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แผนการบริหารจัดการสวนปาพระแสงประจําป 2561 

วิสัยทัศน 

“ เปนผูนําการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไมของ อ.อ.ป.” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั ่งยืน ใชประโยชนพื ้นที ่ปาเศรษฐกิจตาม

ศักยภาพสวนปา 

2. สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสรางกลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม 

3. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม และสงเสริมชุมชนทองถ่ินดานอุตสาหกรรมไม 

4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใชประโยชนจากไมเศรษฐกิจ 

5. ปรับโครงสรางทางการเงินท้ังระบบ พัฒนาสินทรัพยเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององคกร 

6. พัฒนาชุมชนทองถ่ินโดยใชสวนปาเปนฐาน 

7. สงวน อนุรักษ บริบาลชางไทย และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8. พัฒนาธุรกิจบริการอยางครบวงจร พัฒนาธุรกิจทองเท่ียว 

วัตถุประสงค 

ดานเศรษฐกิจ 

1.พัฒนาและบริหารสวนปาไมเศรษฐกิจใหมีผลผลิตท่ีพอพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2.ดูแลและบํารุงรักษาพื้นที่สวนปาตามหลักวิชาการและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานตาม

งบประมาณที่ไดรับ ลดตนทุนการผลิตเพ่ือสรางมูลคาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

3. พัฒนาบุคลากรสวนปาใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

ดานสังคม 

 1.การสงเสริมการสรางงานแกสมาชิกหมูบานปาไมและราษฎรในบริเวณพ้ืนท่ีสวนปา 
 2. การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยการจัดการสวนปา
ใหมีคุณภาพรักษาปกปองสิ่งแวดลอม มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. สงเสริมและสนับสนุนดานการบริการและอํานวยความสะดวกใหกับชุมชน เชน ทุนการศึกษา 
อุปกรณกีฬา ชวยภัยแลง และอ่ืนๆ 
 4.มีพ้ืนท่ีอนุรักษ และศูนยรวมพันธุไมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู พักผอนหยอนใจ และใชประโยชนใหแก
ชุมชนทองถ่ิน 
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

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

2. สงเสริมใหประชาชนรอบสวนปารูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน และ
ปลูกสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชน 

3. ลด/ละ/เลิก การใชสารเคมีท่ีเปนพิษกับสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในสวนปาปองกันและอนุรักษพันธุพืชและสัตวปา

ท่ีใกลสูญพันธุและถูกคุกคาม 
 

สถานภาพสวนปา 

เม่ือวัน ท่ี 22 พฤศจิกายน 2517 นายอําเภอพระแสงมีหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัด

สุราษฏรธานีวา เห็นควรจัดสรางสวนปาในเขตปาสงวนแหงชาติของอําเภอพระแสงซ่ึงมีสภาพเสื่อมโทรมไม

สามารถกลับฟนคืนสภาพเปนปาไดเองตามธรรมชาติ ตอมาเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2518 ผูวาราชการจังหวัด

สุราษฏรธานี มีหนังสือแจงอธิบดีกรมปาไมใหองคการอุตสาหกรรมปาไมปลูกสรางสวนปาในเขตปาสงวน

แหงชาติของอําเภอพระแสง โดยใชงบประมาณคาจางปลูกสรางสวนปาจากบริษัทจังหวัดสุราษฎรธานีทําไม 

จํากัด ตามเง่ือนไขสัมปทานการทําไม  ใชชื่อวา “สวนปาพระแสง”  เปนสวนปาโครงการ 3  (สวนปาปลูก

ทดแทนบริษัททําไมตางๆท่ีสงเงินมาให องคการอุตสาหกรรมปาไม)  ตั้งแตป พ.ศ.2518 ถึงป พ.ศ.2526 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปลูกสรางสวนปาโดยปลูกไมชนิดตางๆ ในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเห

ยียน ต.อิปน และ ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฏรธานี เนื้อท่ีจํานวน  7,996 ไรตอมา พ.ศ. 2528 ไดเริ่มปลูก

สรางสวนปาไมยางพาราเปนครั้งแรกในแปลงปลูกเดิมป 2523 , 2525 จํานวน 425 ไร และแปลงอ่ืนๆ 

ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันโดยมีขอบเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ท่ีตั้ง   พิกัดสํานักงาน99° 10' ถึง 99° 15'E8° 35' ถึง8° 38' N 

ทิศเหนือ  จรดหมูท่ี6ตําบล อิปน อําเภอพระแสง 

ทิศใต  จรดหมูท่ี3ตําบล สาคู อ.พระแสง 

ทิศตะวันออก จรดหมูท่ี 5 ตําบล สาคู อ.พระแสง 

ทิศตะวันตก  จรดหมูท่ี 5 ตําบล สาคู อ.พระแสง 

องคการอุตสาหรรมปาไม ไดปรับปรุงขอมูลเนื้อท่ีสวนปาพระแสง โดยมีการนําเครื่องหาคาพิกัด

จากดาวเทียม(GPS) มาใชในการสํารวจรังวัดพ้ืนท่ีพบวา ปจจุบันพ้ืนท่ีสวนปาพระแสงมีจํานวนท้ังหมด 

8,095.95 ไร แบงเปนสวนปาโครงการ 1 พ้ืนท่ีจํานวน 6,854.41 ไรและสวนปาโครงการ 3 พ้ืนท่ีจํานวน 

1,241.54 ไร พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ (Producive area) จํานวน 5,011.16 ไร ชนิดไมหลักปลูกไดแก ยางพารา พันธุ 

RRIM 600 พันธุ RRIT 251 โดยใชระบบการกรีดยาง ระบบ กรีด 2 วัน หยุด 1 วัน มีเบอรกรีดท้ังหมดจํานวน 

283 เบอร สมาชิกกรีดยางพารา จํานวน 3 ระบบ ไดแก 
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1.ระบบสมาชิกหมูบานปาไม(ส.)   มีเนื้อท่ีดําเนินการ  261.77  ไร 

จํานวน   16   ราย  จํานวนเบอรกรีด    17   เบอร 

2.ระบบโครงการปลูกสรางสวนปาเพ่ือการพัฒนาชนบท (คปช.) เนื้อท่ีดําเนินการ 205.59   ไร 

จํานวน   17   ราย  จํานวนเบอรกรีด   19   เบอร 

3.ระบบสัญญาจางเหมาการกรีดยางพารา  เนื้อท่ีดําเนินการ  3,223.03    ไร 

จํานวน   76    ราย  จํานวนเบอรกรีด   76   เบอร 

คาสวนแบงรายไดการกรีดยาง อัตรา  65 : 35  คือ องคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับ 65% 

สมาชิกผูกรีดยางไดรับ 35% 

ท่ีตั้งสวนปาพระแสง อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองเหยียน ทองท่ีหมูบานสวนปาพัฒนา หมู

ท่ี 5 ตําบลสาคูอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ตารางจําแนกการใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาพระแสง 

 

 

 

พื้นที่สวนปาพระแสง แผนงานที่ 1 อ.อ.ป.เขตสุราษฎรธานี

แปลงป Area Area(GPS) พื้นที่ใชคํานวน

(ใหม/เดิม) (ไร) (ไร) Harvesting-Area Un-Productive Area ชนิดพันธุ Conditional Area หมายเหตุ Other Area หมายเหตุ Economic Conservation Area Conservation Area (ไร)

1         2519 142.528          1.029                  ทางตรวจการ

0.071                  ทางลูกรัง

126.853               ที่ดินจัดสรรสมาชิกทํากิน

14.575                 แหลงน้ํา

1         2520 370.052          106.615                พื้นที่ถูกบุกรุก 0.001                  ทางตรวจการ

108.535                พื้นที่ถูกบุกรุกในปาเวน 3.238                  ทางตรวจการในปาเวน

71.606                 ปาเวน

75.120                 รองหวย

4.937                  แหลงน้ํา

1         2521 กระถินเทพา 14.787            14.787                  พื้นที่ถูกบุกรุก

1         2521 280.960          185.697                พื้นที่ถูกบุกรุก 7.849                  ทางตรวจการ

23.518                 บานพักคนงานกรีดยาง

55.557                 หมูบานปาไม

1         2521 กระถินเทพา 14.787            14.787                  พื้นที่ถูกบุกรุก

1         2522 8.134             8.134                  พื้นที่กันออก

1 2523 181.274          3.350                  ทางตรวจการ

177.924               พื้นที่จัดสรรสมาชิกทํากิน

1         2524 17.847            17.224                  พื้นที่ถูกบุกรุก 0.623                  ทางตรวจการ

1         2525 185.859          184.077                พื้นที่ถูกบุกรุก 1.782                  ทางตรวจการ

9.517                   พื้นที่บุกรุกในรองหวย

11.061                 พื้นที่จัดสรรสมาชิกทํากิน

27.141                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย

1         2530/19 ยางพารา 110.000     121.064          110.262              RRIM600 8.006                   พื้นที่บุกรุกในรองหวย 2.796                  ทางตรวจการ 110.262          

1         2530/20 ยางพารา 373.000     245.013          195.612              RRIM600 8.311                   พื้นที่ถูกบุกรุก 2.603                  ที่พักคนงานกรีดยาง 195.612          

30.552                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 7.935                  ทางตรวจการ

1         2543(30)/19 ยางพารา 25.658            12.829               RRIM600 12.829                 พื้นที่ คปช. 12.829           

1         2531/19 ยางพารา 50.000      60.838            50.161               RRIM600 9.573                   พื้นที่บุกรุกในรองหวย 0.310                  ทางตรวจการ 50.161           

0.794                  แหลงน้ํา

1         2531/20 ยางพารา 72.000       84.300            13.179               RRIM600 46.391                  พื้นที่ถูกบุกรุก 1.272                  ทางตรวจการ 13.179           

23.458                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย

1         2531/21 ยางพารา 230.000     291.264          199.445              RRIM600 56.169                  พื้นที่ถูกบุกรุก 6.879                  ทางตรวจการ 199.445          

28.771                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย

1         2532/19 ยางพารา 161.000     181.984          130.502              RRIM600 28.723                  พื้นที่ถูกบุกรุก 3.180                  ทางตรวจการ 130.502          

19.062                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 0.517                  แหลงน้ํา

1         2532/21 ยางพารา 329.000     537.020          422.546              RRIM600 69.011                  พื้นที่ถูกบุกรุก 10.756                 ทางตรวจการ 422.546          

34.707                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย

1         2532/24 ยางพารา 30.000       36.074            35.844               RRIM600 0.230                  ทางตรวจการ 35.844           

โครงการ ชนิดไม
Productive Area (PA) Non-Productive Area (NPA) Conservation Area (CA)
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ตารางจําแนกการใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาพระแสง (ตอ) 

 

 

 

พื้นที่สวนปาพระแสง แผนงานที่ 1 อ.อ.ป.เขตสุราษฎรธานี

แปลงป Area Area(GPS) พื้นที่ใชคํานวน
(ใหม/เดิม) (ไร) (ไร) Harvesting-Area Un-Productive Area ชนิดพันธุ Conditional Area หมายเหตุ Other Area หมายเหตุ Economic Conservation Area Conservation Area (ไร)

1         2533/19 ยางพารา 274.000     298.070          259.520              RRIM600 29.919                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 0.369                  แหลงน้ํา 259.520          
8.262                  ทางตรวจการ

1         2533/21 ยางพารา 104.000     26.851            17.988               RRIM600 8.413                   พื้นที่บุกรุกในรองหวย 0.450                  ทางตรวจการ 17.988           
1         2533/23 ยางพารา 280.000     286.901          240.795              RRIM600 11.083                  พื้นที่ถูกบุกรุก 8.642                  ทางตรวจการ 240.795          

22.689                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 0.613                  ทางลูกรัง
2.074                  บอดิน
1.005                  แหลงน้ํา

1         2534/24 ยางพารา 110.000     231.130          118.359              RRIM600 80.036                  พื้นที่ถูกบุกรุก 3.266                  ทางตรวจการ 118.359          
29.469                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย

1         2535/19 ยางพารา 60.000      72.566            53.498               RRIM600 19.003                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 0.065                  ทางตรวจการ 53.498           
1         2535/20 ยางพารา 35.000       34.197            34.183               RRIM600 0.014                  ทางตรวจการ 34.183           

52.879                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย
1         2535/21 ยางพารา 325.000     362.598          258.865              RRIM600 31.134                  พื้นที่ถูกบุกรุก 8.094                  ทางตรวจการ 258.865          

64.505                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย
1         2535/24 ยางพารา 80.000       58.648            57.723               RRIM600 0.925                  ทางตรวจการ 57.723           
1         2539/19 ยางพารา 6.000        7.653             7.653                 RRIM600 7.653             
1         2540/19 ยางพารา 60.000      54.088            34.460               RRIM600 4.311                   พื้นที่ถูกบุกรุก 1.401                  ทางตรวจการ 34.460           

13.916                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย
2.062                  แหลงน้ํา

1         2543(32)/21 ยางพารา 21.621            21.621               RRIM600 21.621                 พื้นที่ คปช. 21.621           
1         2543(35)/21 ยางพารา 6.737             6.737                 RRIM600 6.737                  พื้นที่ คปช. 6.737             
1         2543(28)/23 ยางพารา 61.689            55.263               RRIM600 5.788                   พื้นที่บุกรุกในรองหวย 0.638                  ทางตรวจการ 55.263           

0.485                  ทางตรวจการ
1         2543(33)/23 ยางพารา 14.109            14.109               RRIM600 14.109                 พื้นที่ คปช. 14.109           

1         2544(39)/19 ยางพารา 35.231            34.701               RRIM600 0.530                  ทางตรวจการ 34.701           
34.701                 พื้นที่ คปช.

โครงการ ชนิดไม
Productive Area (PA) Non-Productive Area (NPA) Conservation Area (CA)
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ตารางจําแนกการใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาพระแสง (ตอ) 

 

พื้นที่สวนปาพระแสง แผนงานที่ 1 อ.อ.ป.เขตสุราษฎรธานี

แปลงป Area Area(GPS) พื้นที่ใชคํานวน
(ใหม/เดิม) (ไร) (ไร) Harvesting-Area Un-Productive Area ชนิดพันธุ Conditional Area หมายเหตุ Other Area หมายเหตุ Economic Conservation Area Conservation Area (ไร)

1         2550(28)/23 ยางพารา 364.000     303.019          274.724              RRIM600 22.196                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 6.099                  ทางตรวจการ 274.724          
1         2550(28)/25) ยางพารา 61.000       58.225            54.713               RRIM600 1.170                   พื้นที่บุกรุกในรองหวย 2.342 ทางตรวจการ 54.713           
1         2550(33)/25) ยางพารา 274.000     24.860            16.231               RRIM600 1.847                   พื้นที่ถูกบุกรุก 0.243                  ทางตรวจการ 1.524                                 16.231           

5.015                   พื้นที่บุกรุกในรองหวย
1         2556(34)/21 ยางพารา 329.000     31.556            31.556               RRIT251 31.556           
1         2558(29)/22 ยางพารา 165.000     199.916          185.000              RRIT251 3.855                  ทางตรวจการ 185.000          
1         2558(29)/21 ยางพารา 110.000     110.342          55.500               RRIT251 22.621                  พื้นที่ถูกบุกรุก 5.080                  ทางตรวจการ 55.500           
1         2559(29)/19 ยางพารา 363.000     382.347          331.830              PB235 42.178                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 8.339                  ทางตรวจการ 331.830          
1         2559(29)/20 ยางพารา 135.000     144.953          129.367              PB235 3.621                   พื้นที่ถูกบุกรุก 2.448                  ทางตรวจการ 129.367          
1         2559(29)/21 ยางพารา 156.000     95.966            76.880               PB235 15.121                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 3.965                  ทางตรวจการ 76.880           
1         2559(29)/23 ยางพารา 110.000     92.780            65.079               PB235 22.621                  พื้นที่ถูกบุกรุก 5.080                  ทางตรวจการ 65.079           
1         2559(43)/23 ยางพารา 17.619            9.460                 PB235 17.134                 พื้นที่ คปช. 9.460             
1         2559(31)/21 ยางพารา 230.000     111.628          48.580               PB235 56.169                  พื้นที่ถูกบุกรุก 6.879                  ทางตรวจการ 48.580           
1         2560(29)/19 ยางพารา 363.000     339.907          52.302               PB235 42.178                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 8.339                  ทางตรวจการ 52.302           
1         2560(30)/20 ยางพารา 373.000     176.424          165.510              PB235 8.311                   พื้นที่ถูกบุกรุก 2.603                  ที่พักคนงานกรีดยาง 165.510          
1         2560(30)/21 ยางพารา 54.000      56.425            55.259               PB235 1.166                  ทางตรวจการ 55.259           

ที่วาง 99.023            83.323                  พื้นที่ถูกบุกรุก 6.806                  บอดิน 7.649                                 
1.245                  ทางตรวจการ

โรงเรียน 52.635            1.121                   แหลงน้ํา 50.730                 โรงเรียน
0.784                  ทางตรวจการ

สนง.สวนปา 31.695            1.506                  ทางตรวจการ
30.189                 สนง.สวนปา

สํานักสงฆ 74.420            1.640                  ทางตรวจการ 1.662                                 
64.849                 สํานักสงฆ
6.269                  แหลงน้ํา

หมูบาน 72.477            4.787                  ทางตรวจการ
67.690                 หมูบานปาไม

อนามัย 6.661             0.347                  ทางตรวจการ
6.314                  สถานีอนามัย

5,776.000  6,854.410        3,937.846           -                      -           1,731.751             -                      1,070.120            -                          10.835                               -                     3,937.846       

โครงการ ชนิดไม
Productive Area (PA) Non-Productive Area (NPA) Conservation Area (CA)
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ตารางจําแนกการใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาพระแสง (ตอ) 

 

 

 

พื้นที่สวนปาพระแสง แผนงานที่ 3 อ.อ.ป.เขตสุราษฎรธานี

แปลงป Area Area(GPS) พื้นที่ใชคํานวน

(ใหม/เดิม) (ไร) (ไร) Harvesting-Area Un-Productive Area ชนิดพันธุ Conditional Area หมายเหตุ Other Area หมายเหตุ Economic Conservation Area หมายเหตุ Conservation Area (ไร)

13.916                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย

3           2530/20 ยางพารา 603.000     37.532            36.191               RRIM600 1.341                  ทางตรวจการ 36.191           

3           2531/20 ยางพารา 133.000     74.217            72.360               RRIM600 1.857                  ทางตรวจการ 72.360           

3           2532/19 ยางพารา 223.000     27.207            25.731               RRIM600 1.476                  ทางตรวจการ 25.731           

3           2532/20 ยางพารา 133.000     42.574            42.571               RRIM600 0.003                  ทางตรวจการ 42.571           

3           2543(32)/20 ยางพารา 5.538             RRIM600 5.538                  พื้นที่ คปช. 5.538             

3           2533/20 ยางพารา 151.000     185.654          113.190              RRIM600 15.075                  พื้นที่ถูกบุกรุก 4.510                  ทางตรวจการ 113.190          

52.879                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย

3           2534/19 ยางพารา 223.000     214.271          150.503              RRIM600 60.465                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 3.303                  ทางตรวจการ 150.503          

3           2534/20 ยางพารา 603.000     632.948          386.656              RRIM600 156.120                พื้นที่ถูกบุกรุก 16.977                 ทางตรวจการ 1.363                                    พื้นที่อนุรักษ 386.656          

64.536                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 7.296                  บอดิน

3           2543(34)/20 ยางพารา 24.000       21.595            RRIM600 20.957                 พื้นที่ คปช. 20.957           

0.638                  ทางตรวจการ

3           2560(31)/20 ยางพารา 133.000     46.759            44.902               PB235 1.857                  ทางตรวจการ 44.902           

3           2560(33)/20 ยางพารา 151.000     238.540          52.886               PB235 15.075                  พื้นที่ถูกบุกรุก 4.510                  ทางตรวจการ 52.886           

3           2560(34)/19 ยางพารา 223.000     165.728          101.960              PB235 60.465                  พื้นที่บุกรุกในรองหวย 3.303                  ทางตรวจการ 101.960          

3           2560(34)/20 ยางพารา 603.000     679.308          46.360               RRIM600 156.120                พื้นที่ถูกบุกรุก 16.977                 ทางตรวจการ 1.363                                    พื้นที่อนุรักษ 46.360           

2,093.000  1,241.536        1,073.310           -                      -         362.991                -                      63.896                -                     1.363                                    -                -                         1,099.805       

โครงการ ชนิดไม
Productive Area (PA) Non-Productive Area (NPA) Conservation Area (CA)
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สรุปผลการดําเนินการยอนหลัง 5 ป 

ดานการผลิตยางพารา 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

ผลผลิต(ตัน) 394.66 225.04 205.62 225.85 192.96 

รายได(ลานบาท) 28.03 13.20 9.10 8.70 11.08 

 

ดานการทําไม 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

เนื้อท่ี (ไร) 31.50 - 242 660.84 518.22 
ปริมาตรไม (ลบ.ม.) 1,786.68 - 6,586.26 24,873.76 18,107.40 
รายได (ลานบาท) 1.16 - 3.51 5.43 6.21 
 

สรุปผลประกอบการ 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

รายได (ลานบาท) 28.03 13.20 9.10 22.25 11.08 

รายจาย(ลานบาท) 18.10 15.88 10.91 13.52 11.84 

กําไร(ลานบาท) 9.93 -2.68 -1.81 8.73 -0.76 
 

ดานการลงทุน(ดูแลรักษาพ้ืนท่ียางพารากอนเปดกรีด) 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

เนื้อท่ี (ไร) 365.50 365.50 365.50 242 902.84 

คาใชจาย (ลานบาท) 1.20 0.36 2.54 2.12 1.41 
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โครงสรางอัตรากําลัง 

 

 

นายสุรศักดิวิ์เศษสิงห หัวหนางาน (ระดับ 6) 

หัวหนางานสวนปาพระแสง  

 

 

นายนพนนท ชนนิทยุทธวงศ พนักงาน (ระดับ 3) 

ผูชวยหัวหนางานสวนปาพระแสง 

 

 

 

พนักงานปฏบิัติการ (ชั้น 5)2 คน  

 

พนักงาน (ระดับ4) 1 คน พนักงานปฏบิัติการ (ชั้น6)1 คน  

 

พนักงานปฏบิัติการ (ชั้น 3)2 คน  

 

 
ลูกจาง(จางเหมา)ในการปฏบัิติงานท้ังหมด 32 คน 
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การวิเคราะหสถานภาพสวนปา(SWOT) 

จุดแข็ง(Strength) 

1. สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศเหมาะแกการปลูกสรางสวนปาไมเศรษฐกิจ 
2. บุคลากรสวนปามีศักยภาพ มีความรูความเขาใจในการปลูกสรางและเก็บเก่ียวผลผลิต 
3. ลูกจาง/แรงงาน เปนบุคคลทองถ่ินในพ้ืนท่ี มีความเปนระเบียบ สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ 

ท่ีสวนปากําหนดใหไดเปนอยางดี  
4. มียานพาหนะเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
5. พ้ืนท่ีสวนปาใกลเสนทางคมนาคม มีความสะดวกและคลองตัวในการติดตอสื่อสาร  
6. ทรัพยสินดานการผลิต เชน โรงชั่งน้ํายาง อยูในสภาพท่ีดีและสะอาด 
7. มีการปลูกไมปาควบคูกับไมยางพารา เพ่ือสงเสริมความหลากหลายดานชนิดพันธุของไมเศรษฐกิจ 
8. มีพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีสมบูรณ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ  
9. การจัดการสวนปาเปนไปในรูปแบบสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม 

จุดออน  (Weakness) 

1. ยานพาหนะมีสภาพเกา คาใชจายในการบํารุง ดูแลรักษาสูง 
2. สวัสดิการดานบานพักคนงานกรีดยางมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ เพ่ือรับรองสมาชิกฯ 
3. สภาพหนากรีดแปลงยางพาราท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป มีสภาพโทรม เนื่องจากชวงหนึ่งราคาน้ํายางตกตํ่า

เปนเหตุใหคัดเลือกสมาชิกฯ ไดประสิทธิภาพไมดีเทาท่ีควร 
4. สภาพแปลงยางพาราสวนใหญเปนท่ีลุมน้ําทวมขังในฤดูฝน มีเปอรเซ็นตการรอดตายต่ํา จําเปนตองมี

การรื้อปรับปรุง และสรางทางระบายน้ําเพ่ือพัฒนาในพ้ืนท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โอกาส  (Opportunity) 

1. มีพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา(High Conservation Value Area; HCVA) และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถสรางโอกาสการมีสวนรวมกับชุมชน เปนแหลงเผยแพรความรูใหกับ
ประชาชนและเยาวชน 

2. พ้ืนท่ีบริเวณสํานักงานสามารถพัฒนาปรับปรุงเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
3. ราษฎรและชุมชนรอบสวนปามีความสัมพันธท่ีดี และเขาใจการดําเนินงานของสวนปา ทําใหเกิดความ

รวมมือของราษฎร และชุมชนรอบสวนปา ในการทํากิจกรรมตางๆของสวนปาและชุมชน 
4. สวนปาไมยางพาราท่ีดําเนินการทําไมออก สามารถรับทุนสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะห

การทําสวนยาง เพ่ือลดเงินลงทุนของ อ.อ.ป. ไดสวนหนึ่ง 

ขอจํากัด   (Threat) 

1. ระเบียบกฎเกณฑดานการปาไมไมเอ้ืออํานวยตอการบริหารจัดการสวนปา 
2. งบประมาณในการรื้อปรับปรุงแปลงปลูกสรางสวนปา และพ้ืนท่ีอนุรักษ ใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มท่ี

มีจํานวนจํากัด 
3. ยางพาราซ่ึงถือเปนผลผลิตหลักของสวนปา มีความผันผวนทางราคาตามกลไกการตลาดสากล 
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แผนการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

ดานการจัดการผลผลิตสวนปา 

รายการ คาใชจาย 
ประมาณการรายจาย 
(ลานบาท) 

- อํานวยการ 
- ทําการ 

รวม 

 
 

8.16 
7.13 
15.29 

ประมาณการผลผลิต 
น้ํายางพารา 

- พ้ืนท่ี (ไร) 
- ผลผลิต (ตัน) 

 
 

3,223.03 

156 
ไมยางพารา 

- พ้ืนท่ี (ไร) 
- ผลผลิต (ลบ.ม.) 

 
470 

18,107.40 
ประมาณการรายได 
(ลานบาท) 

- น้ํายางพารา 
- ไมยางพารา 

รวม 

 
 

22.32 
11.77 
34.09 

กําไรสุทธ ิ 10.18 
หมายเหตุ  ราคาขายน้ํายางพารา 40.- บาท/กิโลกรัม , ไมยางพารา 650.- บาท/ลูกบาศกเมตร 

ดานการปลูกสรางและบํารุงสวนปา 

รายการ คาใชจาย 
ประมาณการรายจาย 
(ลานบาท) 

- อํานวยการ 
- ทําการ 

 
 

1.85 
2.69 

พ้ืนท่ีปลูกสราง(ไร) 
- แปลงเกา 

(ยางพารา) 
- แปลงเกา  

(อ่ืนๆ) 
- แปลงใหม  
(ปลูกทดแทนพ้ืนท่ีทําไม) 

 
1452.43 

 
 
 

470 
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาพระแสง องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ  การดูแลพ้ืนท่ีเปดกรีดและการเก็บเก่ียวผลผลิตน้ํายางพารา 

2. หนวยงานรับผิดชอบ  งานสวนปาพระแสง 

3. วัตถุประสงค   1. เพ่ือควบคุมการเก็บเก่ียวผลผลิตใหเปนไปตามแผนธุรกิจท่ีกําหนด และปองกันการรั่วไหลของผลผลิต 

    2. เพ่ือสรางรายไดใหแกหนวยงาน และมีการกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย   ดําเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตใหเปนไปตามเปาหมายรายป 

5. ตัวช้ีวัด   ผลผลิตรายป (ตัน) 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 
1 การดูแลและบํารุงรักษาตนยางพารา หน.สป./ 3,718.01 ไร  22.32 21.29 
 - กําจัดวัชพืช ผช.หน.สป.  มิ.ย./ต.ค.   
 - ใสปุย   ก.ค./พ.ย.   
 - ปองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
 - นับจํานวนตนกรดี/สํารวจกําลังผลิต   เม.ย.-พ.ค.   
2 การเก็บเก่ียวผลผลิต หน.สป./ 156 ตัน    
 - การสมัครและคดัเลือกสมาชิกกรดียางพารา ผช.หน.สป.  มี.ค.-เม.ย.   
 - การเก็บเก่ียวผลผลิต   เม.ย.-มี.ค.   
 - การพักหนากรดี   มี.ค.-เม.ย.   
3 การติดตามประเมินผล หน.สป.  ม.ค.-ธ.ค.   
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาพระแสง องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ  การดูแลรักษาพ้ืนท่ีปลูกสรางสวนปาไมยางพารากอนเปดกรีด 

2. หนวยงานรับผิดชอบ  งานสวนปาพระแสง 

3. วัตถุประสงค   1. เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนท่ีปลูกสรางสวนปาไมยางพาราใหเจริญเติบโตเปนไปตามหลักวิชาการ 

    2. เพ่ือใหตนยางพาราสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเม่ือครบตามเกณฑกําหนด 

4. เปาหมาย   ดูแลรักษาพ้ืนท่ีปลูกสรางสวนปาไมยางพารากอนเปดกรีด 

5. ตัวช้ีวัด   1. อัตราการเจริญเติบโตเปนไปตามขอมูลทางวิชาการ 

    2. พ้ืนท่ีสวนปาไมเกิดไฟไหมภายในสวนปา 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 
1 การบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสวนปาไมยางพาราอายุ 2-3 ป หน.สป./ 1452.43 ไร  - 1.41 
 - การสาํรวจอัตราการรอดตาย ผช.หน.สป.  เม.ย.-พ.ค.   
 - การปลูกซอม   มิ.ย.-ก.ค.   
 - กําจัดวัชพืช   มิ.ย./ต.ค.   
 - ใสปุย   ก.ค./พ.ย.   
 - แตงก่ิง   ก.ค./ต.ค.   
 - ปองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
2 การบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสวนปาไมยางพาราอายุ 4-6ป หน.สป./     
 - กําจัดวัชพืช   มิ.ย./ต.ค.   
 - ใสปุย   ก.ค./พ.ย.   
 - ปองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
3 การติดตามประเมินผล หน.สป.  ม.ค.-ธ.ค.   
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาพระแสง องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ  การปลูกสรางสวนปาไมยางพาราทดแทนพ้ืนท่ีทําไม 

2. หนวยงานรับผิดชอบ  งานสวนปาพระแสง 

3. วัตถุประสงค   1. เพ่ือรื้อปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีสวนปาไมยางพาราบริเวณท่ีทําไมออกใหเปนไปตามหลักวิชาการ 

    2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมีมูลคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

4. เปาหมาย   พ้ืนท่ีปลูกไมยางพาราสลับไมดีมีคา ทดแทนพ้ืนท่ีทําไมออก 

5. ตัวช้ีวัด   1. เนื้อท่ีปลูกสรางสวนปาไมยางพาราสลับไมดีมีคา (ไร) 

    2. อัตราการรอดตายไมนอยกวา 95% 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 
1 เตรียมพ้ืนท่ีปลูก หน.สป./ 470 ไร ม.ค.-เม.ย. -  2.34 
2 ปกหลักหมายปลูก ผช.หน.สป.  เม.ย.   
3 ปลูก (รวมขุดหลุมและรองกนหลุม ขนกลา คากลาไม)   พ.ค.-ก.ค.   
4 กําจัดวัชพืช   ส.ค./พ.ย.   
5 ใสปุย   ส.ค./พ.ย.   
6 ปลูกซอม   ก.ย.   
7 ปองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
8 สํารวจอัตราการรอดตาย   เม.ย.-พ.ค.   
9 รายงานผลการปลูกสราง   ต.ค.-พ.ย.   
10 การติดตามประเมินผล   ม.ค.-ธ.ค.   
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาพระแสง องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ  การทําไมยางพาราออกจากพ้ืนท่ีสวนปา 

2. หนวยงานรับผิดชอบ  งานสวนปาพระแสง 

3. วัตถุประสงค   1. เพ่ือดําเนินการทําไมออกในพ้ืนท่ีสวนปาท่ีครบรอบตัดฟน และมีผลผลิตไมคุมคาแกการลงทุน  

    2. เพ่ือใหการดําเนินการทําไมออกเปนไปตามหลักวิชาการ และตามแนวทางการเกิดผลกระทบต่ํา 

4. เปาหมาย   พ้ืนท่ีทําไมตามแผนการทําไมยางพารา  

5. ตัวช้ีวัด   1. เนื้อท่ีทําไมออก (ไร) 

    2. ปริมาตรไมยางพารา (ลบ.ม.) 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 
1 สํารวจกําลังผลิตไมยางพารา หน.สป./ 470 ไร 

ต.ค.-ธ.ค.  
(กอนปทําไม) 

  
2 การขออนุญาตทําไมออกและชําระคาภาคหลวง ผช.หน.สป.    
3 ยื่นขอรับทุนสงเคราะหการทําสวนยางพาราจาก สกย.     
4 จัดทําบัญชีสตอกไม     
5 ประกาศประมลูจําหนาย   ม.ค.   
6 ควบคุมการทําไมออกใหเปนไปตามหลักวิชาการ   ม.ค.-มี.ค.   
7 รายงานผลการทําไม   มี.ค.-เม.ย.   
8 การสํารวจผลกระทบดานสิ่งแวดลอม   ม.ค./พ.ค.   
9 การติดตามประเมินผล      
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แผนการดําเนนิงานดานสังคม 

 งานสวนปาพระแสง มีชุมชนรอบสวนปาจํานวน 5  หมูบาน ประกอบดวยหมูท่ี 3 หมูท่ี 5 บาน

พัฒนาปาไม, หมูท่ี 6 บานหวยทรายขาว ต.สาคู อ.พระแสง, หมูท่ี 6 และ หมู 7 ต.อิปน อ.พระแสงการบริหาร

จัดการสวนปาโดยชุมชนมีสวนรวมจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งการดําเนินกิจกรรมตางๆของสวนปายอมสงผล

ใหเกิดการกระทบสงถึงประชาชนในพ้ืนท่ีรอบๆสวนปาดังนั้น เพ่ือใหสวนปาสามารถมีเครื่องมือ ในการเขาถึง

และทราบแนวโนมของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม การวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม จะไดเปนแนวทางหนึ่ง 

หรือเปนกระบวนการหนึ่งในการศึกษา สืบคนสํารวจ ตรวจสอบสภาพโครงสรางและหนาท่ีของชุมชนท้ังในเชิง

ของการรวมกลุม ปฏิสัมพันธ ความผูกพัน ความขัดแยง  รวมท้ังความตองการของชุมชนตอการพัฒนาชุมชน

ในดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเมือง วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือจะไดนํา

ผลท่ีไดจากกระบวนการมีสวนรวม ผานทางเทคนิควิธีการตางๆมาใชในการวางแผนการทํางานของสวนปาใหดี

ข้ึนตอไป 

 

รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 

- สนับสนุนใหพนักงาน/ลูกจาง ไดรับการ
ฝกอบรมตามสายงาน อาทิ การทบทวนองค
ความรูทางบัญชีและการเงิน, ทักษะการกรีด
ยางพารา ฯลฯ 

 
- การวิเคราะห/ประเมินผูมีสวนไดสวน

เสียรอบสวนปา 
 

- การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการ
ปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ(การจางงาน และ
วนเกษตร) 
 

- การควบคุมการทํางานใหเปนไปตาม
ขอกําหนดดานชีวอนามัย และความปลอดภัย 
 

- การแกไขขอขัดแยงอยางมีสวนรวม 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาพระแสง องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียของสวนปา 

2. หนวยงานรับผิดชอบ  งานสวนปาพระแสง 

3. วัตถุประสงค   1.เพ่ือวิเคราะห/จําแนกประเภทผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

    2. เพ่ือบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย   วิเคราะห/จําแนกประเภทผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

5. ตัวช้ีวัด   รายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 

1 
ประชุมพนักงานสวนปาเพ่ือวิเคราะหผูมสีวนไดสวนเสีย
รอบสวนปา 

หน.สป./ 
รายช่ือผูมสีวนไดสวนเสีย

ประจําป 
ม.ค. 

-  - 

2 จัดทํารายช่ือผูมีสวนไดสวนเสยีรอบสวนปา ผช.หน.สป./  ม.ค.   

3 จัดทําแผนการบริหารผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 
พนักงานสวน

ปา 
 

ก.พ.-มี.ค. 
  

4 รายงานผลการดําเนินงาน   ธ.ค.   
5 ทบทวนการบริหารจัดการผูมสีวนไดสวนเสีย (ถามี)   มิ.ย.-ก.ค.   
6 การติดตามประเมินผล   ม.ค.-ธ.ค.   
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาพระแสง องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

1. ช่ือแผนปฏิบัติการ  การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ (การจางงาน และวนเกษตร) 

2. หนวยงานรับผิดชอบ  งานสวนปาพระแสง 

3. วัตถุประสงค   1.เพ่ือใหชุมชนรอบสวนปามีสวนรวมในการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ 

    2. เพ่ือใหเกิดการสรางาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหแกชุมชนทองถ่ินรอบสวนปา 

4. เปาหมาย   การจางแรงงานจากชมุชนรอบสวนปา และเปดโอกาสใหราษฎรใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาในระบบวนเกษตร 

5. ตัวช้ีวัด   1. สัดสวนการจางงานของชุมชนรอบสวนปา 

    2. จํานวนสัญญา และจํานวนเนื้อท่ีดําเนินการระบบวนเกษตร 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 

1 
การประกาศนโยบายการจางงานสวนปา และนโยบายการ
มีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสรางสวนปา
เศรษฐกิจ (วนเกษตร) 

หน.สป./ 
ลูกจาง/แรงงาน เปนราษฎรใน
ทองถิ่นมากกวา 50% 

ม.ค.-ก.พ. 
-  - 

2 
การประกาศรับสมัครลูกจาง/แรงงาน และผูสนใจเขารวม
วนเกษตร 

ผช.หน.สป./ 
มีราษฎรสนใจเขารวมระบบวน

เกษตร 
ม.ค.-ก.พ. 

  

3 การคัดเลือกลูกจาง/แรงงาน และผูสนใจเขารวมวนเกษตร    มี.ค.-พ.ค.   

4 
การจัดทําสัญญา พรอมจัดทําฐานขอมูลลูกจาง/แรงงาน
สวนปา 

 
 

มี.ค.-พ.ค. 
  

5 การมอบหมายงาน และการจายคาจางแรงงาน   ม.ค.-ธ.ค.   
6 การติดตามประเมินผล   ม.ค.-ธ.ค.   
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แผนการดําเนนิงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  งานสวนปาพระแสง ไดดําเนินการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเพ่ือเปนพ้ืนอนุรักษประเภทแหลงน้ํา 

ลําหวย พ้ืนท่ีอนุรักษสองฝงลําหวย (Stream Bank) และแนวพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) และเปนพ้ืนท่ีมี

คุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High Conservation Value Area; HCVA) เพ่ือสงวนและคุมครอง

ความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังพันธุพืช และพันธุสัตวภายในทองถ่ินในคงอยูอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองมี

แผนการจัดการตางๆ ไดแก 

 การดูแลรักษาพ้ืนท่ีอนุรักษของสวนปาใหคงอยู (Stream Bank, Buffer Zone, พ้ืนท่ี

อนุรักษ) 

 การดูแลรักษาไมอนุรักษใหคงอยู 

 การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

 การดูแลรักษาพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High Conservation 

Value Area; HCVA) ใหคงอยู 

 การสงเสริมความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกชุมชน

ทองถ่ิน 

 การควบคุมการใชสารเคมี และวัตถุอันตราย ภายในพ้ืนท่ีสวนปา 
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาพระแสง องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

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

HCVA) 

2. หนวยงานรับผิดชอบ  งานสวนปาพระแสง 

3. วัตถุประสงค   1.  เพ่ือดูแล รักษา ปกปองระบบนิเวศน และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนท่ีอนุรักษในเขตสวนปา 

    2. เพ่ือสงเสริมใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเยาวชน และราษฎรในทองถ่ิน 

3. เพ่ือสงเสริมใหชุมชนในทองถ่ินตระหนัก และเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเรียนรูท่ีจะใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

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

สมบูรณ คงอยู 

5. ตัวช้ีวัด   1. จํานวนพ้ืนท่ีอนุรักษ (ไร) 

    2. จํานวนตนไมอนุรักษ (ตน) 

    3. จํานวนพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High Conservation Value Area; HCVA) 

    4. ผลการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

    5. จํานวนผูเขามาใชประโยชน และจํานวนผลผลิตจากพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีใชประโยชน 
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6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 

1 
การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ, ไมอนุรักษ 
พ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ี HCVA 

อ.อ.ป./ 

ผลการสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ
,ไมอนุรักษ พ้ืนท่ีอนุรักษ 
และพ้ืนท่ี HCVA 

ม.ค.-ก.พ. 

-  - 

2 
การประกาศนโยบายสวนปาดานการดูแล สงวน อนุรักษ

ไมอนุรักษ พ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ี HCVA 
หน.สป./  ม.ค.-ก.พ. 

  

3 
การเก็บตัวอยางดินและนํ้าเพ่ือวิเคราะหขอมลูและ
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

ผช.หน.สป./ 
 

มี.ค.-พ.ค. 
  

4 
การตรวจตรา ปองกัน และดูแลรกัษาไมอนุรักษ พ้ืนท่ี
อนุรักษ และพ้ืนท่ี HCVA 

พนักงานสวน
ปา 

 
มี.ค.-พ.ค. 

  

5 
การเก็บขอมูลผูเขามาใชประโยชน และลักษณะการใช

ประโยชนในพ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ี HCVA 
 

 
ม.ค.-ธ.ค. 
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ระบบวนวัฒน 

1. การเตรียมพ้ืนท่ี 

 หลังจากการทําไมออกจากพ้ืนท่ี จะตองดําเนินการถอนรากถอนตอกําจัดเศษวัชพืชตกคางออก
ใหหมดสิ้นทําการไถดวยรถแทรกเตอรลอยางโดยไถบุกเบิกดวยผาน 3 และไถพรวนดวยผาน 7 ซ่ึงหากเตรียม
พ้ืนท่ีไดดีการดําเนินงานในข้ันตอนตอไปก็จะสะดวกสิ้นเปลืองคาใชจายนอยจะเตรียมพ้ืนท่ีชวงไหนจะตอง
คํานึงถึงฤดูกาลดวยในชวงท่ีฝนตกซ่ึงพรอมจะปลูกจะตองเตรียมพ้ืนท่ีใหเสร็จกอนฝนจะตกประมาณ 1 สัปดาห
หากเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จไวนานมากจะมีปญหาวัชพืชงอกใหมหากเตรียมพ้ืนท่ีลาชาจะสรางปญหาปลูกไมทันและ
คาใชจายจะสูงข้ึนสูญเสียโอกาสของการเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตชวงเวลาท่ีเหมาะสมควรดําเนินการระหวาง
เดือนมกราคม-เมษายนในกรณีพ้ืนท่ีมากวา 100 ไรหากพ้ืนท่ีนอยกวา 100 ไรควรดําเนินการระหวางเดือน
มีนาคม - เมษายนแตท้ังนี้ข้ึนอยูกับฤดูฝนของแตละทองท่ีดวย 

วิธีการเตรียมพ้ืนท่ี ดําเนินการโดยรงงานเครื่องจักรกล และสารเคมีผสมผสานกันกลาวคือ 

- การเตรียมพ้ืนท่ีดวยแรงงานคือการใชแรงงานถางปาเก็บริบเผาริบการถางปาถางวัชพืชท่ีเปน
วัชพืชขนาดเล็กใหท่ัวพ้ืนท่ีหากมีกอไผหรือหวายใหฟนลงใหราบเรียบใหตอใกลผิวดินมากท่ีสุดการเก็บริบเผา
ริบเปนการเก็บตนไมเศษไมปลายไมท่ีหลงเหลือจากการเผาปาเผาริบใหหมดจากพ้ืนท่ีหากการเผาปาเผาไหมได
ดีจะเหลือเศษไมปลายไมนอยการเก็บริบจะรวดเร็วข้ึนวิธีการเก็บริบใชแรงงานเก็บเศษไมขนาดเล็กมากอง
รวมกันเพ่ือทําเชื้อไฟตัดทอนไมขนาดใหญมากองสุมดานบนถาสามารถกองเปนกระโจมคลายกอกองไฟของ
ลูกเสอืในการเลนรอบกองไฟไดจะจุดไฟเผาไหมไดดีกวาการซอนทับตามแนวนอนหลังจากนําไมใหญมาทับบน
กองเศษไมแลวเม่ืออากาศเริ่มรอนข้ึนเริ่มเผาไฟในระหวางไฟไหมคอยหม่ันมาตรวจสอบใชก่ิงไมขนาดใหญดัน
กองถานใหไปไหมเศษไมสวนท่ีเหลือใหหมดสิ้นเปนการสิ้นสุดขบวนการเตรียมพ้ืนท่ีโดยใชแรงงาน 

- การใชเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลท่ีตองนํามาปฏิบัติงานคือรถแทรกเตอรตีนตะขาบ (Crawler) 
หรือรถขุด(Back hoe) ดําเนินการถางปาลมไมถอนตอกวาดรวมกอง (Withdrawal) เกลี่ยปรับพ้ืนท่ีหลัง
จากนั้นใชรถแทรกเตอรลอยาง (Farm tractor) ติดผานไถ 3 จานหรือ 4 จานทําการไถบุกเบิกท้ิงไวประมาณ 
15 วันติดผานไถ 7 จานทําการไถพรวนก็จะเสร็จข้ันตอนของการเตรียมพ้ืนท่ีการเตรียมพ้ืนท่ีท่ีประณีต
(Intensive) ภายหลังจากเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จในพ้ืนท่ีนั้นจะตองไมมีจอมปลวกตอไมหรือเศษไมปลายไมหลง
เหลืออยูซ่ึงมีวิธีการจัดการไดดังนี ้

การรวมกองตนไมท่ีถางลงหรือขุดตอข้ึนมาใหรวมกองเปนกองยาวๆใหแนวของกองเปนไปตาม
ทิศทางลมหากพ้ืนท่ีเปนท่ีลาดชันหรือควนเขาใหกองโดยมีทิศทางข้ึนเขาอัดกองดานขางใหแนนทําการเผา
กองเศษไมจากหัวกองทางดานตนลมเนื่องจากไมท่ีกองยังไมแหงสนิทอาจจะใชเชื้อไฟชวยเผาในครั้งแรกเชื้อ
ไฟท่ีใชอาจจะเปนยางรถยนตท่ีชํารุดแลวหรือน้ํามันดีเซลก็ไดเริ่มเผาในตอนกลางวันขณะอากาศรอนเม่ือไฟ
เริ่มลุกแลวใชรถแทรกเตอรตีนตะขาบหรือรถแบคโฮคอยอัดกองไฟใหแนนเปนระยะการเผาไหมก็จะดีข้ึน
ควรเผาพรอมๆกันหลายๆกองในพ้ืนท่ีใกลเคียงกันเพ่ือเครื่องจักรท่ีคอยอัดกองไฟจะไดไมเสียเวลาทํางาน
และเม่ือไฟไหมเศษไมปลายไมสวนเล็กๆหมดแลวจะคงเหลือตนไมขนาดใหญหรือตอไมใหทําการสลายกอง
แลวอัดเผาใหมใหหมดก็จะเผาไดงายข้ึนเพราะมีถานไมติดไฟอยูจํานวนมากการเผาเศษไมปลายไมโดยวิธีนี้
แมจะมีฝนตกบางก็จะเผาไดหมด 
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เม่ือเสร็จสิ้นการเผาจนไมมีเศษไมหลงเหลือแลวเปนข้ันตอนของการเกลี่ยปรับพ้ืนท่ีโดยการเกลี่ย
จอมปลวกออกใหพ้ืนท่ีราบเรียบเพ่ือความสะดวกในการไถบุกเบิกในพ้ืนท่ีราบการไถบุกเบิกดวยผานไถ 3 จาน
หรือ 4 จานกอนจะลงมือไถจะตองทราบวาจะปกหลักหมายปลูกไปตามทิศทางใดเพราะการไถบุกเบิกท่ีดีทิศ
ทางการไถควรจะตั้งฉากกับแนวปลูกตนไมและการไถพรวนเปนการไถตั้งฉากกับการไถบุกเบิกทิศทางการไถจะ
เปนไปตามแนวปลูกตนไมการดําเนินการเชนนี้จะเปนประโยชนในการเขาดําเนินการปกหลักหมายปลูกและ
การปลูกเพราะคนงานไมตองเดินขามข้ีไถการไถในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีมีน้ําทวมถึงจะเปลี่ยนเปนการไถยกรอง
วิธีการไถจะไถไปตามทิศทางของแนวปลูกตนไมใชผาน 3 หรือผาน 4 ไถครั้งแรกสาดดินท่ีไถข้ึนไวบริเวณโคน
ยางพาราและไถพรวนดวยผาน 7 ดวยวิธีเดียวกันระหวางแถวยางพาราจะเปนรองลึกประมาณ 50 ซ.ม. 
สําหรับใหน้ําในดินไหลจากโคนตนยางพารามาเก็บขังในฤดูฝน 

 
ภาพหนาตัดหลังไถยกรองเสร็จ 

 

- การใชสารเคมีจะดําเนินการหลังจากถางปาโคนลมเก็บริบเผาริบแลวปลอยใหวัชพืชข้ึนประมาณ 
30 ซ.ม. และใชสารเคมีฉีดพนกําจัดซ่ึงจะเปนวิธีการท่ีสะดวกและประหยัดวัชพืชตายสิ้นซากหากดําเนินการไม
ทันวัชพืชข้ึนสูงมากจะตองใชสารเคมีในการกําจัดมากข้ึนวัชพืชจึงจะแหงตายโดยคํานึงถึงชนิดของวัชพืชท่ี
ข้ึนอยูเปนหลักเหมาะกับวัชพืชท่ีเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียวเชนหญาตางๆสารเคมีท่ีนิยมใชคือไกลโฟเสทและอิมมาส
เฟอรในการดําเนินการควรจะดําเนินการในตนฤดูฝนปลอยใหวัชพืชยุบตายจึงจะเขาดําเนินการในข้ันตอน
ตอไป 

2. การคัดเลือกชนิดพันธุ 
พันธุยางพาราท่ีนํามาปลูกในสวนยางพาราของประเทศไทยในปจจุบันเปนยางพันธุดีท่ีเกิดจาก

การผสมพันธุเพ่ือสรางอัตราผลผลิตใหเหมาะสมในทางเศรษฐกิจยางพันธุดีมีมากมายหลายชนิดแหลงผสมพันธุ
ยางท่ีเปนท่ียอมรับคือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยการจะเลือกยางพาราพันธุใดมาปลูกจะตอง
คํานึงถึงความเหมาะสมดานตางๆในชวงเริ่มตนการปลูกสรางสวนยางเจาของสวนจะเลือกชนิดพันธุท่ีใหน้ํายาง
ตอปตอไรดีท่ีสุดพันธุยางท่ีเหมาะสมในกรณีนี้จะมี BPM 24 RRIM 600 หรือ RRIT 251 เปนตนตอมาวงการใช
สอยไมโดยเฉพาะไมเครื่องเรือน (Ferniture) จากเนื้อไมยางพาราเปนท่ีนิยมมากข้ึนเจาของสวนก็มุงหวังจะ
ปลูกยางพาราเพ่ือหวังใชเนื้อไมดวยชนิดพันธุยางท่ีเหมาะสมเพ่ือการนี้จะมีพันธุ PB 235 RRIM 620 หรือ GT 
1 เปนตนแตเม่ือดําเนินการปลูกไปแลวมักจะพบกับปญหานานาประการเชนการเกิดโรคตางๆในบางชนิดพันธุ
การเจริญเติบโตไมดีชวงเวลาการกรีดยางไมครบรอบหมุนเวียนเปนตนดังนั้นการเลือกชนิดพันธุยางพาราพันธุดี
มาปลูกจึงตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆประกอบเชนสภาพดินลักษณะของพ้ืนท่ีสภาพดินฟาอากาศความเหมาะสม
ตอระบบกรีดยางและอัตราของน้ําฝนเฉลี่ยตอปเปนตนชนิดพันธุยางพาราท่ีกลาวไวเบื้องตนเปนชนิดพันธุท่ี
นิยมปลูกปจจุบันแตละชนิดพันธุมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกตางกัน โดยสวนปาพระแสงไดดําเนินการคัดเลือก
สายพันธุท่ีมีความเหมาะสมในพ้ืนท่ี จํานวน 3ชนิด ไดแก 
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- RRIM 600 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศมาเลเซียในประเทศไทยนิยมปลูกชนิดนี้มากให
ผลผลิตปานกลางปลูกไดทุกสภาพดินมีความตานทานตอโรคราใบรวงจากเชื้อราไฟทอปเทอราท่ีทําใหใบยาง
รวงในฤดูฝนนอยในเขตท่ีมีโรคนี้จึงไมสมควรปลูกลําตนมีขนาดเล็กราคาเนื้อไมหลังกรีดมีราคาซ้ือขายต่ํากวา
ชนิดพันธุอ่ืนมีความทนทานตอการกรีดถ่ีปานกลาง 

- RRIT 251 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศไทยกําลังไดรับคําแนะนําจากสถาบันวิจัยยาง
ปริมาณน้ํายางมีมากกวาพันธุ RRIM 600 ในหนากรีดแรกผลผลิตตอไรตอปอยูในเกณฑดีไดผลผลิตมากกวา 
300 กิโลกรัมตอไรตอป 

- PB 235เปนยางพาราลูกผสมของประเทศอินโดนีเซียลักษณะเดนมีความเจริญเติบโตในระยะแรก
ปลูกเร็วมากลําตนเปลาตรงทําใหราคาเนื้อไมหลังกรีดมีราคาสูงผลผลิตน้ํายางในหนากรีดแรกหนากรีดท่ีสอง
มักมีปญหาเปลือกแหงผูปลูกจะตองหม่ันรักษาหนากรีดและจัดระบบกรีด 1 วันเวน 1 วันจะชะลอการเกิด
เปลือกแหงได 

โดยกลาท่ีนํามาปลูกในพ้ืนท่ี จะคัดเลือกดําเนินการ 2 ชนิด ไดแก 

- ปลูกดวยกลาตาเขียวโดยนํากลาท่ีติดตาแลวลงปลูกในแปลงกลายางพาราตาเขียวอาจจะเตรียม
เองหรือซ้ือจากเอกชนหากจะปลูกโดยวิธีนี้ตองปลูกในชวงตนฤดูฝนเม่ือฝนตกชุกจะทําใหอัตราการรอดตาย
ของกลาท่ีปลูกสูงโดยขณะปลูกกําลังมีฝนตกดวยจะทําใหการรอดตายยิ่งมากข้ึนการปลูกโดยวิธีนี้เหมาะสมกับ
การปลูกยางพาราในภาคใตและภาคตะวันออกท่ีมีฝนชุก 

ขอดีทุนดําเนินการปานกลางการเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตตรงตามกําหนด 

ขอเสียกรณีเกิดฝนท้ิงชวงหลังปลูกจะทําใหอัตราการงอกหรืออัตราการรอดตายของกลาต่ํา
จําเปนตองทําการซอมแซม 

- ปลูกดวยกลาติดตาชําถุงโดยการใชกลาชําถุงท่ีมีฉัตรใบ 1-2 ฉัตรมาปลูกลงแปลงปลูกวิธีนี้จะทํา
ใหการปลูกมีอัตราการรอดตายสูงกลาชําถุงอาจจะเตรียมเองโดยการใชกลาตาเขียวมาเพาะชําในถุงดินโดยการ
เพาะชําถุงควรเตรียมถุงขนาด 4x12 นิ้วบรรจุดินนําไปจุมในภาชนะบรรจุน้ําจนดินอุมน้ําจนอ่ิมตัวแลวนํากลา
ยงตาเขียวมาปกชํานําไปเรียงพักในเรือนเพาะชําการเรียงควรคํานึงถึงการเขาไปปฏิบัติงานดูแลรดน้ําและหม่ัน
ปลิดตาท่ีแตกจากตนตอเดิมมิใหแกงแยงและเบียดบังตายางท่ีจะแตกยอดออนและควรปองกันรักษาโรคราท่ีจะ
ระบาดในเรือนเพาะชําหรือซ้ือกลาชําถุงก็ได 

ขอดีการเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตเปนไปตามเวลาท่ีกําหนดอัตราการรอดตายหลังปลูกสูง
ความเติบโตสมํ่าเสมอด ี

ขอเสียทุนคอนขางสูง 

3. การปกหลักหมายปลูก 
การปกหลักหมายปลูกคือการกําหนดตําแหนงท่ีจะปลูกตนยางพาราและกําหนดจํานวนตน

ตอไรกอนการดําเนินการปกหลักหมายปลูกพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกจะตองเตรียมพ้ืนท่ีเรียบรอยแลวมีปจจัยตางๆท่ีตอง
คํานึงอันดับแรกคือจํานวนตนท่ีจะปลูกในพ้ืนท่ี 1 ไรสถาบันวิจัยยางแนะนําจํานวนตนปลูกท่ีเหมาะสมกับ
ยางพาราทุกชนิดพันธุคือยางพารา 1 ตนจะครอบคลุมพ้ืนท่ี 20 ตารางเมตรซ่ึงจะใหผลผลิตน้ํายางสดเม่ือ
คิดเปนเนื้อยางพาราแหงไดมากท่ีสุดปจจัยถัดมาท่ีตองคํานึงคือสภาพของพ้ืนท่ีหากเปนพ้ืนท่ีราบจะปกหลัก
หมายปลูกเปนแถวตรงในขณะท่ีพ้ืนท่ีควนเขาหรือพ้ืนท่ีลาดชันจะปกหลักหมายปลูกตามแนวระนาบหรือแนว
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ขอบเขาชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการปกหลักหมายปลูกควรดําเนินงานหลังจากเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จประมาณ
เดือนเมษายน-พฤษภาคม 

หลักหมายปลูกหรือภาษาของสวนยางพาราเรียกวา“ไมชะมบ” เปนไมหลักทําจากไมไผกลม
ขนาดเล็กเสนรอบวงประมาณ 5 - 8 ซม. หรือไมไผขนาดใหญผาซีกกวางประมาณ 1 นิ้วความยาวประมาณ 
1.2 เมตรเสี้ยมปลายแหลม 1 ดานไมชะมบอาจจะทําจากวัสดุอ่ืนก็ไดเชนก่ิงไมขนาดเล็กหรือเหล็กกลวงหรือ
เหล็กกลมก็ไดแตตองคํานึงถึงราคาตนทุนดวยการใชไมเปนไมชะมบใชงานไดปเดียวแตใชเหล็กอาจจะใชได
หลายป 

วิธีการปกหลักหมายปลูกในพ้ืนท่ีราบกอนจะทําการปกหลักหมายปลูกจะตองคํานึงถึงรูปราง
ของพ้ืนท่ีและทิศทางของลมประจําถ่ินสวนมากจะนิยมปกหลักหมายปลูกขนานกับแนวเขตแปลงเพ่ือความ
เรียบรอยสวยงามซ่ึงบางครั้งแนวท่ีปกหลักขวางกับทิศทางของลมประจําถ่ินจะกอเกิดปญหาตนยางพาราท่ี
ปลูกลมในกรณีลมแรงลมประจําถ่ินท่ีสําคัญของประเทศไทยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงลมมรสุมท้ัง 2 นี้มีทิศทางการพัดท่ีสวนทางกันดังนั้นทิศทางการปกหลักหมายปลูกท่ี
เหมาะสมควรปกหลักใหแถวท่ีจะปลูกเปนไปตามทิศทางวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใตแตหากทิศทางท่ี
จะปกหลักหมายปลูกไมขนานกับขอบแปลงก็สามารถแกไขไดโดยใชทิศทางท่ีทํามุมแหลมกับแนวลมประจําถ่ิน
ใหมากท่ีสุด 

 

 
 

เม่ือตัดสินใจเลือกแนวทางของแถวไดแลวก็เริ่มข้ันตอนตอไปคือ 
3.1 การวางแนวหลัก (Base Line) โดยใชกลองรังวัดกําหนดทิศทางของแนวแถวปกหลักแมไว

ระยะหางๆหากใชระยะทางระหวางตน 3 เมตรหลักแมควรจะหางกันหลักละประมาณ 30 เมตรหรือระยะตาม
ความยาวของเทปวัดระยะแตตองหารดวย 3 ไดลงตัวหากเกษตรกรรายยอยไมมีกลองรังวัดอาจกําหนดแนว
แถวโดยการเล็งใหหลักทุกหลักซอนทับกันตามแนวทิศทางท่ีตองการหลักแมหลักแรกควรหางถนนขอบแปลง
ประมาณ 1.5 เมตร 
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3.2 การออกฉากเปนการกําหนดทิศทางของแถวถัดไปใหขนานกับแนวแถวหลักหากใชกลอง

รังวัดใหใชมุมตางกับแถวหลัก 90 องศาแลววัดระยะทางเทาความหางของแถวปกหลักแมหมายไวทุกแถวจน
เต็มพ้ืนท่ีแลวยายกลองรังวัดมาวางท่ีหลักแมแถวท่ีตอๆไปดําเนินการวางหลักแมตามขอ 1.แตกรณีไมใชกลอง
รังวัดใหใชเทปวัดระยะออกฉากโดยอาศัยทฤษฎีบทท่ี 29 ในวิชาเลขาคณิตท่ีกลาวไววา 
“ กําลังสองของดานตรงขามมุมฉากเทากับผลรวมของกําลังสองของดานประกอบมุมฉาก” ตามภาพขางลางใน
ภาพเปนสามเหลี่ยมมุมฉากซ่ึงหากจัดทําเปนสมการทางคณิตศาสตรจะเปนค2 = ก2 + ข2 ซ่ึงหากแทนคา
เปนตัวเลขของดานประกอบของมุมฉากท้ังสามดานจะมีเลขท่ีเปนจํานวนเต็มอยูหนึ่งชุดท่ีนํามาประยุกตใชกับ
ทฤษฎีนี้ไดคือดานก= 3 ข = 4 และค = 5 เม่ือนําไปแทนคาในสมการจะเปน52 = 32 + 42 หรือ25 = 9 
+16 หรือ25 = 25 ในทางปฏิบัติเม่ือจะออกฉากดวยเทปวัดระยะใหวางหัวเทปท่ีมีเลข 0 ไวท่ีหลักแมหลักแรก
วัดระยะไปตามแนวหลัก 4 เมตรปกหลักไววัดระยะจากหลักท่ีปกไวไปตามแถวตอไป 5 เมตรซ่ึงเลขในเทปจะ
เปนเลข 9 เมตรและลากเทปตออีกอีก 3 เมตรไปหาหลักแมหลักแรกซ่ึงเลขในเทปจะเปนเลข 12 ดึงเทปใหตึง
และอยูในแนวระนาบแลวปกหลักไวท่ีเลข 9ก็จะไดภาพสามเหลี่ยมมุมฉากซ่ึงในภาพขางลางจะเปนจุดก. ข. 
และค. ตอจากนั้นใหวัดระยะจากจุดก.ผานไปทางจุดค.ใหมีความกวางเทากับแถวท่ีกําหนดหากตองการระยะ
ระหวางแถว 7 เมตรก็วัดกวาง 7 เมตรปกหลักไวเปนจุดจ.และวัดในแถวนี้ตอไปโดยใหจุดตอไปหางจากจุดจ. 7 
เมตรปกหลักไวทําเชนนี้จนถึงริมแปลงปลูกจุดเหลานี้จะเปนจุดเริ่มตนของแถวตอๆไปในการเล็งเพ่ือใหหลักหัว
แถวอยูตรงกันตองเล็งใหหลักซอนกันทุกหลักก็จะเปนแนวตรง 
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3.3การปกหลักซอยเม่ือไดหลักแมตามแนวทางขอ 1 และ 2 แลวก็ปกหลักระหวางหลักแมหรือ

เรียกวาหลักซอยโดยใชเทปวัดระยะวัดระหวางหลักแมซ่ึงหลักแมทุกหลักมีระยะหางกันท่ีใชความหางระหวาง
หลักปลูกหารไดลงตัวโดยท่ัวไประยะหางระหวางหลักใชระยะ 3 เมตรหลักซอยจะปกชิดสายเทปดานใดดาน
หนึ่งท่ีตําแหนง 3 6 9 12 15 หรือ 18 เมตรเปนตนคนงานท่ีจะทําการปกหลักซอยควรจัดจํานวนคนใหเกิน
จํานวนหลักท่ีจะปกหากปกหลักซอยท่ี 3 6 9 12 15 และ 18 เมตรแสดงวาหลักแมหางกัน 21 เมตรจะตองใช
คนงานในหนึ่งหมู 8 คน 2 คนแรกถือเทปวัดระยะท่ีเลข 0 และ 21 อีก 6 คนจะประจําอยูท่ีเลข 3 6 9 12 15 
และ 18 เมตรกอนเริ่มงานคนงานท่ีมีหนาท่ีปกหลักจะตองมีหลักท่ีจะปกไวทุกคนจํานวนเทากันและมีฆอนไม
คนละ 1 อันการปกหลักหมายปลูกถากระทําไดถูกตองโดยเฉพาะข้ันตอนการออกฉากเม่ือมองไปตามแนวตรง
หรือแนวทแยงมุมจะเห็นหลักท่ีปกไวเปนแถวตรงตลอดพ้ืนท่ี 
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4. การปลูก 
4.1 การเตรียมหลุมปลูกเปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะทําใหกลายางพาราท่ีปลูกมีความเจริญเติบโตไดดี

ตามท่ีควรจะเปนหลุมปลูกท่ีดีจะชวยเรงระบบรากใหพัฒนาชอนไชไปตามดินท่ีเตรียมไวเม่ือระบบรากมี
ประสิทธิภาพความเติบโตก็จะดีข้ึนบริเวณท่ีเตรียมหลุมปลูกตองอยูดานหนึ่งดานใดของหลักหมายปลูกโดยทุก
หลุมตองหางหลักหมายปลูกในระยะท่ีเทากันเพ่ือใหระยะระหวางตนหางเทากันตามกําหนดและเม่ือปลูกแลว
จะมองเปนแถวตรงโดยแนะนําใหขุดหลุมหางจากหลักในแถวทางดานขวามือของหลักใหริมหลุมอยูหางจาก
หลักประมาณ 5 ซม.ในกรณีพ้ืนท่ีราบเพ่ือไมใหกระทบกระเทือนตอหลักหมายปลูกในขณะขุดหลุม 

การขุดหลุมปลูกกรณีปลูกดวยกลาตาเขียว และกลายางพาราชําถุงจะขนาดของหลุมกวางยาวลึก
ประมาณ 50 ซ.ม. ใชจอบหรือเสียมในการขุด 
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ในขณะทําการขุดหลุมใหแยกดินชั้นบนและดินชั้นลางท่ีขุดจากหลุมออกจากกันเพ่ือใชรองกน

หลุมกอนปลูกโดยผูขุดหลุมแยกดินไวดานหนึ่งดานใดของหลุมเชนหากวางดินชั้นบนไวทางทิศตะวันตกของ
หลุมดินชั้นลางควรวางไวทางทิศตะวันออกผูควบคุมงานจะตองเปนผูสั่งการเพ่ือใหปฏิบัติในทํานองเดียวกัน 

4.2 การรองกนหลุมกอนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะสวนท่ีไมไดใชเมล็ดปลูกจะตองทําการรอง
กนหลุมดวยปุย 0-3-0 หรือรอคฟอสเฟทผสมกับยาฆาปลวกรอคฟอสเฟทจะชวยรักษาความชิ้นในหลุมหลัง
ปลูกกรณีกระทบแลงทําใหกลายางพาราท่ีปลูกไมเหี่ยวเฉายาฆาปลวกจะชวยปองกันปลวกมากัดกินผิวแหงของ
รากยางพาราการกัดกินรากยางพาราปลวกจะกินสวนท่ีแหงและจะเปดชองวางระหวางรากยางพารากับดินทํา
ใหกลายางพาราตายไดปลวกเหลานี้เกิดจากการเตรียมพ้ืนท่ีท่ีเก็บรากไมเศษไมเผาไมหมดหลงเหลืออยูในแปลง
ปลูกยาฆาปลวกจะชวยปองกันไมใหปลวกมารบกวนท่ีรากยางกอนทําการรองกนหลุมควรท้ิงหลุมท่ีขุดแลวไว
กลางแดดประมาณ 15 วันเพ่ือใชแสงแดดกําจัดโรคราบางชนิด 

5. การบํารุงรักษา 
การบํารุงรักษาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญหลังปลูกเพ่ือจะใหตนยางพาราท่ีปลูกไวมีปริมาณเต็ม

พ้ืนท่ีมีความเจริญเติบโตสมบูรณสามารถกรีดเอาน้ํายางพารามาใชประโยชนไดในเวลาท่ีกําหนดโดยท่ัวไป
ยางพาราจะเปนพืชชนิดโตเร็ว (Fast growing Spp.) มีความเติบโตเฉลี่ยทางเสนรอบวงวัดท่ีระดับอกหรือ 
GBH (Girth at breast higth) ปละ 8 -10 ซ.ม. จะทําการกรีดยางพาราเม่ืออายุหลังปลูก 6 -7 ปหรือมีขนาด 
GBH 50 ซ.ม. ดังนั้นจึงจําเปนตองบํารุงรักษาตนยางพาราใหไดขนาดท่ีตองการภายในเวลา 6 - 7 ปถาการ
บํารุงรักษาไมดีโอกาสจะเปดกรีดเพ่ือสรางรายไดจากยางพาราก็จะชาไปดวยการบํารุงรักษาท่ีสําคัญมีปลูกซอม
กําจัดความคุมวัชพืชใสปุยแตงก่ิงปองกันภัยปองกันไฟและสํารวจอัตรารอดตายและความเติบโตซ่ึงจะไดแยก
กลาวในรายละเอียดตอไป 

5.1 ปลูกซอมหลังจากทําการปลูกไปแลวตนยางพาราสวนหนึ่งจะตายจากสาเหตุตางๆเชนการ
ปลูกไมประณีตตนยางพารากระทบแลงหลังปลูกถูกโรคราแมลงจําพวกปลวกทําลายหรือเกิดจากภัยธรรมชาติ
เชนฝนตกหนักน้ําทวมโคนนานหรือลมแรงก่ิงท่ีงอกจากตาพันธุดีหักเปนตนจํานวนการตายของยางพาราท่ีปลูก
ยังแปรผันตรงกับวิธีการปลูกโดยวัสดุปลูกชนิดตางๆดวยการปลูกดวยเมล็ดติดตาในแปลงโอกาสการติดของตา
จะนอยหากหลังการติดตาเกิดความแหงแลงปกติจะรอดตายหรือติดตาไดสําเร็จไมเกิน 60% อีก 40% 
จําเปนตองปลูกซอมการปลูกดวยกลาตาเขียวหากกระทบแลงหลังปลูกจะมีอัตราการรอดตายต่ําปกติไมเกิน
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70% การปลูกดวยกลาชําถุงจะมีอัตราการรอดตายสูงประมาณ 80 % ข้ึนไปเม่ือปรากฏวาตนยางพาราท่ีปลูก
ตายก็จําเปนตองทําการนํากลายางพารามาปลูกซอมใหเต็มพ้ืนท่ี 

ชวงเวลาท่ีทําการปลูกซอมควรเปนชวงท่ีมีฝนตกชุกในปแรกหลังปลูกเสร็จประมาณ 1 เดือน
ระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคมในปท่ีสองปลูกซอมตั้งแตตนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม- มิถุนายนชวงท่ี 
1 และประมาณเดือนสิงหาคมเปนชวงท่ี 2 จะทําการปลูกซอมเพียง 2 ปปท่ี 3 เปนตนไปไมจําเปนตองปลูก
ซอมเพราะกลาท่ีปลูกซอมในปท่ี 3 จะโตไมทันกับกลาตนแรกจะกลายเปนกลาท่ีถูกขม (Suppress) ซ่ึงเปนการ
สิ้นเปลืองคาใชจายโดยเปลาประโยชนยกเวนพ้ืนท่ีท่ีตนยางพาราตายตอเนื่องกันมากกวา 3 ตนเปนตนไปโดย
พ้ืนท่ีนั้นไมมีปญหากับโครงสรางดินหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น 
กลายางพาราท่ีนํามาปลูกซอมใชกลายางพาราชําถุงในปแรกใหมีฉัตรใบ 1- 2 ฉัตรและปลูกซอมในปท่ี 2 ใช
กลายางพาราท่ีเลี้ยงไวคางปมีฉัตรใบประมาณ 3-4 ฉัตรท้ังนี้เพ่ือจะไดมีความเจริญเติบโตไดทันกลาท่ีปลูกกอน 

กอนจะทําการปลูกซอมจะตองทําการสํารวจตรวจนับวาในพ้ืนท่ีปลูกมีตนตายก่ีตนเพ่ือจะไดนํา
กลายางพาราไปซอมไดครบจํานวนและจะตองทราบวาตนท่ีตายอยูสวนไหนของแปลงปลูกแสดงตําแหนงตาย
ไดงายๆโดยใชเศษกระดาษเขียนจํานวนตนตายไวท่ีหลักหัวแถวแตละแถวผูท่ีจะเขาทําการ 
ปลูกซอมใชคนงาน 2 คนจะหามกลายางพาราเขาไปในแถวท่ีจะทําการปลูกซอมเทากับจํานวนตนตายใน 2 
แถวท่ีติดกันเม่ือปลูกซอมในแถวท่ี 1 เสร็จเดินวกกลับมาแถวท่ี 2 ปลูกซอมมาเรื่อยๆจนหมดแถวกลายางพารา
ก็จะหมดพอดีเม่ือหมด 2 แถวรับกลายางพาราชุดใหมเพ่ือจะเขาปลูกซอมในแถวท่ี 3- 4 ตอไปหากมีคนงาน
หลายชุดผูคุมงานจะเปนผูจัดแถวใหเขาทํางาน 

5.2 กําจัดควบคุมวัชพืชวัชพืชมีสวนสําคัญในการยับยั้งชะลอความเจริญเติบโตของยางพาราจึง
มีความจําเปนท่ีตองดําเนินการกําจัดและควบคุมวัชพืชซ่ึงจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดชั่วอายุของ
ยางพาราวิธีการกําจัดวัชพืชมี 3 วิธี 

5.2.1 ใชแรงงานโดยการใชจอบถากรอบโคนถากในแถวหรือถางระหวางแถวนิยมใช
ในขณะยางพารามีอายุนอยๆเศษวัชพืชจากการถากใหนํามาสุมโคน (Munching) เพ่ือชวยลดการคายน้ํา
บริเวณโคนและเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินเปนการชวยปรับปรุงโครงสรางดินดวยเศษวัชพืชท่ีไดจากการถาง 

5.2.2 ใชเครื่องจักรกลไดแกการไถพรวนดวยรถแทรกเตอรลอยางเปนการปรับปรุง
โครงสรางของดินหรือการใชเครื่องตัดหญาตัดท่ัวพ้ืนท่ีเครื่องจักรกลสามารถดําเนินการไดเร็วทันกับเวลา 

5.2.3 ใชสารเคมีสารเคมีท่ีนํามาใชกําจัดวัชพืชจะเลือกใชสารเคมีท่ีไมเกิดการตกคางหรือ
ทําลายสิ่งแวดลอม อาทิเชน Glyphosate 48% เปนตนการใชสารเคมีตองคํานึงถึงอายุของตนยางพาราปกติ
จะใชสารเคมีเม่ือยางพารามีอายุ 3 ปข้ึนไปในการใชแตละครั้งตองระวังไมใหยาเคมีฉีดพนถูกสวนสีเขียวของลํา
ตน 

5.3 ใสปุยยางพาราท่ีนํามาปลูกปจจุบันเปนยางพันธุดีจําเปนตองใสปุยเพ่ือเรงความเจริญเติบโต
ใหไดขนาดกรีดเม่ือถึงกําหนดเวลา 6- 7 ปเนื่องจากตนตอพันธุของยางพาราพันธุดีไดเมล็ดมาจากยางพารา
พันธุดีรุนกอนๆถาไดตนตอพันธุท่ีเปนยางพารารุนแรกท่ีเรียกวาพาราเดิมหรือพันธุพ้ืนเมืองและสภาพดินท่ีปลูก
เปนดินใหมการใสปุยก็ไมจําเปนมากนักแตปจจุบันยางพาราเดิมหรือพันธุพ้ืนเมืองแทบไมมีปลูกใหเก็บเมล็ดมา
ทําตนตอยางพาราไดและพ้ืนท่ีท่ีปลูกสวนมากก็เปนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือผานการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆมาแลวดังนั้น
การปลูกยางพาราเพ่ือหวังผลในทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองใสปุย 
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ปุยท่ีใชกับยางพารามี 2 ชนิดคือปุยอินทรียและปุยเคมีประเทศไทยยังไมมีมาตรฐานการควบคุม
มาตรฐานของปุยอินทรียมีแตการควบคุมมาตรฐานของปุยเคมีสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรจึงไดแนะนํา
ใหเกษตรกรใชปุยเคมีกับสวนยางพาราโดยการใชปุยสําเร็จหรือผสมเองก็ไดโดยคําแนะนํานี้จะเปลี่ยนแปลง
สูตรปุยเปนระยะเปนการปรับปรุงใหทันสมัยตามผลงานท่ีทําการวิจัยไดโดยหลังสุดเม่ือป 2542 สถาบันวิจัย
ยางไดแนะนําปุยเคมีไวดังนี้ 

5.3.1 ชนิดของปุย 

สูตรท่ี N  P  K  ใชกับ สภาพดิน 

1  20  8  20  กอนเปดกรีด ดินทุกชนิดแหลงปลูกยางพาราเดิม 

2  20  10 12  กอนเปดกรีด ดินทุกชนิดแหลงปลูกยางพาราใหม 

3  30  5  18  ยางพาราท่ีเปดกรีดแลว ทุกสภาพแหลงดิน 

 

5.3.2 ชวงเวลาการใสปุยและอัตราปุยท่ีใชสําหรับยางพารากอนเปดกรีด 

 

เวลาการใสปุยอาจจะเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความชื้นในดินอาจจะใชปุยอินทรียผสมดวยก็
ไดและพยายามใสปุยหลังการกําจัดวัชพืช 
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5.3.3 การใสปุยยางพาราหลังเปดกรีดใหปุยปละ 2 ครั้งครั้งละ 500 กรัมตอตนครั้งแรก
ตนฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบเม่ือใบออนเริ่มเพสลาดประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมครั้งท่ีสองประมาณ
เดือนสิงหาคม-กันยายนสําหรับพ้ืนท่ีดินใหมหรือดินปลูกพืชคลุมดินใน 2 ปแรกอาจจะไมตองใหปุยเพราะจะคง
มีธาตุอาหารท่ีจําเปนหลงเหลืออยู 

5.3.4 วิธีการใสปุยยางพารามีหลายวิธีเลือกใชไดตามปจจัยตางๆ 
 - การใสแบบหวานเปนการหวานปุยท่ัวบริเวณท่ีจะทําการใสปุยเหมาะกับพ้ืนท่ีสวน

ยางพาราท่ีเปนท่ีราบและกําจัดวัชพืชโดยใชสารเคมีควรงดใชกรณีมีฝนตกชุกเพราะจะทําใหน้ําฝนชะลางปุยไป
ได 

 - การใสเปนแถบเปนการใสปุยโดยโรยปุยเปนแถบตามแนวแถวยางพาราวิธีนี้ใชกับ
พ้ืนท่ีลาดชันเล็กนอยโดยเจาะเปนรองใสปุยแลวกลบควรใชกับตนยางพาราท่ีมีอายุ 2 ปข้ึนไปโดยแถบควรหาง
จากโคนตนประมาณ 1-1.50 เมตรตามชั้นอายุของตนยางพาราโดยสังเกตจากรัศมีใบเชนกันความกวางของ
แถบประมาณ 1 ตาจอบหรือใชรถไถนาติดผานเดียวเจาะรองความลึกประมาณ 5 ซ.ม. หากลึกกวานั้นจะตัด
รากยางพาราใหเสียหายไดสําหรับยางพาราท่ีกรีดแลวทํารองใหหางโคนตน 1.50 เมตรซ่ึงจะมีรากท่ีมี
ประสิทธิภาพดูดซับปุยอยูมาก 

 - การใสแบบหลุมเปนการขุดหลุมใสปุยแลวกลบเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีลาดชันและ
พ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุกติดตอกันเปนเวลานานโดยขุดหลุมขางลําตน 2 หลุมในครั้งตอไปใหเปลี่ยนหลุมใหตั้งฉากกับ 
2 หลุมแรกระยะหางของหลุมจากโคนตนเปนไปตามชั้นอายุของตนยางพาราในกรณีท่ีกําจัดวัชพืชไมทันหรือใส
ปุยท่ีไมตรงกับการกําจัดวัชพืชควรใชวิธีนี้เปนหลักการใสปุยโดยวิธีนี้ลดการสูญเสียปุยไดมาก 

5.4 การตัดแตงกิ่งตนยางพาราพันธุดีกอนจะทําการเปดกรีดเอาน้ํายางพาราควรมีลําตันเปลา
ตรง (Clear Bole) ประมาณ 3 เมตรจากพ้ืนดินเพ่ือสะดวกในการเปดหนากรีดชวยทําใหลมพัดโกรกไดดีลด
ความชื้นในแปลงปองกันการเกิดโรคราในแปลงไดระดับหนึ่งและท่ีสําคัญเม่ือตนยางพาราใกลครบรอบตัดฟน
สามารถกรีดยางพาราหนาสูงไดและจําหนายตนไมไดราคาดีเพราะราคาไมยางพาราจะมีราคาดีในสวนท่ี
สามารถนําไปปอกเปนวิเนียรทําผิวไมอัดได 

 ตนยางพาราพันธุดีจะแตกก่ิงมากนอยในขณะกําลังเจริญเติบโตตามลักษณะจําเพาะของแต
ละชนิดพันธุยางพาราจะแตกก่ิงมากเม่ือมีการชะงักความเจริญเติบโตในชวงกระทบกับความแหงแลงหรือขาด
ปุยเพ่ือปรับรูปทรงใหไดตามกําหนดจึงจําเปนตองมีการแตงก่ิงยางพาราทุกระยะเม่ือตรวจพบมีก่ิงงอกออกมา
จะทําการแตงก่ิงประมาณ 3 ปโดยมีหลักการดังนี้ 

ปท่ี การแตงก่ิง 

1  ตัดทุกก่ิงท่ีสูงจากพ้ืน 30 ซม.ลงมา 

2  ตัดทุกก่ิงท่ีสูงจากพ้ืน 130 ซม.ลงมา 

3  ตัดทุกก่ิงท่ีสูงจากพ้ืน 300 ซม.ลงมา 

  
การแตงก่ิงจะตองคํานึงถึงยอดของตนยางพาราท่ีเหลือดวยเพราะหากตัดแตงก่ิงออกไปมากใบ

ยางพาราท่ีมีหนาท่ีสังเคราะหแสงจะลดนอยลงไปดวยทําใหความเจริญเติบโตลดนอยลงปกติจะตัดก่ิงออกแต
ละครั้งประมาณ 1 ใน 3 ของเรือนยอดชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการตัดแตงก่ิงในปแรกตัดแตงไดตลอดเวลา
ปท่ี 2 และ 3 ควรดําเนินการเม่ือยางพาราเริ่มชะงักการเจริญเติบโตประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม 
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5.5 ปองกันภัยภัยท่ีเกิดกับสวนยางพาราเกิดไดจากคนสัตวโรคราแมลงและภัยธรรมชาติ 
 - ภัยจากคนเกิดจากความรูเทาไมถึงการณหรือเกิดจากเจตนาท่ีไมหวังดีตอเจาของ

สวนยางพาราความรูเทาไมถึงการณมักไดแกการไมเขาใจในข้ันตอนของการบํารุงรักษาการถากวัชพืชรอบโคน
หรือในแถวหรือพรวนโคนดําเนินการใกลโคนตนยางพาราขนาดเล็กทําใหกระทบกระเทือนถึงเรือนรากการถาง
ในแถวโดยมีดหรือเครื่องตัดหญาตัดลําตนของตนยางพาราหรือมีดบาดลําตนเปนแผลการพนสารเคมีกําจัด
วัชพืชถูกยอดยางพาราทําใหยอดของตนยางพาราเหี่ยวเฉาหรือการใสปุยใกลบริเวณโคนทําใหตนยางพารา
เหี่ยวตายเปนตนภัยท่ีเกิดจากเจตนาเชนโกรธแคนเจาของสวนยางพารามาแอบฟนตนยางพาราท้ิงหรือใชยาฆา
ตอรดบริเวณโคนตนทําใหตนยางพาราตายเปนตน 

การปองกันและแกไขภัยท่ีเกิดจากการรูเทาไมถึงการณสามารถแกไขไดโดยการให
ความรูและควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิดสําหรับภัยจากการเจตนาจําเปนตองแกไขโดยกระบวนการ
มวลชนสัมพันธและทางนิติศาสตร 

 - ภัยจากสัตวเกิดไดท้ังสัตวเลี้ยงและสัตวปาภัยจากสัตวเลี้ยงพบมากคือวัวควายเขา
มากินหญาในแปลงปลูกยางพาราเหยียบย่ําถูกตนยางขนาดเล็กเสียหายหรือใชลําตัวเสียดสีกับเปลือกตนยาง 

การปองกันและแกไขการลอมรั้วหรือการกําจัดวัชพืชท่ีเปนอาหารของสัตวเลี้ยงจะ
ปองกันไดสวนหนึ่งในบางครั้งอาจจําเปนตองใชยามระวังสัตวเลี้ยงติดปายตักเตือนเจาของสัตวหรือพบปะ
พูดคุยกับเจาของสัตวหากดําเนินการแลวยังแกปญหาไมไดก็ตองดําเนินการตามกฎหมายในสวนของสัตวปา
การทําแปลงใหเตียนโลงอยูโดยสมํ่าเสมอปองกันเมนและหมีไดสําหรับชางปาปองกันไดโดยงดปลูกพืชอาหาร
ชางในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจะทําใหปญหาเบาบางลง 

 - ภัยจากโรคราแมลงท่ีมักจะพบในแปลงยางพาราคือโรคใบยางพารารวงในชวงฤดู
ฝนท่ีเกิดจากราไฟทอปเทอราซ่ึงเกิดกับยางพาราบางชนิดโดยเฉพาะพันธุ RRIM 600 โรคราดําทําลายทอน้ํา
ยางทําใหยางพาราหนาแหงไมมีน้ํายางพาราไหลโรคราสีชมพูท่ีก่ิงของยางพาราขนาดใหญในสวนของเมลงท่ีพบ
มากคือปลวกกัดกินเปลือกรากท่ีแหงทําใหเกิดชองวางระหวางดินกับรากตนยางพาราทําใหตนยางพาราเหี่ยว
ตายตัวดวงหนอนทรายเพลี้ยหอยสามารถกําจัดโดยใชสารฆาแมลง 

การปองกันและแกไขตองดําเนินการปองกันและแกไขจากสาเหตุของโรครานั้นโรค
ใบรวงจากราไฟทอปเทอรากอนปลูกจะตองศึกษาจากแผนท่ีขอบเขตโรคระบาดยางพารากอนวาเขตพ้ืนท่ีท่ีจะ
ปลูกนั้นมีการระบาดของโรคนี้หรือไมหากมีตองงดปลูกยางพาราพันธุท่ีออนแอตอโรคนี้แตหากปลูกไปแลววิธี
ปองกันเบื้องตนคือหยุดการแพรกระจายของเชื้อราชนิดนี้เชื้อราชนิดนี้ไมสามารถติดตอไปทางอากาศไดพาหะ
ของราชนิดนี้คือคนรถยนตท่ีเคยผานแปลงท่ีมีราชนิดนี้ระบาดหรือเครื่องมือกรีดยางพาราท่ีเคยใชกับแปลงท่ีมี
ราชนิดนี้มากอนโดยเฉพาะอยางไรก็ตามการปองกันก็ทําไดยากยิ่งผลกระทบของโรคนี้จะทําใหน้ํายางพาราลด
ปริมาณลงเพราะใบสี เขียวท่ี มีคลอโรฟลล ถูกทําลายการสรางอาหารโดยการสั งเคราะห แสงลด
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ลงดังนั้นหลังจากการเกิดใบรวงผานไปแลวเจาของสวนจะตองปรับปรุงแปลงปลูก
โดยการใสปุยยูเรียเรงการงอกของใบเพ่ือใหการสังเคราะหแสงเปนไปตามปกติ 

 - ภัยจากธรรมชาติเกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัวเชนฝนตกหนักเกิด
น้ําทวมแปลงยางพาราขนาดเล็กแชขังอยูหลายวันฝนท้ิงชวงเกิดความแหงแลงบางครั้งเกิดไฟปาลุกเผาไหม
แปลงปลูกลมแรงทําใหตนยางพาราโคนลมลมพายุหมุนทําใหก่ิงยางพาราหักหรือพายุไตฝุนทําลายพ้ืนท่ีสวน
ยางพาราเปนบริเวณกวางเชนกรณีไตฝุนเกยในปลายปพ.ศ. 2532 ทําลายสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร
แผนดินไหวทําใหเกิดแผนดินแยกหรือยุบตัวบางครั้งแผนดินไหวในทะเลกอใหเกิดคลื่นยักษซูนามิซัดใสสวน
ยางพาราท่ีปลูกริมทะเลไดรับความเสียหายเฉกเชนปลายปพ.ศ. 2547 ท่ี 6 จังหวัดภาคใตเปนตน 

การปองกันและแกไขภัยจากธรรมชาตินับเปนภัยท่ีปองกันแกไขไดยากเพราะ
เจาของสวนจะไมทราบลวงหนาวาจะเกิดภัยใดข้ึนในเวลาใดแตภัยธรรมชาติท่ีไมรุนแรงก็แกไขไดบางเชน 

1) การปองกันลมท่ีเกิดจากลมมรสุมซ่ึงจะทําใหตนยางพาราท่ีมีอายุประมาณ 3 ป
ข้ึนไปลมจากลมมรสุมท่ีพัดแรงไดแนะนําไวแลวในข้ันตอนของการปกหลักหมายปลูกแตบางครั้งกําหนดทิศทาง
ของหลักไมไดหากเกิดลมมรสุมพัดแรงจะปรากฏในกรณีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงยางพาราลมกอน
หนาท่ีจะตัดแตงก่ิงหรือลมไปกอนแลวแกไขไดโดยการตัดยอดของตนท่ีลมแลวใชรถแบคโฮขุดหลุมฝงใหมหรือ
ขุดหลุมดวยแรงคนปลูกใหมก็ได 

2) การปองกันไฟไหมสวนยางพาราท่ีเกิดจากความแหงแลงในประเทศไทยจะเกิด
ความแหงแลงในชวงปลายปถึงตนประหวางเดือนธันวาคม-เมษายนการปลูกสรางสวนยางพาราเปนการลงทุน
สงูหากถูกไฟไหมเสียหายคาตอบแทนตางๆท่ีจะไดรับเปนศูนยจึงจําเปนตองปองกันไฟไหมอยางไดผลหลักการ
สําคัญของการปองกันไฟคือการลดวัชพืชออกจากแปลงใหมากท่ีสุดเม่ือมีวัชพืชอยูนอยไฟก็ไมเกิดข้ึนในแปลง
การปองกันไฟมีหลายวิธีแตท่ีไดผลท่ีสุดสําหรับการปองกันไฟในแปลงยางพาราคือ 

2.1) ใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนระหวางแถวของยางพาราโดยใชรถ
แทรกเตอรลอยางติดผานไถ 7 จานไถระหวางแถวดําเนินการระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมจะทําใหวัชพืช
ถูกไถพลิกทับอยูใตผิวดินสําหรับข้ีไถในแปลงยางพาราอายุ 1 ปไถแยกจากโคนยางพาราอายุ2-6 ป 

2.2) การทําแนวปองกันไฟวิธีนี้ใชกับสวนยางพาราท่ีปลูกในพ้ืนท่ีลาดชันทุก
ชั้นอายุและยางพาราท่ีเปดกรีดแลวทุกสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากในพ้ืนท่ีดังกลาวเครื่องจักรเขาไปทํางานไมไดวิธีการ
ทําแนวกันไฟโดยการใชจอบถากวัชพืชกวาดรวมกองกลางและทําการชิงเผาแนวกันไฟท่ีจะทําทํารอบเขตแปลง
ริมทางตรวจการและทําแนวยอยในแถวยางพาราเพ่ือใหมีวัชพืชหลงเหลืออยูนอยท่ีสุดและถาสามารถถาก
วัชพืชออกจากแปลงปลูกมาเผาไดมากท่ีสุดก็จะปลอดภัยท่ีสุดอยางไรก็ตามกรณีมีพ้ืนท่ีมากๆการจะทําให
วัชพืชหมดสิ้นไปในครั้งเดียวจะไมทันกับความแหงแลงจึงควรทํากิจกรรมตางๆเปนข้ันเปนตอนดังนี้ 

 - ทําแนวกันไฟรอบแปลงและทางตรวจการกอนโดยถากหญาดวยจอบกวางประมาณ 20 
เมตรกวาดวัชพืชรวมกลางแถวยางพาราและทําการชิงเผาในเวลากลางคืนการชิงเผาควรระวังมิใหมีความ
รุนแรงโดยจํากัดกองเชื้อไฟใหมีขนาดเล็กและหางตนยางใหมากท่ีสุด 

 - ตอมาทําแนวซอยเขากลางลอคท่ีเหลือไปเรื่อยๆจนหมดพ้ืนท่ี 
ขอควรระวังในการทําแนวกันไฟและชิงเผา 

 1) ระหวางทําแนวปองกันไฟและชิงเผาไมเสร็จจะใชยามระวังไฟในเวลากลางคืน 
 2) แปลงท่ีจะทําการถากเตียนในแนวกันไฟไดจะตองกําจัดวัชพืชมาอยางตอเนื่อง 
 3) ในกรณีพ้ืนท่ีลาดเทการทําแนวกันไฟในข้ันตอนท่ี 2 และ 3 ควรกองเศษวัชพืชไวใกลแถวท่ี

อยูขางลางมากกวาขางบนเพราะเวลาเผาไฟยอดไฟจะเอียงข้ึนเขากองวัชพืชควรมีความกวางไมเกิน 50 ซม.  
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 4) วัชพืชท่ีถางหรือถากไวใหทําการเผาโดยเร็วไมควรท้ิงไวเกิน 7 วันควรจะชิงเผาขณะท่ีเศษ
วัชพืชมีความชื้นหลงเหลืออยูบางจะทําใหการชิงเผาสะดวกข้ึนท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนเนื้อท่ีดวยหากพ้ืนท่ีเปนผืน
ใหญควรวางแผนการถางวัชพืชเปนตอนชวยและชิงเผาไปตามลําดับไมควรถางวัชพืชหมดคราวเดียวท้ังแปลง
แลวคอยจุดเพราะจะทําใหหญาแหงกรอบไฟไหมรุนแรง 

 5) ชวงเวลาการชิงเผาท่ีดีท่ีสุดระหวางเดือนพฤศจิกายน-มกราคมซ่ึงเปนชวงอากาศเย็นใช
เวลาระหวาง 18.00 น. - 24.00 น . 

 6) การเริ่มเผาใหเริ่มจากทางใตลมกอนเสมอโดยเลือกแถวท่ีอยูใตลมท่ีสุดและในแถวก็ใหเผา
จากใตลมเชนกันเม่ือแถวแรกไฟไหมไปประมาณ 10 เมตรจึงเผาแถวท่ี 2 โดยใน 1 แถวมีคนงานประจํา 2 คน
สําหรับในพ้ืนท่ีลาดเทใหเริ่มเผาจากยอดเขาลงหาตีนเขา 

 7) อุปกรณประจําตัวคนงานท่ีมีหนาท่ีชิงเผาคนท่ี 1 มีถังฉีดน้ําคนท่ี 2 มีไมตีไฟเม่ือไฟลุกแรง
คนงานท้ัง 2 จะชะลอการลุกไหมดวยการใชอุปกรณดับไฟท่ีมีและเม่ือเผาแตละแถวเสร็จแลวจะทําการดับไฟท่ี
คงไมเศษไมปลายไมเปนถานไฟใหหมด 

8) ในเชาของวันรุงข้ึนจะตองจัดคนงาน 1 หมูออกตรวจสอบบริเวณท่ีเผาผานไปแลวเม่ือคืน
หากปรากฏมีไฟยังคุกรุนอยูในแปลงปลูกใหดับใหหมดเวลาท่ีตรวจสอบท่ีดีท่ีสุดคือประมาณ 11.00 น. ซ่ึงแดด
เริ่มรอนข้ึน 

 อยางไรก็ดีการจํากัดวัชพืชอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอจะชวยใหการชิงเผากระทําไดงายและ
ไมมีผลกระทบตอตนยางกลาวคือการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวใหหมดจากแปลงตั้งแตยังมี
ขนาดเล็กและเม่ือวัชพืชเปลี่ยนสภาพเปนใบเลี้ยงคูใหทําการกําจัดบอยครั้งใหยอยสลายในฤดูฝนใหมากจะชวย
ใหมีเศษวัชพืชเหลือตกคางในฤดูแลงนอยลงมาก 

5.6 สํารวจอัตรารอดตายและความเจริญเติบโตสํารวจอัตรารอดตายและความเติบโตเปนการ
ประเมินผลการทํางานท่ีผานมาในทุกๆปวามีความสําเร็จหรือผิดพลาดประการใดเพ่ือจะไดแกไขไดในปตอไป
ขอมูลท่ีตองสํารวจคือ 

 - เปอรเซ็นตรอดตายคือจํานวนตนยางพาราท่ีรอดตายในแตละปการปลูกยางพารา
โดยท่ัวไปควรมีจํานวนตนรอดตายในปแรกไมนอยกวารอยละ 90 ปท่ีสองไมนอยกวารอยละ 95 และปท่ีสาม
ไมนอยกวารอยละ 95 จึงจะประสพผลสําเร็จ 

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

 - ความสูงตนยางพาราจะมีความสูงเฉลี่ยเม่ือโตพรอมกรีดท่ีอายุ 6-7 ปประมาณ 
12- 15 เมตรตามลักษณะของแตละชนิดพันธุและการจัดระยะปลูกดังนั้นความสูงเฉลี่ยทุกปนาจะเพ่ิมข้ึนปละ 
2 เมตรเปนอยางนอยถาเริ่มปลูกทันในเดือนพฤษภาคมของทุกปการวัดความสูงวัดจากพ้ืนดินถึงเรือนยอดนิยม
ใชหนวยวัดเปนเมตร 

ชวงเวลาของการดําเนินการควรดําเนินการเม่ือตนยางพาราชะงักการเจริญเติบโตจากความ
แหงแลงประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธของทุกปขอมูลท้ังสามอยางสามารถตรวจวัดพรอมกันไดจํานวนตน
ท่ีเปนตัวอยางท่ีใชตรวจวัดข้ึนอยูกับปริมาณพ้ืนท่ีท่ีปลูกโดยขอเท็จจริงแลวหากสํารวจตรวจวัดไดถึง 100% 
ขอมูลจะถูกตองมาก 
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6. การเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ํายางพารา 

6.1 การเตรียมการกอนกรีดยางพาราเม่ือยางพาราท่ีปลูกไวมีอายุ 6 – 6.5 ปเต็มจะตองทําการ
ตรวจสอบดูวายางพาราท่ีปลูกไวมีขนาดโตท่ีจะทําการกรีดยางไดประมาณรอยละเทาใดโดยการวัดความโตทาง
เสนรอบวงท่ีระดับอกวามียางพาราท่ีโตเกิน 50 ซม.จํานวนเทาไดทําเครื่องหมายไวใหชัดเจนโดยอาจจะใชสี
แดงทาไวเปนรูปเครื่องหมายไดๆก็ไดการเปดกรีดในปแรกควรมีจํานวนตนท่ีไดขนาดมากกวา 50% ของจํานวน
ปลูกท้ังหมดปจจุบันนิยมกรีดยางพาราหนาแรกท่ีความสูง 75 ซ.ม. ขนาดของลําตนอาจจะเล็กกวาเดิมไดบาง
แตไมควรต่ํากวา 45 ซ.ม.หากมีจํานวนตนท่ีกรีดไดนอยกวา 50% ใหเปดกรีดในปท่ี 7 ซ่ึงสามารถกรีดไดทุกตน
แลวยกเวนตนท่ีปลูกซอมในปท่ี 2 และยังมีขนาดเล็ก 

6.2 การกรีดยางระบบการกรีดยางของสวนปา ใชระบบการเปดหนากรีด 1/3 ของลําตนกรีด 2 
วันหยุด 1 วัน 

ขอปฏิบัติของผูกรีดยางพาราในแปลงกรีดผูกรีดยางจะตองปฏิบัติในเรื่องตางๆดังนี้ 
ก. ตําแหนงท่ีจะทําการเปดกรีดยางพาราโดยท่ัวไปจะเปดกรีดท่ีระดับความสูง 1.50 เมตรเหนือ

รอยเทาชางแตจากการวิจัยของสถาบันวิจัยยางแนะนําวาเฉพาะหนากรีดแรกใหเปดกรีดท่ีความสูง 75 ซ.ม. 
เหนือรอยเทาชางจะเหมาะสมท่ีสุด 

ข. กรีดยางจากซายบนมาขวาลางใหมีความลาดเอียงของหนากรีดประมาณ 35 องศากอนเปด
กรีดจะตองทํารอยขีดหนาหลังเพ่ือไมใหหนากรีดล้ําไปดานหนึ่งดานใดและนําลวดรับจอกยางมาผูกไวต่ําจาก
หนากรีดประมาณ 6 - 8 นิ้วในรองรอยขีดดานหนาต่ํากวาหนากรีดประมาณ 4 นิ้วใหปกลิ้นยางเพ่ือรับน้ํายาง
ลงจอกรับน้ํายาง 

ค. การกรีดยางแตละครั้งตองสูญเสียเปลือกนอยท่ีสุดไมเกินครั้งละ 2-3 มิลลิเมตรในหนึ่งเดือน
สูญเสียเปลือกไมเกิน 3 ซ.ม.  

ง. กรีดยางทุกวันท่ีฝนไมตกระหวางเวลา20.00 – 03.00น. เริ่มเก็บน้ํายาง 05.00 - 08.00 น.วันไหน
กรีดยางไมไดใหแจงใหเจาของสวนยางพาราทราบการเปดกรีดยางสปัดาหแรกใหหงายจอกรับน้ํายางไวเพ่ือทํา
เศษยางเม่ือน้ํายางเริ่มไหลดีแลวจึงเก็บน้ํายางสดสงจุดชั่งในกรณีขายน้ํายางสดหรือนําไปแปรรูปท่ีโรงงานกรณี
ทํายางแผนดิบหลังการเก็บน้ํายางแตละครั้งใหคว่ําจอกไวท่ีลวดรับน้ํายางแมจะมีน้ํายางไหลอยูก็ตามเพ่ือ
ปองกันกรดในอากาศหรือท่ีมาพรอมน้ําฝนไปตกคางอยูในจอกยางซ่ึงจะทําใหจอกยางสกปรกทําใหน้ํายางท่ี
กรีดวันตอไปแข็งตัวในจอกได 

จ. ไมกรีดยางในวันท่ีฝนตกจนหนากรีดเปยกชื้น 
ฉ.เศษยางทุกประเภทเปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนใหรวบรวมสงเจาของสวนยางยางพาราเพ่ือนําไป

จําหนายแบงผลประโยชนตามขอตกลง 
ช. ผูกรีดยางตองทายาปองกันเชื้อราผสมดินในหนากรีดท่ีผานมาแลวทุกเดือน 
ซ. อุปกรณท่ีใชในการกรีดยางอันไดแกมีดกรีดยางหินลับมีดกรีดยางเครื่องใหแสงสวางในเวลา

กลางคืนถังเก็บรวบรวมน้ํายางสดเปนอุปกรณสวนตัวท่ีผูกรีดยางตองหามาดวยตนเอง 
ท้ังนี้ จํานวนวันกรีดรวมตอปไมควรเกิน 160 วัน  
6.3 การเก็บรวบรวมน้ํายางสด 

ตนยางพาราท่ีไดทําการกรีดยางทุกตนจะมีน้ํายางสดไหลลงจอกท่ีหงายรับไวประมาณ 2-3 
ชั่วโมงสวนใหญจะหยุดไหลชวงเวลาการไหลข้ึนอยูกับอุณหภูมิในแปลงกรีดดวยหากเปนชวงอากาศหนาวเย็น
จะไหลนานกวาชวงอากาศรอนผูกรีดยางจะตองใชการสังเกตเองเม่ือน้ํายางพาราสวนใหญหยุดไหลแลวผูกรีด
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ยางพาราจะเก็บน้ํายางพาราลงถังเก็บซ่ึงเปนถังปากกวางเทากนถังเม่ือเก็บน้ํายางหมดทุกตนแลวจึงเทใสถังท่ีมี
ฝาปดเพ่ือการขนสงเม่ือรวบรวมน้ํายางไดแลวก็จะเขาสูขบวนการจําหนายตอไป 

6.4 การคํานวณผลผลิตรายป 
 การคํานวณผลผลิตเพ่ือประมาณการเปาหมายรายป ดําเนินการดังนี้ 

- กรณีแปลงเปดกรีดหลัง 3 ปข้ึนไป ไดจากการเก็บสถิติยอนหลังรายแปลงของสวนปาเพ่ือหา
คาเฉลี่ยตอไร จากนั้นจึงนํามาใชคํานวณประมาณการเปาหมายปถัดไป ดังสมการ 
คาเฉล่ียปริมาณผลผลิตน้ํายางพารารายแปลง (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 

 
 ดังนั้น ผลรวมของเปาหมายรายแปลง = เปาหมายผลผลิตยางพาราประจําป 

7. การทําไมยางพารา 

ไมยางพาราเปนผลผลิตสุดทายท่ีเจาของสวนยางพาราจะไดรับเม่ือครบรอบตัดฟนหรือเม่ือหยุด
กรีดยางพาราแลวเนื้อไมยางพารามีประโยชนในวงการอุตสาหกรรมมากราคาจะข้ึนลงตามปจจัยตางๆหลาย
ประการเชนภาวะความตองการของตลาดโลกขนาดของไมจํานวนของตนยางพาราท่ีคงเหลือความใกลไกลจาก
ตลาดหรือทาเรือสภาพพ้ืนท่ีปลูกเสนทางคมนาคมฤดูกาลและราคายางพาราแผนดิบและราคาน้ํายางสดเปน
ตน 
 ภาวะความตองการของตลาดโลกเนื้อไมยางพาราสวนใหญจะสงออกไปขายยังตางประเทศมีผลิตเปน
สินคาสําเร็จรูปในประเทศบางแตไมมากนักเม่ือตลาดโลกมีความตองการเนื้อไมยางพารามากราคาไมยางพารา
ในประเทศก็จะปรับตัวสูงข้ึนดวย 
 ขนาดของไมและลักษณะตนยางพาราตนยางพาราขนาดใหญเปราตรงสามารถนําไปปอกเปนไมวีเนียร
ทําผิวไมอัดไดหรือแปรรูปเปนไมหนากวางตั้งแต 6 นิ้วข้ึนไปราคาซ้ือขายในสวนจะสูงกวาไมขนาดเล็กซ่ึงใช
ประโยชนไดนอยกวาขนาดของไมยางพาราและลักษณะของตนยางพาราข้ึนอยูกับชนิดพันธุยางยางพาราพันธุ 
RRIM 600 มีขนาดเล็กกวายางพาราพันธุ GT 1 และ PB 235 แตพันธุ PB 235 มีลําตนเปลาตรงกวาพันธุ GT 
1 สภาพดินท่ีปลูกยางพารายางพาราชนิดเดียวกันปลูกในดินรวนปริมาณน้ําฝนมากยอมมีขนาดใหญกวาสวนท่ี
ปลูกในพ้ืนท่ีดินทรายและปริมาณน้ําฝนนอยและอายุของตนยางพาราตนยางพาราท่ีอายุมากยอมมีเนื้อไม
มากกวาตนยางพาราท่ีอายุนอยกวา 

จํานวนของตนยางพาราท่ีคงเหลือในการคํานวณราคาเพ่ือซ้ือขายไมยางพารายืนตนจะตอง
คํานึงถึงขนาดและจํานวนตนยางพาราดวยการซ้ือขายมักจะตกลงราคาเปนไรโดยคิด 1 ไรมีจํานวนตน
ยางพารา 70 ตนหากมีตนยางเหลืออยูนอยจํานวนไรท่ีใชในการจายเงินจะนอยกวาพ้ืนท่ีจริงดวยเชนมีพ้ืนท่ี
ปลูกยางพารา 10 ไรแตมีตนยางพาราคงเหลือ 560 ตนผูซ้ือจะคิดราคาให= 560/70 = 8 ไรเทานั้น 
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ความใกลไกลจากตลาดหรือทาเรือผูซ้ือตนยางพาราจากสวนยางมักนําไปแปรรูปท่ีโรงเลื่อยไม
ยางพาราตามทองท่ีตางๆหากสวนยางพาราอยูไกลจากโรงเลื่อยมากราคาก็ตองตํ่ากวาสวนยางพาราท่ีอยูใกล
โรงงานแปรรูปไมยางพาราก็ตองสงเนื้อไมท่ีแปรรูปแลวไปยังโรงงานอ่ืนๆหรือทาเรือตลาดของไมแปรรูป
ยางพาราสวนมากจะอยูท่ีกรุงเทพฯหรือชานเมืองดังนั้นราคาเนื้อไมยางพาราในภาคตะวันออกจึงสูงกวาราคา
เนื้อไมยางพาราในภาคใต 

สภาพพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีปลูกในพ้ืนท่ีลาดชันการทําไมออกยากกวายางพาราท่ีปลูกในพ้ืนท่ีราบ
ราคาซ้ือขายยอมต่ํากวายางพาราในพ้ืนท่ีราบ 

เสนทางคมนาคมเปนปจจัยสําคัญในการขนสงไมยางพาราไปโรงงานแปลงยางพาราท่ีปลูกไวริม
ถนนท่ีสามารถใชขนสงไดทุกฤดูกาลราคาจะดีกวายางพาราท่ีปลูกไกลเสนทางคมนาคมท่ีผูซ้ือจะตองทําทางเขา
ไปขนไมยางพาราบางครั้งเปนท่ีตาบอดจะตองมีคาใชจายในการขนสงผานสวนยางพาราเจาอ่ืนราคาซ้ือขายจะ
ต่ํากวากรณีแรก 

ฤดูกาลเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดราคาซ้ือขายไมยางพาราเชนกันพอคาชอบซ้ือเนื้อไมในฤดู
รอนเพราะการขนสงสะดวกแตคนขายหรือเจาของสวนขอบขายในฤดูฝนเพราะในชวงฤดูรอนยังกรีดยางพารา
ไดดังนั้นราคาซ้ือขายไมยางพาราในฤดูฝนจึงถูกกวาในฤดูรอน 

ราคายางพาราแผนดิบและราคาน้ํายางสดในขณะท่ีราคาน้ํายางลดหรือยางพาราแผนดิบมีราคาดี
เจาของสวนจะชะลอการขายตนยางพาราราคาไมยางพาราในขณะนั้นจึงสูง 

การจัดทําแผนการทําไม 25 ป 
สวนปาจะดําเนินการสํารวจกําลังผลิตไมประจําปโดยนับตั้งแตป 2556 จะเปนการสํารวจ 100% 

ของพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําและปรับปรุงแผนการทําไมใหสอดคลองกับอายุตนยางพารา, ปริมาณกําลังผลิต และ
นโยบายของ อ.อ.ป. และคํานวณหาปริมาณความเพ่ิมพูนรายป (Annual Yield Increment : AYI) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแผนการทําไมประจําป 

สมการคํานวณปริมาตรไมยางพาราพันธุ RRIM 600 
v = 4E-05g2.1963 

v = ปริมาตรไมยาง (ลบ.ม. ) 
g = เสนรอบวงของลําตน (ซม.) 
ท่ีมา : นายอารักษ จันทุมาและคณะ.2548. สถาบันวิจัยาง,กรมวิชาการเกษตร 

สมการคํานวณปริมาณความเพ่ิมพูนรายป (Annual Yield Increment : AYI) 
AYI = ปริมาตรไม (ลบ.ม.) / อายุ (ป) / พ้ืนท่ี (ไร) 

การเตรียมการกอนตัดฟนกอนจะมีการโคนลมตัดฟนจะตองมีข้ันตอนในการดําเนินงาน
ตามลําดับดังนี้ 

1) แจงขอรับเงินสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) การขาย
ยางพาราแผนดิบและน้ํายางสดปจจุบันเม่ือมีการแปรรูปน้ํายางและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศรัฐบาลจะ
หักคาพรีเม่ียม (Premium) ไวสวนหนึ่งเพ่ือมอบใหสํานักงานสงเคราะหการทําสวนยางนําไปเปนคาใชจายใน
การสงเคราะหเจาของสวนยางพาราเม่ือมีการโคนยางพาราแปลงเกาและปลูกใหมในปพ.ศ. 2549 จะจายให
เกษตรกรไรละ 7,300.-บาทในเวลา 6 ปดังนั้นกอนจะตัดโคนตนยางพาราประมาณ 2 ปเจาของสวนตองติดตอ
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สํานักงานสงเคราะหการทําสวนยางในบริเวณใกลเคียงซ่ึงทางสกย. จะมาตรวจสอบรายละเอียดตางๆและ
กําหนดชวงเวลาการรับทุนให 

2) การขายไมยางพาราเม่ือสกย.อนุมัติกองทุนใหแลวสวนปาจะตองดําเนินการตามระเบียบ
ขอบังคับการทําไมยางพาราของ อ.อ.ป. ซ่ึงโดยปกติแลวจะดําเนินการกําหนดราคาขายเปนไร เม่ือไดผูรับซ้ือ 
สวนปาจะดําเนินการสงมอบพ้ืนท่ีใหแกผูรับซ้ือเพ่ือดําเนินการทําไมยางพาราในแปลงออกท้ังหมด (Clear 
Cutting) โดยใชแรงงานคน ผสมผสานกับการใชเครื่องจักรกล ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ี อ.อ.ป. เปนผูควบคุมการทําไม
ใหเปนไปตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้น จะมีคณะกรรมการตรวจรับพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการปลูก
ทดแทนในพ้ืนท่ีทําไมตอไป 

3) การเบิกจายคางวดจากสกย. สกย.จะไมจายเงินใหในครั้งเดียวแตจะจายใหเปนงวดๆบางงวด
เปนการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชหรือปุยสกย.จะจายเปนสารเคมีและปุยใหแทนเงินสดเจาของสวนยางพารา
จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีสกย.กําหนดหนดโดยเครงครัดเม่ือดําเนินงานเสร็จแตละงวดใหรายงาน
สกย. สกย.จะสงเจาหนาท่ีมาตรวจสอบถูกตองแลวจึงจะจายคางวดตอไป 
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กระบวนการดําเนินงานควบคุมตรวจสอบติดตามดานการทําไม( Chain of Custody : CoC) 

1) สวนปาดําเนินการทําไมตามแผนการทําไม 25 ป และเปาหมายการผลิตตามแผนธุรกิจ
ประจําป โดยขออนุมัติดําเนินการทําไมกับทางองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใตและเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการ 
สํารวจกําลังผลิตและวิธีการจําหนายไม 

2) เม่ือไดรับอนุมัติแผนการทําไม สวนปายื่นหนังสือกรมปาไมเพ่ือแจงความประสงคขอทําไมออก
กรมปาไมจะแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการสํารวจกําลังผลิต 100% และสวนปาชําระเงินธรรมเนียมคาขายไมแก
กรมปาไมตามระเบียบ 

3) สวนปาดําเนินการยื่นความประสงคขอรับทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ตอสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางเขตทองท่ี 

4) คณะกรรมการสํารวจกําลังผลิตฯ รายงานผลการสํารวจ และกําหนดวิธีการจําหนายไม
ยางพาราใหองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใตทราบ และพิจารณาอนุมัติ พรอมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราคาข้ันต่ําเสนอองคการอุตสาหกรรมปาไมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาค ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดานการประกาศประมูลขาย
ไมยางพารา, ผูควบคุมการทําไม, ผูควบคุมการเคลื่อนยายไม และคณะกรรมการตรวจรับพ้ืนท่ีหลังการทําไม 

6) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาค หรือองคการอุตสาหกรรมปาไมเขต (ตามแตการมอบอํานาจ) 
ดําเนินการประกาศประมูลขายไมยางพารา เม่ือครบตามกระบวนการไดผูชนะการประมูลและดําเนินการจัดทํา
สัญญาซ้ือขายแลว จะรายงานสําเนาสัญญาซ้ือขายใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเขต  และสวนปาทราบ เพ่ือ
ดําเนินการสงมอบพ้ืนท่ีทําไม 

7) เจาหนาท่ีควบคุมการทําไม ดําเนินการควบคุม/ดูแลใหผูซ้ือตามสัญญาดําเนินการโคนลมไม 
ตัดปลายไม ชักลาก ถอนตอไม ขนยายไมมาไวริมทางตรวจการณโดยรถแทรกเตอรลอยาง และตัดทอนไมริม
ทางตรวจการณ เพ่ือขนยายไมข้ึนรถบรรทุก โดยใชรถคีบ/แรงงานคน  

8) สวนปาออกหนังสือกํากับการเคลื่อนยายไมยางพาราจํานวน 2 ชุด (ตนฉบับ/คูฉบับ) ใหผูซ้ือ 
เพ่ือขนสงไมไปยังโรงงาน/โรงชั่ง(ตอรอบการชั่ง) 

9) โรงงาน/โรงชั่งดําเนินการชั่งน้ําหนัก เจาหนาท่ีควบคุมการเคลื่อนยายไมตรวจสอบ และลง
รายละเอียดตามหนังสือกํากับการเคลื่อนยายฯ สวนปาเก็บตนฉบับ และมอบคูฉบับใหผูซ้ือ 

10) เม่ือผูซ้ือดําเนินการทําไมเสร็จสิ้นตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับมอบพ้ืนท่ีดําเนินการ

ตรวจสอบพ้ืนท่ีทําไม และรายงานผลใหองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคทราบ 

 



 

แผนบริหารจัดการสวนปาพระแสง ป (พ.ศ.2560) หนา 69 
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