรายป ดําเนินการดังนี้ 

- กรณีแปลงเปดกรีดหลัง 3 ปข้ึนไป ไดจากการเก็บสถิติยอนหลังรายแปลงของสวนปา
เพ่ือหาคาเฉล่ียตอไร จากนั้นจึงนํามาใชคํานวณประมาณการเปาหมายปถัดไป ดังสมการ 

คาเฉลีย่ปริมาณผลผลิตน้ํายางพารารายแปลง (กก./ไร) x พ้ืนท่ี (ไร) = เปาหมายรายแปลง 
 

- กรณีแปลงเปดกรีด 1-3 ปแรก การคํานวณผลผลิตจากการอางอิงขอมูลผลผลิตจาก
สถาบันวิจัยยาง ดังสมการ 

ขอมูลผลผลิตยางเปดกรีดตามอายุ 1-3 ป รายแปลง (กก./ไร) x พ้ืนท่ี (ไร) = เปาหมายรายแปลง 

 

 

 ตารางแสดงขอมูลอัตราผลผลิตยางพาราตามอายุการเปดกรีดยางพาราพันธุ RRIM 600 

ปกรีด 1 2 3 

ผลผลิต (กก./ไร) 171 233 280 

 
 ดังน้ัน ผลรวมของเปาหมายรายแปลง = เปาหมายผลผลติยางพาราประจําป 
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7. การทําไมยางพารา 

ไมยางพาราเปนผลผลิตสุดทายที่เจาของสวนยางพาราจะไดรับเมื่อครบรอบตัดฟนหรือ

เมื่อหยุดกรีดยางพาราแลวเนื้อไมยางพารามีประโยชนในวงการอุตสาหกรรมมากราคาจะขึ้นลงตาม

ปจจัยตางๆหลายประการเชนภาวะความตองการของตลาดโลกขนาดของไมจํานวนของตนยางพาราที่

คงเหลือความใกลไกลจากตลาดหรือทาเรือสภาพพื้นที่ปลูกเสนทางคมนาคมฤดูกาลและราคา

ยางพาราแผนดบิและราคาน้ํายางสดเปนตน 

 ภาวะความตองการของตลาดโลกเนื้อไมยางพาราสวนใหญจะสงออกไปขายยังตางประเทศมี

ผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปในประเทศบางแตไมมากนักเมื่อตลาดโลกมีความตองการเนื้อไมยางพารามาก

ราคาไมยางพาราในประเทศก็จะปรับตัวสูงขึ้นดวย 

 ขนาดของไมและลักษณะตนยางพาราตนยางพาราขนาดใหญเปราตรงสามารถนําไปปอกเปน

ไมวีเนียรทําผิวไมอัดไดหรือแปรรูปเปนไมหนากวางตั้งแต 6 นิ้วขึ้นไปราคาซื้อขายในสวนจะสูงกวาไม

ขนาดเล็กซึ่งใชประโยชนไดนอยกวาขนาดของไมยางพาราและลักษณะของตนยางพาราขึ้นอยูกับชนิด

พันธุยางยางพาราพันธุ RRIM 600 มีขนาดเล็กกวายางพาราพันธุ GT 1 และ PB 235 แตพันธุ PB 235 

มลีําตนเปลาตรงกวาพันธุ GT 1 สภาพดินที่ปลูกยางพารายางพาราชนิดเดยีวกันปลูกในดินรวนปรมิาณ

น้ําฝนมากยอมมีขนาดใหญกวาสวนที่ปลูกในพื้นที่ดินทรายและปริมาณน้ําฝนนอยและอายุของตน

ยางพาราตนยางพาราที่อายุมากยอมมเีนื้อไมมากกวาตนยางพาราที่อายุนอยกวา 

จํานวนของตนยางพาราที่คงเหลือในการคํานวณราคาเพื่อซื้อขายไมยางพารายืนตน

จะตองคํานึงถึงขนาดและจํานวนตนยางพาราดวยการซื้อขายมักจะตกลงราคาเปนไรโดยคิด 1 ไรมี

จํานวนตนยางพารา 70 ตนหากมีตนยางเหลืออยูนอยจํานวนไรที่ใชในการจายเงินจะนอยกวาพื้นที่จริง

ดวยเชนมีพื้นที่ปลูกยางพารา 10 ไรแตมีตนยางพาราคงเหลือ 560 ตนผูซื้อจะคิดราคาให= 560/70 = 

8 ไรเทานัน้ 

ความใกลไกลจากตลาดหรือทาเรือผูซื้อตนยางพาราจากสวนยางมักนําไปแปรรูปที่

โรงเลื่อยไมยางพาราตามทองที่ตางๆหากสวนยางพาราอยูไกลจากโรงเลื่อยมากราคาก็ตองต่ํากวาสวน

ยางพาราที่อยูใกลโรงงานแปรรูปไมยางพาราก็ตองสงเนื้อไมที่แปรรูปแลวไปยังโรงงานอื่นๆหรือทาเรือ

ตลาดของไมแปรรูปยางพาราสวนมากจะอยูที่กรุงเทพฯหรือชานเมืองดังนั้นราคาเนื้อไมยางพาราใน

ภาคตะวันออกจงึสูงกวาราคาเนื้อไมยางพาราในภาคใต 

สภาพพื้นที่ปลูกยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ลาดชันการทําไมออกยากกวายางพาราที่ปลูกใน

พื้นที่ราบราคาซื้อขายยอมตํ่ากวายางพาราในพื้นที่ราบ 

เสนทางคมนาคมเปนปจจัยสําคัญในการขนสงไมยางพาราไปโรงงานแปลงยางพาราที่ปลูก

ไวริมถนนที่สามารถใชขนสงไดทุกฤดูกาลราคาจะดีกวายางพาราที่ปลูกไกลเสนทางคมนาคมที่ผูซื้อ
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จะตองทําทางเขาไปขนไมยางพาราบางครั้งเปนที่ตาบอดจะตองมีคาใชจายในการขนสงผานสวน

ยางพาราเจาอื่นราคาซื้อขายจะตํ่ากวากรณแีรก 

ฤดูกาลเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดราคาซื้อขายไมยางพาราเชนกันพอคาชอบซื้อเนื้อ

ไมในฤดูรอนเพราะการขนสงสะดวกแตคนขายหรือเจาของสวนขอบขายในฤดูฝนเพราะในชวงฤดูรอน

ยังกรดียางพาราไดดังนัน้ราคาซื้อขายไมยางพาราในฤดูฝนจึงถูกกวาในฤดูรอน 

ราคายางพาราแผนดบิและราคาน้ํายางสดในขณะที่ราคาน้ํายางลดหรอืยางพาราแผนดบิมี

ราคาดเีจาของสวนจะชะลอการขายตนยางพาราราคาไมยางพาราในขณะนัน้จึงสงู 

การจัดทําแผนการทําไม 25 ป 

สวนปาจะดําเนินการสํารวจกําลังผลิตไมประจําปโดยนับตั้งแตป 2556 จะเปนการสํารวจ 

100% ของพื้นที่ เพื่อจัดทําและปรับปรุงแผนการทําไมใหสอดคลองกับอายุตนยางพารา, ปรมิาณกําลัง

ผลิต และนโยบายของ อ.อ.ป. และคํานวณหาปริมาณความเพิ่มพูนรายป (Annual Yield Increment : 

AYI) เพื่อประกอบการพจิารณาแผนการทําไมประจําป 

สมการคํานวณปรมิาตรไมยางพาราพันธุ RRIM 600 

v = 4E-05g2.1963 

v = ปรมิาตรไมยาง (ลบ.ม. ) 

g = เสนรอบวงของลําตน (ซม.) 

ที่มา : นายอารักษ จันทุมาและคณะ.2548. สถาบันวจัิยาง,กรมวชิาการเกษตร 

สมการคํานวณปรมิาณความเพิ่มพูนรายป (Annual Yield Increment : AYI) 

AYI = ปรมิาตรไม (ลบ.ม.) / อายุ (ป) / พื้นที่ (ไร) 

การเตรียมการกอนตัดฟนกอนจะมีการโคนลมตัดฟนจะตองมีขั้นตอนในการดําเนินงาน

ตามลําดับดังนี้ 

1)แจงขอรับเงนิสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) การขาย

ยางพาราแผนดิบและน้ํายางสดปจจุบันเมื่อมีการแปรรูปน้ํายางและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ

รัฐบาลจะหักคาพรีเมี่ยม (Premium) ไวสวนหนึ่งเพื่อมอบใหสํานักงานสงเคราะหการทําสวนยางนําไป

เปนคาใชจายในการสงเคราะหเจาของสวนยางพาราเมื่อมีการโคนยางพาราแปลงเกาและปลูกใหมในป

พ.ศ. 2549 จะจายใหเกษตรกรไรละ 7,300.-บาทในเวลา 6 ปดังนั้นกอนจะตัดโคนตนยางพารา

ประมาณ 2 ปเจาของสวนตองติดตอสํานักงานสงเคราะหการทําสวนยางในบริเวณใกลเคียงซึ่งทาง

สกย. จะมาตรวจสอบรายละเอยีดตางๆและกําหนดชวงเวลาการรับทุนให 

2)การขายไมยางพาราเมื่อสกย.อนุมัติกองทุนใหแลวสวนปาจะตองดําเนินการตามระเบียบ

ขอบังคับการทําไมยางพาราของ อ.อ.ป. ซึ่งโดยปกติแลวจะดําเนินการกําหนดราคาขายเปนไร เมื่อได
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ผูรับซื้อ สวนปาจะดําเนินการสงมอบพื้นที่ใหแกผูรับซื้อเพื่อดําเนินการทําไมยางพาราในแปลงออก

ทั้งหมด (Clear Cutting) โดยใชแรงงานคน ผสมผสานกับการใชเครื่องจักรกล ซึ่งจะมีเจาหนาที่ อ.อ.ป. 

เปนผูควบคุมการทําไมใหเปนไปตามสัญญาซื้อขาย เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น จะมีคณะกรรมการตรวจ

รับพื้นที่เพื่อดําเนนิการปลูกทดแทนในพื้นที่ทําไมตอไป 

3)การเบิกจายคางวดจากสกย. สกย.จะไมจายเงินใหในครั้งเดียวแตจะจายใหเปนงวดๆ

บางงวดเปนการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชหรือปุยสกย.จะจายเปนสารเคมีและปุยใหแทนเงินสดเจาของ

สวนยางพาราจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่สกย.กําหนดหนดโดยเครงครัดเมื่อดําเนินงานเสร็จแต

ละงวดใหรายงานสกย. สกย.จะสงเจาหนาที่มาตรวจสอบถูกตองแลวจึงจะจายคางวดตอไป 

 

  กระบวนการดําเนินงานควบคุมตรวจสอบตดิตามดานการทําไม( Chain of 

Custody : CoC) 

1) สวนปาดําเนินการทําไมตามแผนการทําไม 25 ป และเปาหมายการผลิตตามแผนธุรกิจ

ประจําป โดยขออนุมัติดําเนินการทําไมกับทางองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใตและเพื่อแตงตั้ง

คณะกรรมการ สํารวจกําลังผลติและวธิกีารจําหนายไม 

 2) เมื่อไดรับอนุมัติแผนการทําไม สวนปายื่นหนังสือกรมปาไมเพื่อแจงความประสงคขอทําไม

ออกกรมปาไมจะแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินการสํารวจกําลังผลิต 100% และสวนปาชําระเงินธรรมเนียม

คาขายไมแกกรมปาไมตามระเบยีบ 

3) สวนปาดําเนินการยื่นความประสงคขอรับทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ตอสํานักงาน

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเขตทองที่ 

4) คณะกรรมการสํารวจกําลังผลติฯ รายงานผลการสํารวจ และกําหนดวธิีการจําหนายไม

ยางพาราใหองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใตทราบ และพิจารณาอนุมัติ พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ

กําหนดราคาขัน้ต่ําเสนอองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

5) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาค ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดานการประกาศ

ประมูลขายไมยางพารา, ผูควบคุมการทําไม, ผูควบคุมการเคลื่อนยายไม และคณะกรรมการตรวจรับ

พื้นที่หลังการทําไม 

6) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาค หรือองคการอุตสาหกรรมปาไมเขต (ตามแตการมอบ

อํานาจ) ดําเนินการประกาศประมูลขายไมยางพารา เมื่อครบตามกระบวนการไดผูชนะการประมูลและ

ดําเนินการจัดทําสัญญาซื้อขายแลว จะรายงานสําเนาสัญญาซื้อขายใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเขต  

และสวนปาทราบ เพื่อดําเนนิการสงมอบพื้นที่ทําไม 



53 
 

 

แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2561 

7) เจาหนาที่ควบคุมการทําไม ดําเนินการควบคุม/ดูแลใหผูซื้อตามสัญญาดําเนินการโคน

ลมไม ตัดปลายไม ชักลาก ถอนตอไม ขนยายไมมาไวริมทางตรวจการณโดยรถแทรกเตอรลอยาง และ

ตัดทอนไมรมิทางตรวจการณ เพื่อขนยายไมขึ้นรถบรรทุก โดยใชรถคบี/แรงงานคน  

8) สวนปาออกหนังสอืกํากับการเคลื่อนยายไมยางพาราจํานวน 2 ชุด (ตนฉบับ/คูฉบับ) ให

ผูซื้อ เพื่อขนสงไมไปยังโรงงาน/โรงช่ัง(ตอรอบการช่ัง) 

9) โรงงาน/โรงช่ังดําเนินการช่ังน้ําหนัก เจาหนาที่ควบคุมการเคลื่อนยายไมตรวจสอบ และ

ลงรายละเอยีดตามหนังสอืกํากับการเคลื่อนยายฯ สวนปาเก็บตนฉบับ และมอบคูฉบับใหผูซื้อ 

10) เมื่อผูซื้อดําเนนิการทําไมเสร็จสิ้นตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับมอบพื้นที่

ดําเนนิการตรวจสอบพื้นที่ทําไม และรายงานผลใหองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคทราบ 
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