
 

แผนบริหารจัดการพื้นท่ีสวนปา  

ป 2561 
 

 

 
งานสวนปาสนิปนุ 

องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 

องคการอุตสาหกรรมปาไม  
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วิสัยทัศน 

“ เปนผูนําการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไมของ อ.อ.ป.” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ใชประโยชนพื้นที่ปาเศรษฐกิจตาม

ศักยภาพสวนปา 

2. สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสรางกลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปน

ธรรม 

3. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม และสงเสริมชุมชนทองถ่ินดานอุตสาหกรรมไม 

4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใชประโยชนจากไมเศรษฐกิจ 

5. ปรับโครงสรางทางการเงินท้ังระบบ พัฒนาสินทรัพยเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององคกร 

6. พัฒนาชุมชนทองถ่ินโดยใชสวนปาเปนฐาน 

7. สงวน อนุรักษ บริบาลชางไทย และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

8. พัฒนาธุรกิจบริการอยางครบวงจร พัฒนาธุรกิจทองเท่ียว 

วัตถุประสงค 

ดานเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาและบริหารสวนปาไมเศรษฐกิจใหมีผลผลิตท่ีพอพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ดูแลและบํารุงรักษาพื้นที่สวนปาตามหลักวิชาการและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานตาม

งบประมาณที่ไดรับ ลดตนทุนการผลิตเพ่ือสรางมูลคาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

3. พัฒนาบุคลากรสวนปาใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

ดานสังคม 

 1.การสงเสริมการสรางงานแกสมาชิกหมูบานปาไมและราษฎรในบริเวณพ้ืนท่ีสวนปา 
 2.การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยการจัดการ
สวนปาใหมีคุณภาพรักษาปกปองส่ิงแวดลอม มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 3.สงเสริมและสนับสนุนดานการบริการและอํานวยความสะดวกใหกับชุมชน เชน ทุนการศึกษา 
อุปกรณกีฬา ชวยภัยแลง และอ่ืนๆ 
 4.มีพ้ืนท่ีอนุรักษ เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรู และใชประโยชนใหแกชุมชนทองถ่ิน 

 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

3. ลด/ละ/เลิก การใชสารเคมีท่ีเปนพิษกับส่ิงแวดลอม 
4. สงเสริมและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในสวนปาปองกันและอนุรักษพันธุพืชและ

สัตวปาท่ีใกลสูญพันธุและถูกคุกคาม 
 

สถานภาพสวนปา 

สวนปาสินปุน องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สํานักงานต้ังอยู เลขท่ี 36/1 ม.9 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานีไดเร่ิมดําเนินการในป พ.ศ. 

2521 เปนสวนปาโครงการท่ี 1 (629.942 ไร) และ สวนปาโครงการท่ี 3 (1,087.929 ไร) มีเนื้อท่ีรวม 

1,717.871 ไร  ซึ่งพ้ืนท่ีโครงการท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีท่ีมีกรรมสิทธ์ิของ อ.อ.ป.  สวนพ้ืนท่ีโครงการท่ี 3 อยูใน

เขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองสินปุน โดยองคการอุตสาหกรรมปาไม รับปลูกแทน บริษัทกระบี่ ทําไม

จํากัด ตามเงื่อนไขสัมปทานทําไม ตอมาเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติใหองคการ

อุตสาหกรรมปาไมดูแลรักษา และใชประโยชนสวนปาท่ีปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทําไมท่ีไมไดอยูในเขต

อนุรักษ กรมปาไมจึงไดสงมอบพ้ืนท่ีจํานวนดังกลาวใหองคการอุตสาหกรรมปาไมดูแลรักษา และใช

ประโยชน เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2538 โดยมีขอบเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ท่ีต้ัง  พิกัดสํานักงาน  52° 34" 93' E 93° 58" 93' N 
ทิศเหนือ จรดหมูท่ี 8 ตําบล สินปุน อําเภอพระแสง 
ทิศใต  จรดหมูท่ี 3 ตําบล สินเจริญและ หมูท่ี 7 ตําบลสินปุน อําเภอพระแสง 
ทิศตะวันออก จรดหมูท่ี 3 และ 9 ตําบล สินเจริญ และหมูท่ี 8 ตําบลสินปุน อําเภอ

พระแสง 
ทิศตะวันตก จรดหมูท่ี7 ตําบลสินปุน อําเภอพระแสง 

 สวนปาสินปุน ไดเร่ิมร้ือปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกสรางสวนปาไมยางพาราทดแทนในพ้ืนท่ีท่ีมี

อัตรารอดตายตํ่า ต้ังแตป พ.ศ. 2525 มีเนื้อท่ีปลูกยางพารา จํานวน 1,281.459 ไร เปดกรีดแลว 

จํานวน 1,235.006 ไร สรางงานกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ินอยางมีสวนรวม โดยมุงหวังใหเกิดความ

ยั่งยืน ดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ปจจุบันสวนปาสินปุนไดดําเนินการปรับปรุงการสํารวจ

รังวัดพ้ืนท่ีสวนปาดวยเคร่ืองหาพิกัดจากดาวเทียมพบวาพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบรวมท้ังส้ิน 1,717.871ไร

แบงพ้ืนท่ีตามการบริหารงาน ดังนี้ 
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ตารางจําแนกการใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาสินปุน (โครงการท่ี 1) 

 

ลําดับท่ี แปลงป 
 (รับมอบ) 

แปลงป 
(รื้อปรับปรุง) 

เนื้อท่ีรับมอบ 
(ไร) 

เนื้อท่ี GPS 
(ไร) 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
(ไร) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ 
(ไร) 

พ้ืนท่ีอื่นๆ 
(ไร) 

หมายเหตุ 

1 2523  676   43.644 22.531  
2  2561(32)  62.265 58.250   ปาลมน้ํามัน 
3  2533  53.018 45.049   ทําไมออก 
4  2538  316.047 265.217   ยางพารา 
5  2538  2.585 2.585   ตะเคียนทอง 
6  2559  126.696 123.335   ปาลมน้ํามัน 
7 2525  66   3.161 2.367  
8  2559  69.331 63.803   ปาลมน้ํามัน 

 รวมโครงการท่ี 1  742 629.942 558.239 46.805 24.898  
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ตารางจําแนกการใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาสินปุน (โครงการท่ี 3) 

 

ลําดับท่ี แปลงป 
 (รับมอบ) 

แปลงป 
(รื้อปรับปรุง) 

เนื้อท่ีรับมอบ 
(ไร) 

เนื้อท่ี GPS 
(ไร) 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
(ไร) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ 
(ไร) 

พ้ืนท่ีอื่นๆ 
(ไร) 

หมายเหตุ 

1 2521  480   29.926 33.862  
2  2525  33.364 5.275   มะมวงหิมพานต 
3  2531  3.019 3.019   ยางพารา 
4  2543  135.763 116.256   ยางพารา 
5  2544  19.744 18.555   ยางพารา 
6  2547  55.081 51.269   ยางพารา 
7  2548  137.626 126.435   ยางพารา 

    8 2522  510   3.424 19.801  
9  2534  31.325 30.469   ยางพารา 
10  2538  49.353 47.333   ยางพารา 
11  2544  171.647 165.103   ยางพารา 
12  2546  127.446 119.347   ยางพารา 
13  2547  96.016 92.027   ยางพารา 
14  2550  11.421 11.248   ยางพารา 
15  2551  10.978 10.116   ยางพารา 
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ตารางจําแนกการใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาสินปุน (โครงการท่ี 3) 

 

ลําดับท่ี แปลงป 
 (รับมอบ) 

แปลงป 
(รื้อปรับปรุง) 

เนื้อท่ีรับมอบ 
(ไร) 

เนื้อท่ี GPS 
(ไร) 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
(ไร) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ 
(ไร) 

พ้ืนท่ีอื่นๆ 
(ไร) 

หมายเหตุ 

16  2557  47.135 46.453     ยางพารา 
17 2524  275   44.152 3.998  
18  2548  26.117 25.008   ยางพารา 
19  2549  33.079 30.19   ยางพารา 
20  2524  26.189    ทุงฟา 
21  2524      17.963    ยูคาลิปตัส 
22 2525  38      
23  2561(32)  21.766 20.115 1.059 2.187 ยางพารา 
24       2525  9.649  9.649   
25  2525  23.248 21.563   มะมวงหิมพานต 
รวมโครงการท่ี 3  1,303 1,087.929 939.871 88.21 59.848  

รวมท้ังส้ิน  2,045 1,717.871 1,498.11 135.015 84.746  
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สรุปผลการดําเนินการยอนหลัง 5 ป 

ดานการผลิตยางพารา 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 
ผลผลิต(ตัน) 267.27 268.64 325.86 273.11 348.52 
รายได(ลานบาท) 19.88 14.37 15.26 13.65 18.15 
 

ดานการทําไม 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 
เนื้อท่ี (ไร) 44.24 - 187.002 - 78.37 
ปริมาตรไม (ลบ.ม.) 2,470.29 - 3,236.14 - 4,837.75 
รายได (ลานบาท) 698,124.00 - 837,400.00 - 1,175,550.00 
 

สรุปผลประกอบการ 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 
รายได (ลานบาท) 19.88 14.37 15.26 13.65 19.19 
รายจาย(ลานบาท) 12.21 11.48 9.70 9.11 11.30 
กําไร(ลานบาท) 7.67 2.89 5.56 4.54 7.9 
 

ดานการลงทุน(ดูแลรักษาพ้ืนท่ียางพารากอนเปดกรีด) 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 
เนื้อท่ี (ไร)      
คาใชจาย (ลานบาท) 0.003 0.43 0.11 0.77 0.52 
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โครงสรางอัตรากําลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนพนักงาน และลูกจาง รวมจํานวนท้ังส้ิน16 คน ดังนี้ 

 หัวหนางานสวนปา    จํานวน  1  อัตรา 
 ผูชวยหัวหนางานสวนปา    จํานวน  - อัตรา 
 พนักงาน และพนักงานปฏิบัติการ   จํานวน  2 อัตรา 

พนักงานปฏิบัติการสัญญาจาง   จํานวน  1 อัตรา 
ลูกจางเหมา     จํานวน  13 คน 
 
 
 

นางสาวพิมวดี ตดุเกือ้

หวัหน้างานสวนป่าสนิปนุ 

นายประเสริฐ  อรุณปาน
พนักงานปฏิบัติการ  (ช้ัน5) 

 

  นางสายใจ  แร่ทอง

พนักงานปฏิบัติการ (ช้ัน3) 

นางสาวอําภา  อรุณปาน

พนกังานปฏิบตัิการสญัญาจ้าง 
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การวิเคราะหสถานภาพสวนปา(SWOT) 

จุดแข็ง(Strength) 

1. พนักงานมีประสบการณดานการปลูกสราง และดูแลสวนปา และมีความสัมพันธท่ีดีกับราษฎร

โดยรอบสวนปา 

2. ไมขาดแคลนแรงงาน 

3. สมาชิกกรีดยางพารามากกวา 90% ผานการอบรมการกรีดยางพารา 

4. มีพ้ืนท่ีอนุรักษ ซึ่งเหมาะแกการเปนแหลงเรียนรู 

5. สภาพพ้ืนท่ีมีขนาดเล็ก เปนผืนเดียว งายตอการบริหารจัดการ 

6. พ้ืนท่ีบางสวนมีเอกสารสิทธ์ิ 

7. สภาพดินเหมาะแกการปลูกยางพารา 

จุดออน  (Weakness) 

1. ยานพาหนะบางคัน มีสภาพเกา คาใชจายในการบํารุง ดูแลรักษาสูง 

2. ขาดแคลนยานพาหนะประเภทรถกระบะตรวจการณ 

3. ถนนโดยรอบสวนปาเปนแบบเปด ทําใหยากตอการควบคุมดูแล 

โอกาส  (Opportunity) 

1. ราษฎรและชุมชนรอบสวนปามีความสัมพันธท่ีดี และเขาใจการดําเนินงานของสวนปา ทําใหเกิด

ความรวมมือของราษฎร และชุมชนรอบสวนปา ในการทํากิจกรรมตางๆของสวนปาและชุมชน 

2. สวนปาไมยางพาราท่ีดําเนินการทําไมออก สามารถรับทุนสงเคราะหจากสํานักงานกองทุน

สงเคราะหการทําสวนยาง เพ่ือลดเงินลงทุนของ อ.อ.ป. ไดสวนหนึ่ง 

3. มีโอกาสในการพัฒนาท่ีดิน ซึ่งมีเอกสารสิทธ์ิ 

4. มีพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษในพ้ืนท่ีสวนปา เปนแหลงศึกษาเรียนรูใหกับชุมชน 

ขอจํากัด   (Threat) 

1. ระเบียบกฎเกณฑดานการปาไมไมเอ้ืออํานวยตอการบริหารจัดการสวนปา 

2. งบประมาณในการร้ือปรับปรุงแปลงปลูกสรางสวนปา และพ้ืนท่ีอนุรักษ ใหเกิดประโยชนไดอยาง

เต็มท่ีมีจํานวนจํากัด 

3. ยางพาราซึ่งถือเปนผลผลิตหลักของสวนปา มีความผันผวนทางราคาตามกลไลการตลาดสากล 
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แผนการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

ดานการจัดการผลผลิตสวนปา 

รายการ คาใชจาย 
ประมาณการรายจาย 
(ลานบาท) 

- อํานวยการ 
- ทําการ 

รวม 

 
 

3.96 
4.54 
8.50 

ประมาณการผลผลิต 
น้ํายางพารา 

- พ้ืนท่ี (ไร) 
- ผลผลิต (ตัน) 

 
 

1,078.63 
138.50 

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

 
45.19 

2,789.56 
ประมาณการรายได 
(ลานบาท) 

- น้ํายางพารา 
- ไมยางพารา 

รวม 

 
 

6.93 
 

6.93 
กําไรสุทธิ -1.57 

หมายเหตุ  ราคาขายน้ํายางพารา 50.- บาท/กิโลกรัม , ไมยางพารา 500.- บาท/ลูกบาศกเมตร 

ดานการปลูกสรางและบํารุงสวนปา 

รายการ คาใชจาย 
ประมาณการรายจาย 
(ลานบาท) 

- อํานวยการ 
- ทําการ 

 
 

0.84 
0.72 

พ้ืนท่ีปลูกสราง(ไร) 
- แปลงเกา 

(ยางพารา) 
แปลงเกา 
(อ่ืนๆ) (ปาลมน้ํามัน) 

- แปลงใหม (ปลูกทดแทนพ้ืนท่ีทําไม) 

 
 

46.45 
 

187.13 
78.37 
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาสินปุน องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การดูแลพ้ืนท่ีเปดกรีดและการเก็บเก่ียวผลผลิตน้ํายางพารา 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาสินปุน 

3. วัตถุประสงค  1. เพ่ือควบคุมการเก็บเก่ียวผลผลิตใหเปนไปตามแผนธุรกิจท่ีกําหนด และปองกันการร่ัวไหลของผลผลิต 

    2. เพ่ือสรางรายไดใหแกหนวยงาน และมีการกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย   ดําเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตใหเปนไปตามเปาหมายรายป 

5. ตัวชี้วัด   ผลผลิตรายป (ตัน) 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได  รายจาย 
1 การดูแลและบํารุงรักษาตนยางพารา หน.สป./ 1,078.63 ไร  6.93 8.50 
 - กําจัดวชัพืช หน.สป.  มิ.ย./ต.ค.   
 - ใสปุย   ก.ค./พ.ย.   
 - ปองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
 - นับจํานวนตนกรีด/สํารวจกําลงัผลิต   เม.ย.-พ.ค.   
2 การเก็บเก่ียวผลผลิต หน.สป./ 138.5 ตัน    
 - การสมัครและคัดเลอืกสมาชิกกรีดยางพารา 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 

งานสวนปาสินปุน องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การดูแลรักษาพ้ืนท่ีปลูกสรางสวนปาไมยางพารากอนเปดกรีด 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาสินปุน 

3. วัตถุประสงค  1. เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนท่ีปลูกสรางสวนปาไมยางพาราใหเจริญเติบโตเปนไปตามหลักวิชาการ 

    2. เพ่ือใหตนยางพาราสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเม่ือครบตามเกณฑกําหนด 

4. เปาหมาย   ดูแลรักษาพ้ืนท่ีปลูกสรางสวนปาไมยางพารากอนเปดกรีด 

5. ตัวชี้วัด   1. อัตราการเจริญเติบโตเปนไปตามขอมูลทางวิชาการ 

    2. พ้ืนท่ีสวนปาไมเกิดไฟไหมภายในสวนปา 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 
1 การบํารุงรักษาพืน้ท่ีสวนปาไมยางพาราอายุ 2-3 ป หน.สป.     46.45 ไร  -        0.39 
 - การสํารวจอัตราการรอดตาย   เม.ย.-พ.ค.   
 - การปลูกซอม   มิ.ย.-ก.ค.   
 - กําจัดวชัพืช   มิ.ย./ต.ค.   
 - ใสปุย   ก.ค./พ.ย.   
 - แตงก่ิง   ก.ค./ต.ค.   
 - ปองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
2 การติดตามประเมินผล หน.สป.  ม.ค.-ธ.ค.   
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาสินปุน องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การพัฒนาพ้ืนท่ีปลูกใหมทดแทนพ้ืนท่ีทําไม 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาสินปุน 

3. วัตถุประสงค  1. เพ่ือร้ือปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีสวนปาบริเวณท่ีทําไมออกใหเปนไปตามหลักวิชาการ 

    2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีใหมีมูลคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

4. เปาหมาย   พ้ืนท่ีปลูกยางพารา และพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน รวมกับไมปาทดแทนพ้ืนท่ีทําไมออก (ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ) 

5. ตัวชี้วัด   1. เนื้อท่ีปลูกยางพารา และเนื้อท่ีปลูกปาลมน้ํามัน รวมกับไมปา (ไร) 

    2. อัตราการรอดตายไมนอยกวา 90% 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 
1 เตรียมพื้นท่ีปลูก หน.สป. 78.37 ไร ม.ค.-เม.ย. -  0.26 
2 ปกหลักหมายปลกู หน.สป.  เม.ย.   
3 ปลูก (รวมขุดหลุมและรองกนหลุม ขนกลา คากลา)   พ.ค.-ก.ค.   
4 กําจัดวัชพชื   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.   

 

 



 

แผนบริหารจัดการสวนปาสินปุนประจําป 2561 หนา 21 
 

แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาสินปุน องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การทําไมยางพาราออกจากพ้ืนท่ีสวนปา 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาสินปุน 

3. วัตถุประสงค  1. เพ่ือดําเนินการทําไมออกในพ้ืนท่ีสวนปาท่ีครบรอบตัดฟน และมีผลผลิตไมคุมคาแกการลงทุน  

    2. เพ่ือใหการดําเนินการทําไมออกเปนไปตามหลักวิชาการ และตามแนวทางการเกิดผลกระทบตํ่า 

4. เปาหมาย   พ้ืนท่ีทําไมตามแผนการทําไมยางพารา  

5. ตัวชี้วัด   1. เนื้อท่ีทําไมออก (ไร) 

    2. ปริมาตรไมยางพารา (ลบ.ม.) 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 
1 วางแผนการทําไมและจาํหนายไม หน.สป./ 45.19 ไร ต.ค. – ธ.ค. 0.68 - 
2 ย่ืนขอรับทุนสงเคราะหการทําสวนยางพาราจาก กยท. หน.สป.  ต.ค. –ธ.ค.   
3 สํารวจกําลังผลิตเบื้องตน   ต.ค. –ธ.ค..   
4 กําหนดราคาข้ันตํ่า   ธ.ค.   
5 ประกาศประมูลจําหนาย   ม.ค.   
6 ควบคุมการทําไมออกใหเปนไปตามหลักวิชาการ   ม.ค.-มี.ค.   
7 รายงานผลการทําไม   มี.ค.-เม.ย.   
8 การสํารวจผลกระทบดานส่ิงแวดลอม   ม.ค./พ.ค.   
9 การติดตามประเมินผล   ม.ค. – พ.ค.   
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แผนการดําเนนิงานดานสงัคม 

  งานสวนปาสินปุน มีชุมชนรอบสวนปาจํานวน 4 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 3 หมูบาน

ปาไมราชประสงค ต.สินเจริญ, หมูท่ี 9 บานราชประชา ต.สินเจริญ, หมูท่ี7 บานประชาอุทิศ ต.สินปุน

และหมูท่ี 8 บานควนนิยม ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี การบริหารจัดการสวนปาโดยชุมชนมี

สวนรวมจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งการดําเนินกิจกรรมตางๆของสวนปายอมสงผลใหเกิดการกระทบ

สงถึงประชาชนในพ้ืนท่ีรอบๆสวนปาดังน้ัน เพ่ือใหสวนปาสามารถมีเคร่ืองมือ ในการเขาถึงและทราบ

แนวโนมของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม การวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม จะไดเปนแนวทางหนึ่ง หรือ

เปนกระบวนการหนึ่งในการศึกษา สืบคนสํารวจ ตรวจสอบสภาพโครงสรางและหนาท่ีของชุมชนท้ังใน

เชิงของการรวมกลุม ปฏิสัมพันธ ความผูกพัน ความขัดแยง  รวมท้ังความตองการของชุมชนตอการ

พัฒนาชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเมือง วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เพ่ือจะไดนําผลท่ีไดจากกระบวนการมีสวนรวม ผานทางเทคนิควิธีการตางๆมาใชในการวาง

แผนการทํางานของสวนปาใหดีข้ึนตอไปโดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

- สนับสนุนใหพนักงาน/ลูกจาง ไดรับการฝกอบรมตามสายงาน อาทิ การทบทวน

องคความรูทางบัญชีและการเงิน, ทักษะการกรีดยางพารา ฯลฯ 

- การวิเคราะห/ประเมินผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

- การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ(การจางงาน 

และวนเกษตร) 

- การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามขอกําหนดดานชีวอนามัย และความปลอดภัย 

- การแกไขขอขัดแยงอยางมีสวนรวม 
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาสินปุน องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียของสวนปา 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาสินปุน 

3. วัตถุประสงค  1.เพ่ือวิเคราะห/จําแนกประเภทผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

    2. เพ่ือบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย   วิเคราะห/จําแนกประเภทผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

5. ตัวชี้วัด   รายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 

1 
ประชุมพนักงานสวนปาเพื่อวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
รอบสวนปา 

หน.สป. 
รายชื่อผูมีสวนไดสวนเสีย

ประจาํป 
ม.ค. 

-  - 

2 จัดทํารายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา หน.สป.  ม.ค.   

3 จัดทําแผนการบริหารผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 
พนักงาน 
สวนปา 

 
ก.พ.-มี.ค. 

  

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

งานสวนปาสินปุน องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี
1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ (การจางงาน และวนเกษตร) 
2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาสินปุน 
3. วัตถุประสงค  1.เพ่ือใหชุมชนรอบสวนปามีสวนรวมในการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ 
    2. เพ่ือใหเกิดการสรางาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหแกชุมชนทองถ่ินรอบสวนปา 
4. เปาหมาย   การจางแรงงานจากชุมชนรอบสวนปา และเปดโอกาสใหราษฎรใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาในระบบวนเกษตร 
5. ตัวชี้วัด   1. สัดสวนการจางงานของชุมชนรอบสวนปา 
    2. จํานวนสัญญา และจํานวนเนื้อท่ีดําเนินการระบบวนเกษตร 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

รายได รายจาย 

1 
การประกาศนโยบายการจางงานสวนปา และนโยบาย
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิน่ในการปลูกสรางสวนปา
เศรษฐกิจ (วนเกษตร) 

หน.สป. 
ลูกจาง/แรงงาน เปนราษฎรใน
ทองถ่ินมากกวา 50% 

ม.ค.-ก.พ. 
-  - 

2 
การประกาศรบัสมัครลูกจาง/แรงงาน และผูสนใจเขา
รวมวนเกษตร 

หน.สป. 
มีราษฎรสนใจเขารวมระบบวน

เกษตร 
ม.ค.-ก.พ. 

  

3 
การคัดเลอืกลูกจาง/แรงงาน และผูสนใจเขารวมวน
เกษตร  

 
 

มี.ค.-พ.ค. 
  

4 
การจัดทําสัญญา พรอมจดัทําฐานขอมูลลกูจาง/
แรงงานสวนปา 

 
 

มี.ค.-พ.ค. 
  

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

  งานสวนปาสินปุน ไดดําเนินการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเพ่ือเปนพ้ืนอนุรักษประเภทแหลงน้ํา 

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

มีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High Conservation Value Area; HCVA) ไดแก แปลงไม 

ยูคาลิปตัส–ทุงฟา และ พ้ืนท่ีบริเวณคลองหินปวนเพ่ือสงวนและคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

ท้ังพันธุพืช และพันธุสัตวภายในทองถ่ินในคงอยูอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองมีแผนการจัดการตางๆ ไดแก 

- การดูแลรักษาพ้ืนท่ีอนุรักษของสวนปาใหคงอยู (Stream Bank, Buffer Zone, 

พ้ืนท่ีอนุรักษ) 

- การดูแลรักษาไมอนุรักษใหคงอยู 

- การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

- การดูแลรักษาพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High 

Conservation Value Area; HCVA) ใหคงอยู 

- การสงเสริมความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแก

ชุมชนทองถ่ิน 

- การควบคุมการใชสารเคมี และวัตถุอันตราย ภายในพ้ืนท่ีสวนปา 
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาสินปุน องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ี

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

HCVA) รวมท้ัง ชนิดพันธุสัตวหายาก 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาสินปุน 

3. วัตถุประสงค  1.  เพ่ือดูแลรักษา 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 หมูหร่ิง และ คางคาวยอดกลัวปกบาง 

    5. จํานวนผูเขามาใชประโยชน และจํานวนผลผลิตจากพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีใชประโยชน 
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6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับที ่ 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 

อนุรักษไมอนุรักษ พ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ี HCVA 
หน.สป.  ม.ค.-ก.พ. 

  

3 การเก็บตัวอยางดนิและน้ําเพื่อวเิคราะหขอมูลและ
ประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  

ผช.หน.สป. 
 

มี.ค.-พ.ค. 
  

4 
การตรวจตรา ปองกัน และดูแลรักษาไมอนุรักษ 
พ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ี HCVA 

พนักงานสวน
ปา 

 
อาทิตย/ครั้ง 

  

5 การตรวจตรา ปองกันพืน้ท่ี HCVA พนักงานสวน
ปา 

 
1ครั้ง/เดือน 

  

6 การเก็บขอมูลผูเขามาใชประโยชน และลักษณะการใช

ประโยชนในพื้นท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ี HCVA 

พนักงานสวน
ปา 

 ทุกครั้งท่ีมีกิจกรรม   

7 
รายงานการสํารวจความหลากหลายทางชวีภาพ 
หมูหริ่ง และ คางคาวยอดกลวัปกบางในพืน้ท่ีสวนปา 

พนักงานสวน
ปา 

 
1ครั้ง/เดือน 
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ภาคผนวก 
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ระบบวนวัฒน 

1. การเตรียมพ้ืนท่ี 
 หลังจากการทําไมออกจากพ้ืนท่ี จะตองดําเนินการถอนรากถอนตอกําจัดเศษวัชพืชตกคางออก

ใหหมดส้ินทําการไถดวยรถแทรกเตอรลอยางโดยไถบุกเบิกดวยผาน 3 และไถพรวนดวยผาน 7 ซึ่งหาก
เตรียมพ้ืนท่ีไดดีการดําเนินงานในข้ันตอนตอไปก็จะสะดวกส้ินเปลืองคาใชจายนอยจะเตรียมพ้ืนท่ีชวงไหน
จะตองคํานึงถึงฤดูกาลดวยในชวงท่ีฝนตกซึ่งพรอมจะปลูกจะตองเตรียมพ้ืนท่ีใหเสร็จกอนฝนจะตก
ประมาณ 1 สัปดาหหากเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จไวนานมากจะมีปญหาวัชพืชงอกใหมหากเตรียมพ้ืนท่ีลาชาจะ
สรางปญหาปลูกไมทันและคาใชจายจะสูงข้ึนสูญเสียโอกาสของการเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตชวงเวลาท่ี
เหมาะสมควรดําเนินการระหวางเดือนมกราคม-เมษายนในกรณีพ้ืนท่ีมากวา 100 ไรหากพ้ืนท่ีนอยกวา 
100 ไรควรดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม - เมษายนแตท้ังนี้ข้ึนอยูกับฤดูฝนของแตละทองท่ีดวย 

วิธีการเตรียมพ้ืนท่ี ดําเนินการโดยรงงานเคร่ืองจักรกล และสารเคมีผสมผสานกันกลาวคือ 

- การเตรียมพ้ืนท่ีดวยแรงงานคือการใชแรงงานถางปาเก็บริบเผาริบการถางปาถางวัชพืช

ท่ีเปนวัชพืชขนาดเล็กใหท่ัวพ้ืนท่ีหากมีกอไผหรือหวายใหฟนลงใหราบเรียบใหตอใกลผิวดินมากท่ีสุดการ

เก็บริบเผาริบเปนการเก็บตนไมเศษไมปลายไมท่ีหลงเหลือจากการเผาปาเผาริบใหหมดจากพ้ืนท่ีหากการ

เผาปาเผาไหมไดดีจะเหลือเศษไมปลายไมนอยการเก็บริบจะรวดเร็วข้ึนวิธีการเก็บริบใชแรงงานเก็บเศษไม

ขนาดเล็กมากองรวมกันเพ่ือทําเชื้อไฟตัดทอนไมขนาดใหญมากองสุมดานบนถาสามารถกองเปนกระโจม

คลายกอกองไฟของลูกเสือในการเลนรอบกองไฟไดจะจุดไฟเผาไหมไดดีกวาการซอนทับตามแนวนอน

หลังจากนําไมใหญมาทับบนกองเศษไมแลวเม่ืออากาศเร่ิมรอนข้ึนเร่ิมเผาไฟในระหวางไฟไหมคอยหม่ันมา

ตรวจสอบใชก่ิงไมขนาดใหญดันกองถานใหไปไหมเศษไมสวนท่ีเหลือใหหมดส้ินเปนการส้ินสุดขบวนการ

เตรียมพ้ืนท่ีโดยใชแรงงาน 

- การใชเครื่องจักรกลเคร่ืองจักรกลท่ีตองนํามาปฏิบัติงานคือรถแทรกเตอรตีนตะขาบ 
(Crawler) หรือรถขุด(Back hoe) ดําเนินการถางปาลมไมถอนตอกวาดรวมกอง (Withdrawal) เกล่ีย
ปรับพ้ืนท่ีหลังจากนั้นใชรถแทรกเตอรลอยาง (Farm tractor) ติดผานไถ 3 จานหรือ 4 จานทําการไถ
บุกเบิกท้ิงไวประมาณ 15 วันติดผานไถ 7 จานทําการไถพรวนก็จะเสร็จข้ันตอนของการเตรียมพ้ืนท่ีการ
เตรียมพ้ืนท่ีท่ีประณีต(Intensive) ภายหลังจากเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จในพ้ืนท่ีนั้นจะตองไมมีจอมปลวกตอไม
หรือเศษไมปลายไมหลงเหลืออยูซึ่งมีวิธีการจัดการไดดังนี ้

การรวมกองตนไมท่ีถางลงหรือขุดตอข้ึนมาใหรวมกองเปนกองยาวๆใหแนวของกองเปนไปตาม
ทิศทางลมหากพ้ืนท่ีเปนท่ีลาดชันหรือควนเขาใหกองโดยมีทิศทางข้ึนเขาอัดกองดานขางใหแนนทําการ
เผากองเศษไมจากหัวกองทางดานตนลมเนื่องจากไมท่ีกองยังไมแหงสนิทอาจจะใชเชื้อไฟชวยเผาในคร้ัง
แรกเชื้อไฟท่ีใชอาจจะเปนยางรถยนตท่ีชํารุดแลวหรือน้ํามันดีเซลก็ไดเร่ิมเผาในตอนกลางวันขณะอากาศ
รอนเม่ือไฟเร่ิมลุกแลวใชรถแทรกเตอรตีนตะขาบหรือรถแบคโฮคอยอัดกองไฟใหแนนเปนระยะการเผา
ไหมก็จะดีข้ึนควรเผาพรอมๆกันหลายๆกองในพ้ืนท่ีใกลเคียงกันเพ่ือเคร่ืองจักรท่ีคอยอัดกองไฟจะไดไม
เสียเวลาทํางานและเม่ือไฟไหมเศษไมปลายไมสวนเล็กๆหมดแลวจะคงเหลือตนไมขนาดใหญหรือตอไม
ใหทําการสลายกองแลวอัดเผาใหมใหหมดก็จะเผาไดงายข้ึนเพราะมีถานไมติดไฟอยูจํานวนมากการเผา
เศษไมปลายไมโดยวิธีนี้แมจะมีฝนตกบางก็จะเผาไดหมด 

เม่ือเสร็จส้ินการเผาจนไมมีเศษไมหลงเหลือแลวเปนข้ันตอนของการเกล่ียปรับพ้ืนท่ีโดยการ
เกล่ียจอมปลวกออกใหพ้ืนท่ีราบเรียบเพ่ือความสะดวกในการไถบุกเบิกในพ้ืนท่ีราบการไถบุกเบิกดวยผาน
ไถ 3 จานหรือ 4 จานกอนจะลงมือไถจะตองทราบวาจะปกหลักหมายปลูกไปตามทิศทางใดเพราะการไถ
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บุกเบิกท่ีดีทิศทางการไถควรจะต้ังฉากกับแนวปลูกตนไมและการไถพรวนเปนการไถต้ังฉากกับการไถ
บุกเบิกทิศทางการไถจะเปนไปตามแนวปลูกตนไมการดําเนินการเชนนี้จะเปนประโยชนในการเขา
ดําเนินการปกหลักหมายปลูกและการปลูกเพราะคนงานไมตองเดินขามข้ีไถการไถในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ี
มีน้ําทวมถึงจะเปล่ียนเปนการไถยกรองวิธีการไถจะไถไปตามทิศทางของแนวปลูกตนไมใชผาน 3 หรือ
ผาน 4 ไถคร้ังแรกสาดดินท่ีไถข้ึนไวบริเวณโคนยางพาราและไถพรวนดวยผาน 7 ดวยวิธีเดียวกันระหวาง
แถวยางพาราจะเปนรองลึกประมาณ 50 ซ.ม. สําหรับใหน้ําในดินไหลจากโคนตนยางพารามาเก็บขังใน
ฤดูฝน 

 
ภาพหนาตัดหลังไถยกรองเสร็จ 

 

- การใชสารเคมีจะดําเนินการหลังจากถางปาโคนลมเก็บริบเผาริบแลวปลอยใหวัชพืชข้ึน
ประมาณ 30 ซ.ม. และใชสารเคมีฉีดพนกําจัดซึ่งจะเปนวิธีการท่ีสะดวกและประหยัดวัชพืชตายส้ินซาก
หากดําเนินการไมทันวัชพืชข้ึนสูงมากจะตองใชสารเคมีในการกําจัดมากข้ึนวัชพืชจึงจะแหงตายโดย
คํานึงถึงชนิดของวัชพืชท่ีข้ึนอยูเปนหลักเหมาะกับวัชพืชท่ีเปนพืชใบเล้ียงเด่ียวเชนหญาตางๆสารเคมีท่ีนิยม
ใชคือไกลโฟเสทและอิมมาสเฟอรในการดําเนินการควรจะดําเนินการในตนฤดูฝนปลอยใหวัชพืชยุบตายจึง
จะเขาดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

2. การคัดเลือกชนิดพันธุ 
พันธุยางพาราท่ีนํามาปลูกในสวนยางพาราของประเทศไทยในปจจุบันเปนยางพันธุดีท่ี

เกิดจากการผสมพันธุเพ่ือสรางอัตราผลผลิตใหเหมาะสมในทางเศรษฐกิจยางพันธุดีมีมากมายหลายชนิด
แหลงผสมพันธุยางท่ีเปนท่ียอมรับคือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยการจะเลือกยางพารา
พันธุใดมาปลูกจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมดานตางๆในชวงเร่ิมตนการปลูกสรางสวนยางเจาของสวน
จะเลือกชนิดพันธุท่ีใหน้ํายางตอปตอไรดีท่ีสุดพันธุยางท่ีเหมาะสมในกรณีนี้จะมี BPM 24 RRIM 600 
หรือ RRIT 251 เปนตนตอมาวงการใชสอยไมโดยเฉพาะไมเคร่ืองเรือน (Ferniture)  
จากเนื้อไมยางพาราเปนท่ีนิยมมากข้ึนเจาของสวนก็มุงหวังจะปลูกยางพาราเพ่ือหวังใชเน้ือไมดวยชนิด

พันธุยางท่ีเหมาะสมเพ่ือการน้ีจะมีพันธุ PB 235 RRIM 620 หรือ GT 1 เปนตนแตเม่ือดําเนินการปลูก

ไปแลวมักจะพบกับปญหานานาประการเชนการเกิดโรคตางๆในบางชนิดพันธุการเจริญเติบโตไมดี

ชวงเวลาการกรีดยางไมครบรอบหมุนเวียนเปนตนดังนั้นการเลือกชนิดพันธุยางพาราพันธุดีมาปลูกจึงตอง

คํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆประกอบเชนสภาพดินลักษณะของพ้ืนท่ีสภาพดินฟาอากาศความเหมาะสมตอระบบ

กรีดยางและอัตราของน้ําฝนเฉล่ียตอปเปนตนชนิดพันธุยางพาราท่ีกลาวไวเบื้องตนเปนชนิดพันธุท่ีนิยม

ปลูกปจจุบันแตละชนิดพันธุมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกตางกัน โดยสวนปาสินปุนไดดําเนินการคัดเลือกสาย

พันธุท่ีมีความเหมาะสมในพ้ืนท่ี จํานวน 3ชนิด ไดแก 

- RRIM 600 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศมาเลเซียในประเทศไทยนิยมปลูกชนิดนี้มาก
ใหผลผลิตปานกลางปลูกไดทุกสภาพดินมีความตานทานตอโรคราใบรวงจากเชื้อราไฟทอปเทอราท่ีทําให
ใบยางรวงในฤดูฝนนอยในเขตท่ีมีโรคน้ีจึงไมสมควรปลูกลําตนมีขนาดเล็กราคาเนื้อไมหลังกรีดมีราคาซื้อ
ขายตํ่ากวาชนิดพันธุอ่ืนมีความทนทานตอการกรีดถ่ีปานกลาง 



 

แผนบริหารจัดการสวนปาสินปุนประจําป 2561 หนา 31 
 

- RRIT 251 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศไทยกําลังไดรับคําแนะนําจากสถาบันวิจัยยาง
ปริมาณน้ํายางมีมากกวาพันธุ RRIM 600 ในหนากรีดแรกผลผลิตตอไรตอปอยูในเกณฑดีไดผลผลิต
มากกวา 300 กิโลกรัมตอไรตอป 

- PB 235เปนยางพาราลูกผสมของประเทศอินโดนีเซียลักษณะเดนมีความเจริญเติบโตใน
ระยะแรกปลูกเร็วมากลําตนเปลาตรงทําใหราคาเนื้อไมหลังกรีดมีราคาสูงผลผลิตน้ํายางในหนากรีดแรก
หนากรีดท่ีสองมักมีปญหาเปลือกแหงผูปลูกจะตองหม่ันรักษาหนากรีดและจัดระบบกรีด 1 วันเวน 1 วัน
จะชะลอการเกิดเปลือกแหงได 

โดยกลาท่ีนํามาปลูกในพ้ืนท่ี จะคัดเลือกดําเนินการ 2 ชนิด ไดแก 
- ปลูกดวยกลาตาเขียวโดยนํากลาท่ีติดตาแลวลงปลูกในแปลงกลายางพาราตาเขียวอาจจะ

เตรียมเองหรือซื้อจากเอกชนหากจะปลูกโดยวิธีนี้ตองปลูกในชวงตนฤดูฝนเม่ือฝนตกชุกจะทําใหอัตราการ
รอดตายของกลาท่ีปลูกสูงโดยขณะปลูกกําลังมีฝนตกดวยจะทําใหการรอดตายยิ่งมากข้ึนการปลูกโดยวิธี
นี้เหมาะสมกับการปลูกยางพาราในภาคใตและภาคตะวันออกท่ีมีฝนชุก 

ขอดีทุนดําเนินการปานกลางการเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตตรงตามกําหนด 
ขอเสียกรณีเกิดฝนท้ิงชวงหลังปลูกจะทําใหอัตราการงอกหรืออัตราการรอดตายของกลา

ตํ่าจําเปนตองทําการซอมแซม 
- ปลูกดวยกลาติดตาชําถุงโดยการใชกลาชําถุงท่ีมีฉัตรใบ 1-2 ฉัตรมาปลูกลงแปลงปลูกวิธีนี้

จะทําใหการปลูกมีอัตราการรอดตายสูงกลาชําถุงอาจจะเตรียมเองโดยการใชกลาตาเขียวมาเพาะชําใน
ถุงดินโดยการเพาะชําถุงควรเตรียมถุงขนาด 4x12 นิ้วบรรจุดินนําไปจุมในภาชนะบรรจุน้ําจนดินอุมน้ําจน
อ่ิมตัวแลวนํากลายงตาเขียวมาปกชํานําไปเรียงพักในเรือนเพาะชําการเรียงควรคํานึงถึงการเขาไป
ปฏิบัติงานดูแลรดนํ้าและหม่ันปลิดตาท่ีแตกจากตนตอเดิมมิใหแกงแยงและเบียดบังตายางท่ีจะแตกยอด
ออนและควรปองกันรักษาโรคราท่ีจะระบาดในเรือนเพาะชําหรือซื้อกลาชําถุงก็ได 

ขอดีการเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตเปนไปตามเวลาท่ีกําหนดอัตราการรอดตายหลังปลูก
สูงความเติบโตสมํ่าเสมอดี 

ขอเสียทุนคอนขางสูง 

 

3. การปกหลักหมายปลูก 
การปกหลักหมายปลูกคือการกําหนดตําแหนงท่ีจะปลูกตนยางพาราและกําหนดจํานวน

ตนตอไรกอนการดําเนินการปกหลักหมายปลูกพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกจะตองเตรียมพ้ืนท่ีเรียบรอยแลวมีปจจัย
ตางๆท่ีตองคํานึงอันดับแรกคือจํานวนตนท่ีจะปลูกในพ้ืนท่ี 1 ไรสถาบันวิจัยยางแนะนําจํานวนตนปลูก
ท่ีเหมาะสมกับยางพาราทุกชนิดพันธุคือยางพารา 1 ตนจะครอบคลุมพ้ืนท่ี 20 ตารางเมตรซึ่งจะ
ใหผลผลิตน้ํายางสดเม่ือคิดเปนเนื้อยางพาราแหงไดมากท่ีสุดปจจัยถัดมาท่ีตองคํานึงคือสภาพของพ้ืนท่ี
หากเปนพ้ืนท่ีราบจะปกหลักหมายปลูกเปนแถวตรงในขณะท่ีพ้ืนท่ีควนเขาหรือพ้ืนท่ีลาดชันจะปกหลัก
หมายปลูกตามแนวระนาบหรือแนวขอบเขาชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการปกหลักหมายปลูกควร
ดําเนินงานหลังจากเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

หลักหมายปลูกหรือภาษาของสวนยางพาราเรียกวา“ไมชะมบ” เปนไมหลักทําจากไมไผ
กลมขนาดเล็กเสนรอบวงประมาณ 5 - 8 ซม. หรือไมไผขนาดใหญผาซีกกวางประมาณ 1 นิ้วความยาว
ประมาณ 1.2 เมตรเส้ียมปลายแหลม 1 ดานไมชะมบอาจจะทําจากวัสดุอ่ืนก็ไดเชนก่ิงไมขนาดเล็กหรือ
เหล็กกลวงหรือเหล็กกลมก็ไดแตตองคํานึงถึงราคาตนทุนดวยการใชไมเปนไมชะมบใชงานไดปเดียวแตใช
เหล็กอาจจะใชไดหลายป 
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วิธีการปกหลักหมายปลูกในพ้ืนท่ีราบกอนจะทําการปกหลักหมายปลูกจะตองคํานึงถึง
รูปรางของพ้ืนท่ีและทิศทางของลมประจําถ่ินสวนมากจะนิยมปกหลักหมายปลูกขนานกับแนวเขตแปลง
เพ่ือความเรียบรอยสวยงามซึ่งบางคร้ังแนวท่ีปกหลักขวางกับทิศทางของลมประจําถ่ินจะกอเกิดปญหาตน
ยางพาราท่ีปลูกลมในกรณีลมแรงลมประจําถ่ินท่ีสําคัญของประเทศไทยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลมมรสุมท้ัง 2 นี้มีทิศทางการพัดท่ีสวนทางกันดังนั้นทิศทางการปกหลัก
หมายปลูกท่ีเหมาะสมควรปกหลักใหแถวท่ีจะปลูกเปนไปตามทิศทางวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียง
ใตแตหากทิศทางท่ีจะปกหลักหมายปลูกไมขนานกับขอบแปลงก็สามารถแกไขไดโดยใชทิศทางท่ีทํามุม
แหลมกับแนวลมประจําถ่ินใหมากท่ีสุด 

 

 
 

 
 
เมื่อตัดสินใจเลือกแนวทางของแถวไดแลวก็เร่ิมข้ันตอนตอไปคือ 

3.1 การวางแนวหลัก (Base Line) โดยใชกลองรังวัดกําหนดทิศทางของแนวแถวปกหลัก
แมไวระยะหางๆหากใชระยะทางระหวางตน 3 เมตรหลักแมควรจะหางกันหลักละประมาณ 30 เมตร
หรือระยะตามความยาวของเทปวัดระยะแตตองหารดวย 3 ไดลงตัวหากเกษตรกรรายยอยไมมีกลอง
รังวัดอาจกําหนดแนวแถวโดยการเล็งใหหลักทุกหลักซอนทับกันตามแนวทิศทางท่ีตองการหลักแมหลัก
แรกควรหางถนนขอบแปลงประมาณ 1.5 เมตร 
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3.2 การออกฉากเปนการกําหนดทิศทางของแถวถัดไปใหขนานกับแนวแถวหลักหากใชกลอง

รังวัดใหใชมุมตางกับแถวหลัก 90 องศาแลววัดระยะทางเทาความหางของแถวปกหลักแมหมายไวทุก
แถวจนเต็มพ้ืนท่ีแลวยายกลองรังวัดมาวางท่ีหลักแมแถวท่ีตอๆไปดําเนินการวางหลักแมตามขอ 1.แตกรณี
ไมใชกลองรังวัดใหใชเทปวัดระยะออกฉากโดยอาศัยทฤษฎีบทท่ี 29 ในวิชาเลขาคณิตท่ีกลาวไววา 
“ กําลังสองของดานตรงขามมุมฉากเทากับผลรวมของกําลังสองของดานประกอบมุมฉาก” ตามภาพ
ขางลางในภาพเปนสามเหล่ียมมุมฉากซึ่งหากจัดทําเปนสมการทางคณิตศาสตรจะเปนค2 = ก2 + ข2 
ซึ่งหากแทนคาเปนตัวเลขของดานประกอบของมุมฉากท้ังสามดานจะมีเลขท่ีเปนจํานวนเต็มอยูหน่ึงชุดท่ี
นํามาประยุกตใชกับทฤษฎีนี้ไดคือดานก= 3 ข = 4 และค = 5 เม่ือนําไปแทนคาในสมการจะเปน52 = 
32 + 42 หรือ25 = 9 +16 หรือ25 = 25 ในทางปฏิบัติเม่ือจะออกฉากดวยเทปวัดระยะใหวางหัวเทป
ท่ีมีเลข 0 ไวท่ีหลักแมหลักแรกวัดระยะไปตามแนวหลัก 4 เมตรปกหลักไววัดระยะจากหลักท่ีปกไวไป
ตามแถวตอไป 5 เมตรซึ่งเลขในเทปจะเปนเลข 9 เมตรและลากเทปตออีกอีก 3 เมตรไปหาหลักแมหลัก
แรกซึ่งเลขในเทปจะเปนเลข 12 ดึงเทปใหตึงและอยูในแนวระนาบแลวปกหลักไวท่ีเลข 9 ก็จะไดภาพ
สามเหล่ียมมุมฉากซึ่งในภาพขางลางจะเปนจุดก. ข. และ ค. ตอจากนั้นใหวัดระยะจากจุดก.ผานไปทาง
จุดค.ใหมีความกวางเทากับแถวท่ีกําหนดหากตองการระยะระหวางแถว 7 เมตรก็วัดกวาง 7 เมตร
ปกหลักไวเปนจุดจ.และวัดในแถวน้ีตอไปโดยใหจุดตอไปหางจากจุดจ. 7 เมตรปกหลักไวทําเชนนี้จนถึงริม
แปลงปลูกจุดเหลานี้จะเปนจุดเร่ิมตนของแถวตอๆไปในการเล็งเพ่ือใหหลักหัวแถวอยูตรงกันตองเล็งให
หลักซอนกันทุกหลักก็จะเปนแนวตรง 
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3.3การปกหลักซอยเม่ือไดหลักแมตามแนวทางขอ 1 และ 2 แลวก็ปกหลักระหวางหลักแม

หรือเรียกวาหลักซอยโดยใชเทปวัดระยะวัดระหวางหลักแมซึ่งหลักแมทุกหลักมีระยะหางกันท่ีใชความ
หางระหวางหลักปลูกหารไดลงตัวโดยท่ัวไประยะหางระหวางหลักใชระยะ 3 เมตรหลักซอยจะปกชิด
สายเทปดานใดดานหนึ่งท่ีตําแหนง 3 6 9 12 15 หรือ 18 เมตรเปนตนคนงานท่ีจะทําการปกหลักซอย
ควรจัดจํานวนคนใหเกินจํานวนหลักท่ีจะปกหากปกหลักซอยท่ี 3 6 9 12 15 และ 18 เมตรแสดงวาหลัก
แมหางกัน 21 เมตรจะตองใชคนงานในหนึ่งหมู 8 คน 2 คนแรกถือเทปวัดระยะท่ีเลข 0 และ 21 อีก 6 
คนจะประจําอยูท่ีเลข 3 6 9 12 15 และ 18 เมตรกอนเร่ิมงานคนงานท่ีมีหนาท่ีปกหลักจะตองมีหลักท่ี
จะปกไวทุกคนจํานวนเทากันและมีฆอนไมคนละ 1 อันการปกหลักหมายปลูกถากระทําไดถูกตอง
โดยเฉพาะข้ันตอนการออกฉากเม่ือมองไปตามแนวตรงหรือแนวทแยงมุมจะเห็นหลักท่ีปกไวเปนแถวตรง
ตลอดพ้ืนท่ี 
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4. การปลูก 
4.1 การเตรียมหลุมปลูกเปน ข้ันตอนสําคัญ ท่ีจะทําใหกลายางพาราท่ีปลูกมีความ

เจริญเติบโตไดดีตามท่ีควรจะเปนหลุมปลูกท่ีดีจะชวยเรงระบบรากใหพัฒนาชอนไชไปตามดินท่ีเตรียมไว
เม่ือระบบรากมีประสิทธิภาพความเติบโตก็จะดีข้ึนบริเวณท่ีเตรียมหลุมปลูกตองอยูดานหน่ึงดานใดของ
หลักหมายปลูกโดยทุกหลุมตองหางหลักหมายปลูกในระยะท่ีเทากันเพ่ือใหระยะระหวางตนหางเทากัน
ตามกําหนดและเมื่อปลูกแลวจะมองเปนแถวตรงโดยแนะนําใหขุดหลุมหางจากหลักในแถวทางดานขวามือ
ของหลักใหริมหลุมอยูหางจากหลักประมาณ 5 ซม.ในกรณีพ้ืนท่ีราบเพ่ือไมใหกระทบกระเทือนตอหลัก
หมายปลูกในขณะขุดหลุม 

การขุดหลุมปลูกกรณีปลูกดวยกลาตาเขียว และกลายางพาราชําถุงจะขนาดของหลุม
กวางยาวลึกประมาณ 50 ซ.ม. ใชจอบหรือเสียมในการขุด 
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ในขณะทําการขุดหลุมใหแยกดินชั้นบนและดินชั้นลางท่ีขุดจากหลุมออกจากกันเพ่ือใชรองกน

หลุมกอนปลูกโดยผูขุดหลุมแยกดินไวดานหนึ่งดานใดของหลุมเชนหากวางดินชั้นบนไวทางทิศตะวันตกของ
หลุมดินชั้นลางควรวางไวทางทิศตะวันออกผูควบคุมงานจะตองเปนผูส่ังการเพ่ือใหปฏิบัติในทํานอง
เดียวกัน 

4.2 การรองกนหลุมกอนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะสวนท่ีไมไดใชเมล็ดปลูกจะตองทําการ
รองกนหลุมดวยปุย 0-3-0 หรือรอคฟอสเฟทผสมกับยาฆาปลวกรอคฟอสเฟทจะชวยรักษาความชิ้นใน
หลุมหลังปลูกกรณีกระทบแลงทําใหกลายางพาราท่ีปลูกไมเห่ียวเฉายาฆาปลวกจะชวยปองกันปลวกมา
กัดกินผิวแหงของรากยางพาราการกัดกินรากยางพาราปลวกจะกินสวนท่ีแหงและจะเปดชองวางระหวาง
รากยางพารากับดินทําใหกลายางพาราตายไดปลวกเหลาน้ีเกิดจากการเตรียมพ้ืนท่ีท่ีเก็บรากไมเศษไม
เผาไมหมดหลงเหลืออยูในแปลงปลูกยาฆาปลวกจะชวยปองกันไมใหปลวกมารบกวนท่ีรากยางกอนทํา
การรองกนหลุมควรท้ิงหลุมท่ีขุดแลวไวกลางแดดประมาณ 15 วันเพ่ือใชแสงแดดกําจัดโรคราบางชนิด 

5. การบํารุงรักษา 
การบํารุงรักษาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญหลังปลูกเพ่ือจะใหตนยางพาราท่ีปลูกไวมีปริมาณเต็ม

พ้ืนท่ีมีความเจริญเติบโตสมบูรณสามารถกรีดเอาน้ํายางพารามาใชประโยชนไดในเวลาท่ีกําหนดโดยท่ัวไป
ยางพาราจะเปนพืชชนิดโตเร็ว (Fast growing Spp.) มีความเติบโตเฉล่ียทางเสนรอบวงวัดท่ีระดับอก
หรือ GBH (Girth at breast higth) ปละ 8 -10 ซ.ม. จะทําการกรีดยางพาราเม่ืออายุหลังปลูก 6 -7 
ปหรือมีขนาด GBH 50 ซ.ม. ดังนั้นจึงจําเปนตองบํารุงรักษาตนยางพาราใหไดขนาดท่ีตองการภายใน
เวลา 6 - 7 ปถาการบํารุงรักษาไมดีโอกาสจะเปดกรีดเพ่ือสรางรายไดจากยางพาราก็จะชาไปดวยการ
บํารุงรักษาท่ีสําคัญมีปลูกซอมกําจัดความคุมวัชพืชใสปุยแตงก่ิงปองกันภัยปองกันไฟและสํารวจอัตรารอด
ตายและความเติบโตซึ่งจะไดแยกกลาวในรายละเอียดตอไป 

5.1 ปลูกซอมหลังจากทําการปลูกไปแลวตนยางพาราสวนหนึ่งจะตายจากสาเหตุตางๆเชน
การปลูกไมประณีตตนยางพารากระทบแลงหลังปลูกถูกโรคราแมลงจําพวกปลวกทําลายหรือเกิดจากภัย
ธรรมชาติเชนฝนตกหนักนํ้าทวมโคนนานหรือลมแรงก่ิงท่ีงอกจากตาพันธุดีหักเปนตนจํานวนการตายของ
ยางพาราท่ีปลูกยังแปรผันตรงกับวิธีการปลูกโดยวัสดุปลูกชนิดตางๆดวยการปลูกดวยเมล็ดติดตาใน
แปลงโอกาสการติดของตาจะนอยหากหลังการติดตาเกิดความแหงแลงปกติจะรอดตายหรือติดตาได
สําเร็จไมเกิน 60% อีก 40% จําเปนตองปลูกซอมการปลูกดวยกลาตาเขียวหากกระทบแลงหลังปลูกจะมี
อัตราการรอดตายตํ่าปกติไมเกิน 70% การปลูกดวยกลาชําถุงจะมีอัตราการรอดตายสูงประมาณ 80 % 
ข้ึนไปเม่ือปรากฏวาตนยางพาราท่ีปลูกตายก็จําเปนตองทําการนํากลายางพารามาปลูกซอมใหเต็มพ้ืนท่ี 
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ชวงเวลาท่ีทําการปลูกซอมควรเปนชวงท่ีมีฝนตกชุกในปแรกหลังปลูกเสร็จประมาณ 1 เดือน
ระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคมในปท่ีสองปลูกซอมต้ังแตตนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน
ชวงท่ี 1 และประมาณเดือนสิงหาคมเปนชวงท่ี 2 จะทําการปลูกซอมเพียง 2 ปปท่ี 3 เปนตนไปไม
จําเปนตองปลูกซอมเพราะกลาท่ีปลูกซอมในปท่ี 3 จะโตไมทันกับกลาตนแรกจะกลายเปนกลาท่ีถูกขม 
(Suppress) ซึ่งเปนการส้ินเปลืองคาใชจายโดยเปลาประโยชนยกเวนพ้ืนท่ีท่ีตนยางพาราตายตอเนื่องกัน
มากกวา 3 ตนเปนตนไปโดยพ้ืนท่ีนั้นไมมีปญหากับโครงสรางดินหรือมีระดับน้ําใตดินต้ืน 
กลายางพาราท่ีนํามาปลูกซอมใชกลายางพาราชําถุงในปแรกใหมีฉัตรใบ 1- 2 ฉัตรและปลูกซอมในปท่ี 2 
ใชกลายางพาราท่ีเล้ียงไวคางปมีฉัตรใบประมาณ 3-4 ฉัตรท้ังนี้เพ่ือจะไดมีความเจริญเติบโตไดทันกลาท่ี
ปลูกกอน 

กอนจะทําการปลูกซอมจะตองทําการสํารวจตรวจนับวาในพ้ืนท่ีปลูกมีตนตายก่ีตนเพ่ือจะได
นํากลายางพาราไปซอมไดครบจํานวนและจะตองทราบวาตนท่ีตายอยูสวนไหนของแปลงปลูกแสดง
ตําแหนงตายไดงายๆโดยใชเศษกระดาษเขียนจํานวนตนตายไวท่ีหลักหัวแถวแตละแถวผูท่ีจะเขาทําการ 
ปลูกซอมใชคนงาน 2 คนจะหามกลายางพาราเขาไปในแถวท่ีจะทําการปลูกซอมเทากับจํานวนตนตายใน 
2 แถวท่ีติดกันเม่ือปลูกซอมในแถวท่ี 1 เสร็จเดินวกกลับมาแถวท่ี 2 ปลูกซอมมาเร่ือยๆจนหมดแถวกลา
ยางพาราก็จะหมดพอดีเม่ือหมด 2 แถวรับกลายางพาราชุดใหมเพ่ือจะเขาปลูกซอมในแถวท่ี 3- 4 ตอไป
หากมีคนงานหลายชุดผูคุมงานจะเปนผูจัดแถวใหเขาทํางาน 

5.2 กําจัดควบคุมวัชพืชวัชพืชมีสวนสําคัญในการยับยั้งชะลอความเจริญเติบโตของ
ยางพาราจึงมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการกําจัดและควบคุมวัชพืชซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง
ตลอดชั่วอายุของยางพาราวิธีการกําจัดวัชพืชมี 3 วิธี 

5.2.1 ใชแรงงานโดยการใชจอบถากรอบโคนถากในแถวหรือถางระหวางแถวนิยมใช
ในขณะยางพารามีอายุนอยๆเศษวัชพืชจากการถากใหนํามาสุมโคน (Munching) เพ่ือชวยลดการคายน้ํา
บริเวณโคนและเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินเปนการชวยปรับปรุงโครงสรางดินดวยเศษวัชพืชท่ีไดจากการถาง 

5.2.2 ใชเคร่ืองจักรกลไดแกการไถพรวนดวยรถแทรกเตอรลอยางเปนการปรับปรุง
โครงสรางของดินหรือการใชเคร่ืองตัดหญาตัดท่ัวพ้ืนท่ีเคร่ืองจักรกลสามารถดําเนินการไดเร็วทันกับเวลา 

5.2.3 ใชสารเคมีสารเคมีท่ีนํามาใชกําจัดวัชพืชจะเลือกใชสารเคมีท่ีไมเกิดการตกคาง
หรือทําลายส่ิงแวดลอม อาทิเชน Glyphosate 48% เปนตนการใชสารเคมีตองคํานึงถึงอายุของตน
ยางพาราปกติจะใชสารเคมีเม่ือยางพารามีอายุ 3 ปข้ึนไปในการใชแตละคร้ังตองระวังไมใหยาเคมีฉีดพน
ถูกสวนสีเขียวของลําตน 

5.3 ใสปุยยางพาราท่ีนํามาปลูกปจจุบันเปนยางพันธุดีจําเปนตองใสปุยเพ่ือเรงความ
เจริญเติบโตใหไดขนาดกรีดเม่ือถึงกําหนดเวลา 6- 7 ปเน่ืองจากตนตอพันธุของยางพาราพันธุดีไดเมล็ด
มาจากยางพาราพันธุดีรุนกอนๆถาไดตนตอพันธุท่ีเปนยางพารารุนแรกท่ีเรียกวาพาราเดิมหรือพันธุ
พ้ืนเมืองและสภาพดินท่ีปลูกเปนดินใหมการใสปุยก็ไมจําเปนมากนักแตปจจุบันยางพาราเดิมหรือพันธุ
พ้ืนเมืองแทบไมมีปลูกใหเก็บเมล็ดมาทําตนตอยางพาราไดและพ้ืนท่ีท่ีปลูกสวนมากก็เปนพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม
หรือผานการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆมาแลวดังนั้นการปลูกยางพาราเพ่ือหวังผลในทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองใส
ปุย 

ปุยท่ีใชกับยางพารามี 2 ชนิดคือปุยอินทรียและปุยเคมีประเทศไทยยังไมมีมาตรฐานการ
ควบคุมมาตรฐานของปุยอินทรียมีแตการควบคุมมาตรฐานของปุยเคมีสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร
จึงไดแนะนําใหเกษตรกรใชปุยเคมีกับสวนยางพาราโดยการใชปุยสําเร็จหรือผสมเองก็ไดโดยคําแนะนํานี้
จะเปล่ียนแปลงสูตรปุยเปนระยะเปนการปรับปรุงใหทันสมัยตามผลงานท่ีทําการวิจัยไดโดยหลังสุดเม่ือป 
2542 สถาบันวิจัยยางไดแนะนําปุยเคมีไวดังนี้ 
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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 

 

เวลาการใสปุยอาจจะเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกับความชื้นในดินอาจจะใชปุยอินทรียผสม
ดวยก็ไดและพยายามใสปุยหลังการกําจัดวัชพืช 
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5.3.3 การใสปุยยางพาราหลังเปดกรีดใหปุยปละ 2 คร้ังคร้ังละ 500 กรัมตอตน
คร้ังแรกตนฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบเม่ือใบออนเร่ิมเพสลาดประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมคร้ังท่ี
สองประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายนสําหรับพ้ืนท่ีดินใหมหรือดินปลูกพืชคลุมดินใน 2 ปแรกอาจจะไม
ตองใหปุยเพราะจะคงมีธาตุอาหารท่ีจําเปนหลงเหลืออยู 

5.3.4 วิธีการใสปุยยางพารามีหลายวิธีเลือกใชไดตามปจจัยตางๆ 
 - การใสแบบหวานเปนการหวานปุยท่ัวบริเวณท่ีจะทําการใสปุยเหมาะกับพ้ืนท่ี

สวนยางพาราท่ีเปนท่ีราบและกําจัดวัชพืชโดยใชสารเคมีควรงดใชกรณีมีฝนตกชุกเพราะจะทําใหน้ําฝนชะ
ลางปุยไปได 

 - การใสเปนแถบเปนการใสปุยโดยโรยปุยเปนแถบตามแนวแถวยางพาราวิธีนี้ใช
กับพ้ืนท่ีลาดชันเล็กนอยโดยเจาะเปนรองใสปุยแลวกลบควรใชกับตนยางพาราท่ีมีอายุ 2 ปข้ึนไปโดยแถบ
ควรหางจากโคนตนประมาณ 1-1.50 เมตรตามชั้นอายุของตนยางพาราโดยสังเกตจากรัศมีใบเชนกัน
ความกวางของแถบประมาณ 1 ตาจอบหรือใชรถไถนาติดผานเดียวเจาะรองความลึกประมาณ 5 ซ.ม. 
หากลึกกวานั้นจะตัดรากยางพาราใหเสียหายไดสําหรับยางพาราท่ีกรีดแลวทํารองใหหางโคนตน 1.50 
เมตรซึ่งจะมีรากท่ีมีประสิทธิภาพดูดซับปุยอยูมาก 

 - การใสแบบหลุมเปนการขุดหลุมใสปุยแลวกลบเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีลาดชันและ
พ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุกติดตอกันเปนเวลานานโดยขุดหลุมขางลําตน 2 หลุมในคร้ังตอไปใหเปล่ียนหลุมใหต้ัง
ฉากกับ 2 หลุมแรกระยะหางของหลุมจากโคนตนเปนไปตามชั้นอายุของตนยางพาราในกรณีท่ีกําจัด
วัชพืชไมทันหรือใสปุยท่ีไมตรงกับการกําจัดวัชพืชควรใชวิธีนี้เปนหลักการใสปุยโดยวิธีนี้ลดการสูญเสียปุย
ไดมาก 

5.4 การตัดแตงกิ่งตนยางพาราพันธุดีกอนจะทําการเปดกรีดเอาน้ํายางพาราควรมีลําตัน
เปลาตรง (Clear Bole) ประมาณ 3 เมตรจากพ้ืนดินเพ่ือสะดวกในการเปดหนากรีดชวยทําใหลมพัด
โกรกไดดีลดความชื้นในแปลงปองกันการเกิดโรคราในแปลงไดระดับหนึ่งและท่ีสําคัญเม่ือตนยางพาราใกล
ครบรอบตัดฟนสามารถกรีดยางพาราหนาสูงไดและจําหนายตนไมไดราคาดีเพราะราคาไมยางพาราจะมี
ราคาดีในสวนท่ีสามารถนําไปปอกเปนวิเนียรทําผิวไมอัดได 

 ตนยางพาราพันธุดีจะแตกก่ิงมากนอยในขณะกําลังเจริญเติบโตตามลักษณะจําเพาะของ
แตละชนิดพันธุยางพาราจะแตกก่ิงมากเม่ือมีการชะงักความเจริญเติบโตในชวงกระทบกับความแหงแลง
หรือขาดปุยเพ่ือปรับรูปทรงใหไดตามกําหนดจึงจําเปนตองมีการแตงก่ิงยางพาราทุกระยะเม่ือตรวจพบมี
ก่ิงงอกออกมาจะทําการแตงก่ิงประมาณ 3 ปโดยมีหลักการดังนี้ 

ปท่ี การแตงก่ิง 
1   ตัดทุกก่ิงท่ีสูงจากพ้ืน 30 ซม.ลงมา  
2  ตัดทุกก่ิงท่ีสูงจากพ้ืน 130 ซม.ลงมา 
3  ตัดทุกก่ิงท่ีสูงจากพ้ืน 300 ซม.ลงมา 

  
การแตงก่ิงจะตองคํานึงถึงยอดของตนยางพาราท่ีเหลือดวยเพราะหากตัดแตงก่ิงออกไป

มากใบยางพาราท่ีมีหนาท่ีสังเคราะหแสงจะลดนอยลงไปดวยทําใหความเจริญเติบโตลดนอยลงปกติจะ
ตัดก่ิงออกแตละคร้ังประมาณ 1 ใน 3 ของเรือนยอดชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการตัดแตงก่ิงในปแรก
ตัดแตงไดตลอดเวลาปท่ี 2 และ 3 ควรดําเนินการเม่ือยางพาราเร่ิมชะงักการเจริญเติบโตประมาณเดือน
ธันวาคม-มกราคม 
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5.5 ปองกันภัยภัยท่ีเกิดกับสวนยางพาราเกิดไดจากคนสัตวโรคราแมลงและภัยธรรมชาติ 
- ภัยจากคนเกิดจากความรูเทาไมถึงการณหรือเกิดจากเจตนาท่ีไมหวังดีตอเจาของ

สวนยางพาราความรูเทาไมถึงการณมักไดแกการไมเขาใจในข้ันตอนของการบํารุงรักษาการถากวัชพืช
รอบโคนหรือในแถวหรือพรวนโคนดําเนินการใกลโคนตนยางพาราขนาดเล็กทําใหกระทบกระเทือนถึง
เรือนรากการถางในแถวโดยมีดหรือเคร่ืองตัดหญาตัดลําตนของตนยางพาราหรือมีดบาดลําตนเปนแผล
การพนสารเคมีกําจัดวัชพืชถูกยอดยางพาราทําใหยอดของตนยางพาราเห่ียวเฉาหรือการใสปุยใกล
บริเวณโคนทําใหตนยางพาราเห่ียวตายเปนตนภัยท่ีเกิดจากเจตนาเชนโกรธแคนเจาของสวนยางพารามา
แอบฟนตนยางพาราท้ิงหรือใชยาฆาตอรดบริเวณโคนตนทําใหตนยางพาราตายเปนตน 
 การปองกันและแกไขภัยท่ีเกิดจากการรูเทาไมถึงการณสามารถแกไขไดโดยการให
ความรูและควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิดสําหรับภัยจากการเจตนาจําเปนตองแกไขโดยกระบวนการ
มวลชนสัมพันธและทางนิติศาสตร 

- ภัยจากสัตวเกิดไดท้ังสัตวเล้ียงและสัตวปาภัยจากสัตวเล้ียงพบมากคือวัวควายเขา
มากินหญาในแปลงปลูกยางพาราเหยียบย่ําถูกตนยางขนาดเล็กเสียหายหรือใชลําตัวเสียดสีกับเปลือกตน
ยาง 
 การปองกันและแกไขการลอมร้ัวหรือการกําจัดวัชพืชท่ีเปนอาหารของสัตวเล้ียงจะ
ปองกันไดสวนหน่ึงในบางคร้ังอาจจําเปนตองใชยามระวังสัตวเล้ียงติดปายตักเตือนเจาของสัตวหรือ
พบปะพูดคุยกับเจาของสัตวหากดําเนินการแลวยังแกปญหาไมไดก็ตองดําเนินการตามกฎหมายในสวน
ของสัตวปาการทําแปลงใหเตียนโลงอยูโดยสมํ่าเสมอปองกันเมนและหมีไดสําหรับชางปาปองกันไดโดย
งดปลูกพืชอาหารชางในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจะทําใหปญหาเบาบางลง 

- ภัยจากโรคราแมลงท่ีมักจะพบในแปลงยางพาราคือโรคใบยางพารารวงในชวงฤดู
ฝนท่ีเกิดจากราไฟทอปเทอราซึ่งเกิดกับยางพาราบางชนิดโดยเฉพาะพันธุ RRIM 600 โรคราดําทําลาย
ทอน้ํายางทําใหยางพาราหนาแหงไมมีนํ้ายางพาราไหลโรคราสีชมพูท่ีก่ิงของยางพาราขนาดใหญในสวน
ของเมลงท่ีพบมากคือปลวกกัดกินเปลือกรากท่ีแหงทําใหเกิดชองวางระหวางดินกับรากตนยางพาราทําให
ตนยางพาราเห่ียวตายตัวดวงหนอนทรายเพล้ียหอยสามารถกําจัดโดยใชสารฆาแมลง 

การปองกันและแกไขตองดําเนินการปองกันและแกไขจากสาเหตุของโรคราน้ันโรค
ใบรวงจากราไฟทอปเทอรากอนปลูกจะตองศึกษาจากแผนท่ีขอบเขตโรคระบาดยางพารากอนวาเขตพ้ืนท่ี
ท่ีจะปลูกนั้นมีการระบาดของโรคนี้หรือไมหากมีตองงดปลูกยางพาราพันธุท่ีออนแอตอโรคน้ีแตหากปลูก
ไปแลววิธีปองกันเบื้องตนคือหยุดการแพรกระจายของเชื้อราชนิดน้ีเชื้อราชนิดน้ีไมสามารถติดตอไปทาง
อากาศไดพาหะของราชนิดนี้คือคนรถยนตท่ีเคยผานแปลงท่ีมีราชนิดนี้ระบาดหรือเคร่ืองมือกรีดยางพารา
ท่ีเคยใชกับแปลงท่ีมีราชนิดนี้มากอนโดยเฉพาะอยางไรก็ตามการปองกันก็ทําไดยากยิ่งผลกระทบของโรค
นี้จะทําใหน้ํายางพาราลดปริมาณลงเพราะใบสีเขียวท่ีมีคลอโรฟลลถูกทําลายการสรางอาหารโดยการ
สังเคราะหแสงลดลงดังน้ันหลังจากการเกิดใบรวงผานไปแลวเจาของสวนจะตองปรับปรุงแปลงปลูกโดย
การใสปุยยูเรียเรงการงอกของใบเพ่ือใหการสังเคราะหแสงเปนไปตามปกติ 

- ภัยจากธรรมชาติเกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัวเชนฝนตกหนักเกิด
น้ําทวมแปลงยางพาราขนาดเล็กแชขังอยูหลายวันฝนท้ิงชวงเกิดความแหงแลงบางคร้ังเกิดไฟปาลุกเผา
ไหมแปลงปลูกลมแรงทําใหตนยางพาราโคนลมลมพายุหมุนทําใหก่ิงยางพาราหักหรือพายุไตฝุนทําลาย
พ้ืนท่ีสวนยางพาราเปนบริเวณกวางเชนกรณีไตฝุนเกยในปลายปพ.ศ. 2532 ทําลายสวนยางพาราใน
จังหวัดชุมพรแผนดินไหวทําใหเกิดแผนดินแยกหรือยุบตัวบางคร้ังแผนดินไหวในทะเลกอใหเกิดคล่ืนยักษซู
นามิซัดใสสวนยางพาราท่ีปลูกริมทะเลไดรับความเสียหายเฉกเชนปลายปพ.ศ. 2547 ท่ี 6 จังหวัด
ภาคใตเปนตน 
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 การปองกันและแกไขภัยจากธรรมชาตินับเปนภัยท่ีปองกันแกไขไดยากเพราะเจาของ
สวนจะไมทราบลวงหนาวาจะเกิดภัยใดข้ึนในเวลาใดแตภัยธรรมชาติท่ีไมรุนแรงก็แกไขไดบางเชน 
 1) การปองกันลมท่ีเกิดจากลมมรสุมซึ่งจะทําใหตนยางพาราท่ีมีอายุประมาณ 3 ปข้ึน
ไปลมจากลมมรสุมท่ีพัดแรงไดแนะนําไวแลวในข้ันตอนของการปกหลักหมายปลูกแตบางคร้ังกําหนด
ทิศทางของหลักไมไดหากเกิดลมมรสุมพัดแรงจะปรากฏในกรณีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงยางพารา
ลมกอนหนาท่ีจะตัดแตงก่ิงหรือลมไปกอนแลวแกไขไดโดยการตัดยอดของตนท่ีลมแลวใชรถแบคโฮขุดหลุม
ฝงใหมหรือขุดหลุมดวยแรงคนปลูกใหมก็ได 
 2) การปองกันไฟไหมสวนยางพาราท่ีเกิดจากความแหงแลงในประเทศไทยจะเกิด
ความแหงแลงในชวงปลายปถึงตนประหวางเดือนธันวาคม-เมษายนการปลูกสรางสวนยางพาราเปนการ
ลงทุนสูงหากถูกไฟไหมเสียหายคาตอบแทนตางๆท่ีจะไดรับเปนศูนยจึงจําเปนตองปองกันไฟไหมอยาง
ไดผลหลักการสําคัญของการปองกันไฟคือการลดวัชพืชออกจากแปลงใหมากท่ีสุดเม่ือมีวัชพืชอยูนอยไฟก็
ไมเกิดข้ึนในแปลงการปองกันไฟมีหลายวิธีแตท่ีไดผลท่ีสุดสําหรับการปองกันไฟในแปลงยางพาราคือ 

2.1) ใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนระหวางแถวของยางพาราโดยใชรถ
แทรกเตอรลอยางติดผานไถ 7 จานไถระหวางแถวดําเนินการระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมจะทําให
วัชพืชถูกไถพลิกทับอยูใตผิวดินสําหรับข้ีไถในแปลงยางพาราอายุ 1 ปไถแยกจากโคนยางพาราอายุ2-6 ป 

2.2) การทําแนวปองกันไฟวิธีนี้ใชกับสวนยางพาราท่ีปลูกในพ้ืนท่ีลาดชันทุกชั้น
อายุและยางพาราท่ีเปดกรีดแลวทุกสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากในพ้ืนท่ีดังกลาวเคร่ืองจักรเขาไปทํางานไมได
วิธีการทําแนวกันไฟโดยการใชจอบถากวัชพืชกวาดรวมกองกลางและทําการชิงเผาแนวกันไฟท่ีจะทําทํา
รอบเขตแปลงริมทางตรวจการและทําแนวยอยในแถวยางพาราเพ่ือใหมีวัชพืชหลงเหลืออยูนอยท่ีสุดและ
ถาสามารถถากวัชพืชออกจากแปลงปลูกมาเผาไดมากท่ีสุดก็จะปลอดภัยท่ีสุดอยางไรก็ตามกรณีมีพ้ืนท่ี
มากๆการจะทําใหวัชพืชหมดส้ินไปในคร้ังเดียวจะไมทันกับความแหงแลงจึงควรทํากิจกรรมตางๆเปนข้ัน
เปนตอนดังนี้ 

 - ทําแนวกันไฟรอบแปลงและทางตรวจการกอนโดยถากหญาดวยจอบกวางประมาณ 
20 เมตรกวาดวัชพืชรวมกลางแถวยางพาราและทําการชิงเผาในเวลากลางคืนการชิงเผาควรระวังมิใหมี
ความรุนแรงโดยจํากัดกองเชื้อไฟใหมีขนาดเล็กและหางตนยางใหมากท่ีสุด 

 - ตอมาทําแนวซอยเขากลางลอคท่ีเหลือไปเร่ือยๆจนหมดพ้ืนท่ี 
  
ขอควรระวังในการทําแนวกันไฟและชิงเผา 

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

แถวท่ีอยูขางลางมากกวาขางบนเพราะเวลาเผาไฟยอดไฟจะเอียงข้ึนเขากองวัชพืชควรมีความกวางไมเกิน 
50 ซม.  

 4) วัชพืชท่ีถางหรือถากไวใหทําการเผาโดยเร็วไมควรท้ิงไวเกิน 7 วันควรจะชิงเผา
ขณะท่ีเศษวัชพืชมีความชื้นหลงเหลืออยูบางจะทําใหการชิงเผาสะดวกข้ึนท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนเน้ือท่ีดวย
หากพ้ืนท่ีเปนผืนใหญควรวางแผนการถางวัชพืชเปนตอนชวยและชิงเผาไปตามลําดับไมควรถางวัชพืช
หมดคราวเดียวท้ังแปลงแลวคอยจุดเพราะจะทําใหหญาแหงกรอบไฟไหมรุนแรง 

 5) ชวงเวลาการชิงเผาท่ีดีท่ีสุดระหวางเดือนพฤศจิกายน-มกราคมซึ่งเปนชวงอากาศเย็น
ใชเวลาระหวาง 18.00 น. - 24.00 น . 
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 6) การเร่ิมเผาใหเร่ิมจากทางใตลมกอนเสมอโดยเลือกแถวท่ีอยูใตลมท่ีสุดและในแถวก็
ใหเผาจากใตลมเชนกันเม่ือแถวแรกไฟไหมไปประมาณ 10 เมตรจึงเผาแถวท่ี 2 โดยใน 1 แถวมีคนงาน
ประจํา 2 คนสําหรับในพ้ืนท่ีลาดเทใหเร่ิมเผาจากยอดเขาลงหาตีนเขา 

 7) อุปกรณประจําตัวคนงานท่ีมีหนาท่ีชิงเผาคนท่ี 1 มีถังฉีดน้ําคนท่ี 2 มีไมตีไฟเม่ือไฟลุก
แรงคนงานท้ัง 2 จะชะลอการลุกไหมดวยการใชอุปกรณดับไฟท่ีมีและเม่ือเผาแตละแถวเสร็จแลวจะทํา
การดับไฟท่ีคงไมเศษไมปลายไมเปนถานไฟใหหมด 

8) ในเชาของวันรุงข้ึนจะตองจัดคนงาน 1 หมูออกตรวจสอบบริเวณท่ีเผาผานไปแลวเมื่อ
คืนหากปรากฏมีไฟยังคุกรุนอยูในแปลงปลูกใหดับใหหมดเวลาท่ีตรวจสอบท่ีดีท่ีสุดคือประมาณ 11.00 น. 
ซึ่งแดดเร่ิมรอนข้ึน 

 อยางไรก็ดีการจํากัดวัชพืชอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอจะชวยใหการชิงเผากระทําไดงาย
และไมมีผลกระทบตอตนยางกลาวคือการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชประเภทใบเล้ียงเด่ียวใหหมดจากแปลง
ต้ังแตยังมีขนาดเล็กและเม่ือวัชพืชเปล่ียนสภาพเปนใบเล้ียงคูใหทําการกําจัดบอยคร้ังใหยอยสลายในฤดู
ฝนใหมากจะชวยใหมีเศษวัชพืชเหลือตกคางในฤดูแลงนอยลงมาก 

5.6 สํารวจอัตรารอดตายและความเจริญเติบโตสํารวจอัตรารอดตายและความเติบโต
เปนการประเมินผลการทํางานท่ีผานมาในทุกๆปวามีความสําเร็จหรือผิดพลาดประการใดเพ่ือจะไดแกไข
ไดในปตอไปขอมูลท่ีตองสํารวจคือ 

- เปอรเซ็นตรอดตายคือจํานวนตนยางพาราท่ีรอดตายในแตละปการปลูกยางพารา
โดยท่ัวไปควรมีจํานวนตนรอดตายในปแรกไมนอยกวารอยละ 90 ปท่ีสองไมนอยกวารอยละ 95 และปท่ี
สามไมนอยกวารอยละ 95 จึงจะประสพผลสําเร็จ 

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

- ความสูงตนยางพาราจะมีความสูงเฉล่ียเม่ือโตพรอมกรีดท่ีอายุ 6-7 ปประมาณ 
12- 15 เมตรตามลักษณะของแตละชนิดพันธุและการจัดระยะปลูกดังนั้นความสูงเฉล่ียทุกปนาจะเพ่ิมข้ึนป
ละ 2 เมตรเปนอยางนอยถาเร่ิมปลูกทันในเดือนพฤษภาคมของทุกปการวัดความสูงวัดจากพ้ืนดินถึงเรือน
ยอดนิยมใชหนวยวัดเปนเมตร 

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 ของลําตน
กรีด 2 วันหยุด 1 วัน 

ขอปฏิบัติของผูกรีดยางพาราในแปลงกรีดผูกรีดยางจะตองปฏิบัติในเร่ืองตางๆดังนี้ 
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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.  

ง. กรีดยางทุกวันท่ีฝนไมตกระหวางเวลา 24.00 - 06.00 น. เร่ิมเก็บน้ํายาง 06.00 - 
08.00 น. วันไหนกรีดยางไมไดใหแจงใหเจาของสวนยางพาราทราบการเปดกรีดยางสัปดาหแรกให
หงายจอกรับน้ํายางไวเพ่ือทําเศษยางเม่ือน้ํายางเร่ิมไหลดีแลวจึงเก็บนํ้ายางสดสงจุดชั่งในกรณีขายน้ํา
ยางสดหรือนําไปแปรรูปท่ีโรงงานกรณีทํายางแผนดิบหลังการเก็บนํ้ายางแตละคร้ังใหควํ่าจอกไวท่ีลวด
รับน้ํายางแมจะมีน้ํายางไหลอยูก็ตามเพ่ือปองกันกรดในอากาศหรือท่ีมาพรอมน้ําฝนไปตกคางอยูในจอก
ยางซึ่งจะทําใหจอกยางสกปรกทําใหน้ํายางท่ีกรีดวันตอไปแข็งตัวในจอกได 

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

เวลากลางคืนถังเก็บรวบรวมน้ํายางสดเปนอุปกรณสวนตัวท่ีผูกรีดยางตองหามาดวยตนเอง 
ท้ังนี้ จํานวนวันกรีดรวมตอปไมควรเกิน 160 วัน  
6.3 การเก็บรวบรวมน้ํายางสด 

ตนยางพาราท่ีไดทําการกรีดยางทุกตนจะมีนํ้ายางสดไหลลงจอกท่ีหงายรับไวประมาณ 
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 
 ดังนั้น ผลรวมของเปาหมายรายแปลง = เปาหมายผลผลิตยางพาราประจําป 
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7. การทําไมยางพารา 

ไมยางพาราเปนผลผลิตสุดทายท่ีเจาของสวนยางพาราจะไดรับเม่ือครบรอบตัดฟนหรือเมื่อ
หยุดกรีดยางพาราแลวเนื้อไมยางพารามีประโยชนในวงการอุตสาหกรรมมากราคาจะข้ึนลงตามปจจัย
ตางๆหลายประการเชนภาวะความตองการของตลาดโลกขนาดของไมจํานวนของตนยางพาราท่ีคงเหลือ
ความใกลไกลจากตลาดหรือทาเรือสภาพพ้ืนท่ีปลูกเสนทางคมนาคมฤดูกาลและราคายางพาราแผนดิบ
และราคาน้ํายางสดเปนตน 
 ภาวะความตองการของตลาดโลกเนื้อไมยางพาราสวนใหญจะสงออกไปขายยังตางประเทศมี
ผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปในประเทศบางแตไมมากนักเม่ือตลาดโลกมีความตองการเนื้อไมยางพารามาก
ราคาไมยางพาราในประเทศก็จะปรับตัวสูงข้ึนดวย 
 ขนาดของไมและลักษณะตนยางพาราตนยางพาราขนาดใหญเปราตรงสามารถนําไปปอกเปนไมวี
เนียรทําผิวไมอัดไดหรือแปรรูปเปนไมหนากวางต้ังแต 6 น้ิวข้ึนไปราคาซื้อขายในสวนจะสูงกวาไมขนาด
เล็กซึ่งใชประโยชนไดนอยกวาขนาดของไมยางพาราและลักษณะของตนยางพาราข้ึนอยูกับชนิดพันธุยาง
ยางพาราพันธุ RRIM 600 มีขนาดเล็กกวายางพาราพันธุ GT 1 และ PB 235 แตพันธุ PB 235 มีลํา
ตนเปลาตรงกวาพันธุ GT 1 สภาพดินท่ีปลูกยางพารายางพาราชนิดเดียวกันปลูกในดินรวนปริมาณน้ําฝน
มากยอมมีขนาดใหญกวาสวนท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดินทรายและปริมาณน้ําฝนนอยและอายุของตนยางพาราตน
ยางพาราท่ีอายุมากยอมมีเนื้อไมมากกวาตนยางพาราท่ีอายุนอยกวา 

จํานวนของตนยางพาราท่ีคงเหลือในการคํานวณราคาเพ่ือซื้อขายไมยางพารายืนตนจะตอง
คํานึงถึงขนาดและจํานวนตนยางพาราดวยการซื้อขายมักจะตกลงราคาเปนไรโดยคิด 1 ไรมีจํานวนตน
ยางพารา 70 ตนหากมีตนยางเหลืออยูนอยจํานวนไรท่ีใชในการจายเงินจะนอยกวาพ้ืนท่ีจริงดวยเชนมี
พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 10 ไรแตมีตนยางพาราคงเหลือ 560 ตนผูซื้อจะคิดราคาให= 560/70 = 8 ไร
เทานั้น 

ความใกลไกลจากตลาดหรือทาเรือผูซื้อตนยางพาราจากสวนยางมักนําไปแปรรูปท่ีโรงเล่ือย
ไมยางพาราตามทองท่ีตางๆหากสวนยางพาราอยูไกลจากโรงเล่ือยมากราคาก็ตองตํ่ากวาสวนยางพารา
ท่ีอยูใกลโรงงานแปรรูปไมยางพาราก็ตองสงเนื้อไมท่ีแปรรูปแลวไปยังโรงงานอ่ืนๆหรือทาเรือตลาดของไม
แปรรูปยางพาราสวนมากจะอยูท่ีกรุงเทพฯหรือชานเมืองดังนั้นราคาเนื้อไมยางพาราในภาคตะวันออกจึง
สูงกวาราคาเนื้อไมยางพาราในภาคใต 

สภาพพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีปลูกในพ้ืนท่ีลาดชันการทําไมออกยากกวายางพาราท่ีปลูกใน
พ้ืนท่ีราบราคาซื้อขายยอมตํ่ากวายางพาราในพ้ืนท่ีราบ 

เสนทางคมนาคมเปนปจจัยสําคัญในการขนสงไมยางพาราไปโรงงานแปลงยางพาราท่ีปลูก
ไวริมถนนท่ีสามารถใชขนสงไดทุกฤดูกาลราคาจะดีกวายางพาราท่ีปลูกไกลเสนทางคมนาคมท่ีผูซื้อจะตอง
ทําทางเขาไปขนไมยางพาราบางคร้ังเปนท่ีตาบอดจะตองมีคาใชจายในการขนสงผานสวนยางพาราเจา
อ่ืนราคาซื้อขายจะตํ่ากวากรณีแรก 

ฤดูกาลเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดราคาซื้อขายไมยางพาราเชนกันพอคาชอบซื้อเนื้อไมใน
ฤดูรอนเพราะการขนสงสะดวกแตคนขายหรือเจาของสวนขอบขายในฤดูฝนเพราะในชวงฤดูรอนยังกรีด
ยางพาราไดดังนั้นราคาซื้อขายไมยางพาราในฤดูฝนจึงถูกกวาในฤดูรอน 

ราคายางพาราแผนดิบและราคาน้ํายางสดในขณะท่ีราคาน้ํายางลดหรือยางพาราแผนดิบมี
ราคาดีเจาของสวนจะชะลอการขายตนยางพาราราคาไมยางพาราในขณะนั้นจึงสูง 
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การจัดทําแผนการทําไม 25 ป 
สวนปาจะดําเนินการสํารวจกําลังผลิตไมประจําปโดยนับต้ังแตป 2556 จะเปนการสํารวจ 

100% ของพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําและปรับปรุงแผนการทําไมใหสอดคลองกับอายุตนยางพารา, ปริมาณกําลัง
ผลิต และนโยบายของ อ.อ.ป. และคํานวณหาปริมาณความเพ่ิมพูนรายป (Annual Yield Increment : 
AYI) เพ่ือประกอบการพิจารณาแผนการทําไมประจําป 

สมการคํานวณปริมาตรไมยางพาราพันธุ RRIM 600 
v = 4E-05g2.1963 
v = ปริมาตรไมยาง (ลบ.ม. ) 
g = เสนรอบวงของลําตน (ซม.) 
ท่ีมา : นายอารักษ จันทุมาและคณะ.2548. สถาบันวิจัยาง,กรมวิชาการเกษตร 
 
สมการคํานวณกิ่งไมยางพารา 
Y=0.0187𝒙𝒙𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐𝟐𝟐 

R2= 0.08036 
Y  =น้ําหนักของกิ่งกานไมยางพารา(ก.ก) 
X  =เสนรอบวงของลําตอบ (ซม.) 
 
สมการคํานวณไมฟนของไมยางพารา 

Y  = 0.0131𝒙𝒙𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟑𝟑𝟓𝟓𝟓𝟓 
R2= 0.8465 
Y  =น้ําหนักของกิ่งกานไมยางพารา(ก.ก) 
X  =เสนรอบวงของลําตอบ (ซม.) 
 
ท่ีมา : ศูนยวิจัยปาไมประเทศฟนแลนด (LUKE) รวมกับคณะวนศาสตร 
 

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

การเตรียมการกอนตัดฟนกอนจะมีการโคนลมตัดฟนจะตองมีข้ันตอนในการดําเนินงาน
ตามลําดับดังนี้ 

1)แจงขอรับเงินสงเคราะหจากสํานักงานการยางแหงประเทศไทย (กยท.)สาขาท่ี 
สวนปาอยูในทองท่ีการขายยางพาราแผนดิบและน้ํายางสดปจจุบันเม่ือมีการแปรรูปน้ํายางและสงออกไป
จําหนายยังตางประเทศรัฐบาลจะหักคาพรีเม่ียม (Premium) ไวสวนหนึ่งเพ่ือมอบใหการยางแหง
ประเทศไทย นําไปเปนคาใชจายในการสงเคราะหเจาของสวนยางพาราเม่ือมีการโคนยางพาราแปลงเกา
และปลูกใหมอัตราการจายเงินเพ่ือการปลูกแทน ใหเกษตรกรไรละ 16,000.- บาทในเวลา 6 ปคร่ึงดังนั้น
กอนจะตัดโคนตนยางพาราประมาณ 2 ปเจาของสวนตองติดตอสํานักงานการยางแหงประเทศไทย ใน
บริเวณใกลเคียงซึ่งทางกยท. จะมาตรวจสอบรายละเอียดตางๆและกําหนดชวงเวลาการรับทุนให 

2)การขายไมยางพาราเม่ือกยท.อนุมัติทุนใหแลวสวนปาจะตองดําเนินการตามระเบียบ
ขอบังคับการทําไมยางพาราของ อ.อ.ป. ซึ่งโดยปกติแลวจะดําเนินการกําหนดราคาขายเปนไร เม่ือได
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ผูรับซื้อ สวนปาจะดําเนินการสงมอบพ้ืนท่ีใหแกผูรับซื้อเพ่ือดําเนินการทําไมยางพาราในแปลงออก
ท้ังหมด (Clear Cutting) โดยใชแรงงานคน ผสมผสานกับการใชเคร่ืองจักรกล ซึ่งจะมีเจาหนาท่ี อ.อ.ป. 
เปนผูควบคุมการทําไมใหเปนไปตามสัญญาซื้อขาย เม่ือดําเนินการเสร็จส้ิน จะมีคณะกรรมการตรวจรับ
พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการปลูกทดแทนในพ้ืนท่ีทําไมตอไป 

3)การเบิกจายคางวดจากกยท. กยท.จะไมจายเงินใหในคร้ังเดียวแตจะจายใหเปนงวดๆบาง
งวดเปนการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชหรือปุยกยท.จะจายเปนสารเคมีและปุยใหแทนเงินสดเจาของสวน
ยางพาราจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกยท.กําหนดโดยเครงครัดเม่ือดําเนินงานเสร็จแตละงวดให
รายงานกยท. กยท.จะสงเจาหนาท่ีมาตรวจสอบถูกตองแลวจึงจะจายคางวดตอไป 

 กระบวนการดําเนินงานควบคุมตรวจสอบติดตามดานการทําไม( Chain of 

Custody : CoC) 

1) สวนปาดําเนินการทําไมตามแผนการทําไม 25 ป และเปาหมายการผลิตตามแผนธุรกิจ
ประจําป โดยขออนุมัติดําเนินการทําไมกับทางองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใตและเพ่ือแตงต้ัง
คณะกรรมการ สํารวจกําลังผลิตและวิธีการจําหนายไม 

 2) เม่ือไดรับอนุมัติแผนการทําไม สวนปายื่นหนังสือกรมปาไมเพ่ือแจงความประสงคขอ
ทําไมออกกรมปาไมจะแตงต้ังเจาหนาท่ีดําเนินการสํารวจกําลังผลิต 100% และสวนปาชําระเงินธรรม
เนียมคาขายไมแกกรมปาไมตามระเบียบ 

3) สวนปาดําเนินการยื่นความประสงคขอรับทุนสงเคราะห ตอสํานักงานการยางแหง
ประเทศไทยในเขตทองท่ี 

4) คณะกรรมการสํารวจกําลังผลิตฯ รายงานผลการสํารวจ และกําหนดวิธีการจําหนายไม
ยางพาราใหองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใตทราบ และพิจารณาอนุมัติ พรอมแตงต้ังคณะกรรมการ
กําหนดราคาข้ันตํ่าเสนอองคการอุตสาหกรรมปาไมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาค ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการดานการประกาศ
ประมูลขายไมยางพารา, ผูควบคุมการทําไม, ผูควบคุมการเคล่ือนยายไม และคณะกรรมการตรวจรับ
พ้ืนท่ีหลังการทําไม 

6) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาค หรือองคการอุตสาหกรรมปาไมเขต (ตามแตการมอบ
อํานาจ) ดําเนินการประกาศประมูลขายไมยางพารา เม่ือครบตามกระบวนการไดผูชนะการประมูลและ
ดําเนินการจัดทําสัญญาซื้อขายแลว จะรายงานสําเนาสัญญาซื้อขายใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเขต  
และสวนปาทราบ เพ่ือดําเนินการสงมอบพ้ืนท่ีทําไม 

7) เจาหนาท่ีควบคุมการทําไม ดําเนินการควบคุม/ดูแลใหผูซื้อตามสัญญาดําเนินการโคนลม
ไม ตัดปลายไม ชักลาก ถอนตอไม ขนยายไมมาไวริมทางตรวจการณโดยรถแทรกเตอรลอยาง และตัด
ทอนไมริมทางตรวจการณ เพ่ือขนยายไมข้ึนรถบรรทุก โดยใชรถคีบ/แรงงานคน  

8) สวนปาออกหนังสือกํากับการเคล่ือนยายไมยางพาราจํานวน 2 ชุด (ตนฉบับ/คูฉบับ) ให
ผูซื้อ เพ่ือขนสงไมไปยังโรงงาน/โรงชั่ง(ตอรอบการชั่ง) 

9) โรงงาน/โรงชั่งดําเนินการชั่งน้ําหนัก เจาหนาท่ีควบคุมการเคล่ือนยายไมตรวจสอบ และ
ลงรายละเอียดตามหนังสือกํากับการเคล่ือนยายฯ สวนปาเก็บตนฉบับ และมอบคูฉบับใหผูซื้อ 

10) เม่ือผูซื้อดําเนินการทําไมเสร็จส้ินตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับมอบพ้ืนท่ี

ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีทําไม และรายงานผลใหองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคทราบ 
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ตารางแสดงขอมลูการสาํรวจเปอรเซ็นตรอดตายและปริมาตรไมในพ้ืนท่ีแปลงใหผลผลิต 

ของสวนปาสินปุน องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสุราษฎรธาน ีองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 

 

ลําดับ
ที ่

แปลงป 
รับมอบ 

แปลงป 
รื้อปลูก 

ชนิดพันธุ 
เน้ือที่เศรษฐกิจ อายุ 

จํานวนตน % รอดตาย % ตนกรีดได 
ปริมาตรไม 
ทั้งแปลง 

ปริมาตรไมเฉลี่ย ความเพ่ิมพูน 

GPS (ไร) (ป) (ลบ.ม.) (ลบ.ม./ไร) (ลบ.ม./ไร/ป) 
1 2523 2538 RRIM 600      265.217 21 16,086 77.39 70.73 8,784.410 33.122 1.577 

รวมโครงการที่ 1 265.217    16,086    77.39 70.73 8,784.410 33.122 1.577 
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ตารางแสดงขอมลูการสาํรวจเปอรเซ็นตรอดตายและปริมาตรไมในพ้ืนท่ีแปลงใหผลผลิต 

ของสวนปาสินปุนองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตสรุาษฎรธานี องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 

 

ลําดับ
ที ่

แปลงป 
รับมอบ 

แปลงป 
รื้อปลูก 

ชนิดพันธุ 
เน้ือที่เศรษฐกิจ อายุ 

จํานวนตน % รอดตาย % ตนกรีดได 
ปริมาตรไม 
ทั้งแปลง 

ปริมาตรไมเฉลี่ย ความเพ่ิมพูน 

GPS (ไร) (ป) (ลบ.ม.) (ลบ.ม./ไร) (ลบ.ม./ไร/ป) 
1 2521 2531 RRIM 600 3.019 28 141 76.60 66.67 114.906 38.061 1.359 
2  2543 BPM24 116.256 16 7,696 94.20 92.89 9,823.848 84.502 5.281 
3  2544 RRIM 600 18.555 15 1,275 99.06 93.57 520.581 28.056 1.870 
4  2547 RRIM 600 51.269 12 3,001 90.74     89.57 963.469 18.792 1.566 
5  2548 RRIM 600 126.435 11 6,676 83.84 79.49 488.839 3.866 0.351 
6 2522 2534 RRIM 600 30.469 25 2,083 92.46 73.12 1,909.155 62.659 2.506 
7  2538 RRIM 600 47.333 21 2,489 88.14 78.70 1,839.637 38.866 1.851 
8  2544 RRIM 600 165.103 15 10,377 92.70 91.56 4,332.722 26.243 1.750 
9  2546 RPIM 600 119.347 13 5,889 81.22 76.96 1,838.606 15.408 1.185 
10  2547 PB 235 92.027 12 5,265 87.95 83.34 1,263.150 13.726 1.144 
11  2550 RRIM 600 11.248 9 1,071 85.25 84.97 176.302 15.674 1.742 
12  2551 RRIM 600 10.116 8 771 89.36 89.11 150.990 14.928 1.866 

13  2557 
RRIT251/
มะฮอกกาน ี

46.453 2 2,900     90.34 90.34 5.866 0.126 0.063 

14 2524 2548 RPIM 600 25.008 11 1,543 91.96 89.70 423.701 16.943 1.540 
15    2549 RRIM 600 30.190 10 1,591     92.02 89.63 414.136 13.718 1.372 

รวมโครงการที่ 3 892.829  52,776 89.06 85.30 24,265.909   391.568 1.70 
รวมทั้งสิ้น 1,337.261  80,726 86.85 80.79 43,714.10 32.689 1.80 

 

 


	4.2 การรองก้นหลุมก่อนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ใช้เมล็ดปลูกจะต้องทำการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ย 0-3-0 หรือรอคฟอสเฟทผสมกับยาฆ่าปลวกรอคฟอสเฟทจะช่วยรักษาความชิ้นในหลุมหลังปลูกกรณีกระทบแล้งทำให้กล้ายางพาราที่ปลูกไม่เหี่ยวเฉายาฆ่าปลวกจะช่วยป้องกันปลวกมาก...

