
 

แผนบริหารจัดการ 
พื้นท่ีสวนปา 5 ป 
(2561-2565) 

 
 
 

งานสวนปาเหนือคลอง 
องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ 

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 
องคการอุตสาหกรรมปาไม 

  



วิสัยทัศน (Vision) 
  “เปนผูนําการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไมสูสากล” 

พันธกิจ (Mission)  

 องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต มีพันธกิจท่ีตองปฏิบัติ  รวม  5 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. พัฒนาท่ีดินสวนปาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

2. สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ สรางกลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม 

3. วิจัยและพัฒนาการปลูกและใชประโยชนไมเศรษฐกิจ เพ่ือใหการปลูกไมเศรษฐกิจไดรับ
ผลตอบแทนท่ีคุมคา และยั่งยืน 

4. พัฒนาชุมชนทองถ่ินโดยใชสวนปาเปนฐาน 

5. สงวน อนุรักษและบริบาลชางไทย และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงค (Objective) 

ดานเศรษฐกิจ 
1.พัฒนาและบริหารสวนปาไมเศรษฐกิจใหมีผลผลิตท่ีพอพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2.ดูแลและบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสวนปาตามหลักวิขาการและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานตามงบประมาณ

ท่ีไดรับ ลดตนทุนการผลิตเพ่ือสรางมูลคาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
3.พัฒนาบุคลากรสวนปาใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

 
ดานสังคม 

1.การสงเสริมการสรางงานแกสมาชิกหมูบานปาไมและราษฎรในบริเวณพ้ืนท่ีสวนปา 
2.การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ยืน โดยการจัดการสวนปาใหมี

คุณภาพรักษาปกปองสิ่งแวดลอม มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.สงเสริมและสนับสนุนดานการบริการและอํานวยความสะดวกใหกับชุมชน เชน ทุนการศึกษา อุปกรณ

กีฬา ชวยภัยแลงและอ่ืนๆ 
4.มีพ้ืนท่ีอนุรักษ และศูนยรวมพันธุไมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู พักผอนหยอนใจ และใชประโยชนใหแกชุมชน

ทองถ่ิน 

 
ดานสิ่งแวดลอม 

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

2. สงเสริมใหประชาชนรอบสวนปารูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน และปลูก
สรางจิตสํานึกใหกับเยาวชน 

3. ลด/ละ/เลิก การใชสารเคมีท่ีเปนพิษกับสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในสวนปาปองกันและอนุรักษพันธุพืชและสัตวปาท่ี

ใกลสูญพันธุและถูกคุกคาม 
 
 



 
สภาพสวนปา 

สวนปาเหนือคลอง องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงาน
ชั่วคราวอยูบานเลขท่ี 298 หมูท่ี 5 ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่   โดยพ้ืนท่ีปลูกสรางสวนปา
ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 9  ตําบลเพหลา  อําเภอคลองทอม  และหมูท่ี 3, 5 และ 6  ตําบลโคกยาง  อําเภอเหนือคลอง  
จังหวัดกระบี่ 

เดิมสวนปาเหนือคลอง เปนสวนหนึ่งของงานสวนปาคลองทอม โดยงานสวนปาเหนือคลองกอต้ังข้ึนตาม
กรอบโครงสรางใหมขององคการอุตสาหกรรมปาไม  เม่ือ 1 มกราคม. 2553 แตในพ้ืนท่ีไดมีการเริ่มปลูกสรางสวน
ปาตั้งแตป 2518 เปนตนมา ตั้งอยูในทองท่ีปาสงวนแหงชาติปา ชองเสียด-เขากลม  ปาโคกยาง  ปาเขาขวางและ
ปาชองบางเหรียง  (กบ.4)  พ้ืนท่ีโครงการประมาณ  6,500  ไร ดําเนินการปลูกสรางสวนปาภายใต โครงการ 1 
(ปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดวยเงินลงทุนของ อ.อ.ป.) และ โครงการ 2 (ปลูกชดเชยตาม
เง่ือนไขสัมปทานทําไมท่ัวประเทศ) โดยมีขอบเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ท่ีตั้งพิกัดสํานักงาน E512119 N900904 
ทิศเหนือ  จรดหมูท่ี 4 ตําบลพรุเตียว อําเภอเขาพนม 
ทิศใต   จรดหมูท่ี 8 ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม 
ทิศตะวันออก  จรดหมูท่ี 9 ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม 
ทิศตะวันตก  จรดหมูท่ี 3 และ 7 ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง 

ปจจุบันสวนปาเหนือคลองไดดําเนินการปรับปรุงสํารวจรังวัดพ้ืนท่ีสวนปาดวยเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียมพบวา 
พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบรวมท้ังสิ้น 5,672.83 ไร แบงพ้ืนท่ีตามการบริหารงาน ดังนี้ 

 

 

  



โครงสรางการบริหารงาน 
โครงสรางการบรหิารงานของงานสวนปาเหนือคลองประกอบดวย  

 

ลูกจางเหมา 27 คน  



การวิเคราะหสถานภาพ (SWOT Analysis) 

3.1 จุดแข็ง (Strength ) 

 1) การรื้อปลูกสวนปาแปลงใหมสามารถทําไดโดยชุมชนเขามามีสวนรวม ในการใชประโยชนพ้ืนท่ี  เชน
ระบบวนเกษตร 

2) สวนปามีระบบคัดเลือกผูเขากรีดยางพารา  โดยตองผานการฝกอบรม  มีประสบการณและไดรับการ
พัฒนาฝกฝนอยูเสมอ 
 3) สวนปามีระบบสมาชิกหมูบานปาไมในการรวมปลูกสรางสวนปา  ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

3.2 จุดออน (Weakness) 

1) สวนปามีแปลงปลูกสรางใหมจํานวนมาก  ทําใหตองใชงบประมาณในการดูแลสูงเม่ือเทียบกับรายได 
2) สวนปาไมมีสํานักงานถาวร  เนื่องจากปจจุบันเปนสํานักงานชั่วคราว  เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ 
3) พ้ืนท่ีแปลงปลูกสรางสวนปาอยูหางไกลจากสํานักงาน  และขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค 

3.3 โอกาส (Opportunity) 

1) สวนปามีการรื้อปลูกสรางแปลงใหมเกือบทุกป  ทําใหมีโอกาสในการคิดคนหาพันธุยางและไมปาท่ี
เหมาะสมโดยออกมาในรูปของงานวิจัย 

2) สวนปาไดรับการวิเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางสมํ่าเสมอ 
3) สวนปาใหการชวยเหลือสังคมและชุมชนอยูเสมอ  ทําใหลดการขัดแยงระหวางชุมชนกับ สวนปาได 

3.4 ขอจํากัด (Threat) 

1) สวนปาไมมีอํานาจในการตอรองราคาในการจําหนายสินคาและผลผลิต 
2) ราคาของสินคาและผลผลิตมีความไมแนนอน  สงผลตอการบริหารงานของสวนปา 
3) กฎระเบียบของรัฐบางเรื่อง  ขาดความชัดเจนในแงการปฏิบัติทําใหดําเนินงานยาก 

 

  



แผนการดําเนนิงานดานเศรษฐกิจ 
ดานการจัดการผลผลิตสวนปา 
 

รายการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ประมาณการรายจาย  

(ลานบาท) 

-อํานวยการ 

-ทําการ 

รวม 

 

 

2.84 

13.97 

16.81 

 

 

3.04 

14.96 

18.00 

 

 

3.29 

16.18 

19.47 

 

 

3.42 

16.83 

20.25 

 

 

3.46 

16.99 

20.45 

ประมาณการผลผลิต 

นํ้ายางพารา 

-พ้ืนท่ี (ไร) 

-ผลผลิต (ตัน) 

 

 

2,410.04 

292.84 

 

 

2,581.16 

313.62 

 

 

2,791.81 

339.22 

 

 

2,904.69 

352.93 

 

 

2,932.88 

356.36 

ไมยางพารา 

-พ้ืนท่ี (ไร) 

-ผลผลิต (ตัน) 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

ประมาณการรายได 

(ลานบาท) 

-นํ้ายางพารา 

-ไมยางพารา 

รวม 

 

 

17.57 

- 

17.57 

 

 

18.82 

- 

18.82 

 

 

20.35 

- 

20.35 

 

 

21.18 

- 

21.18 

 

 

21.38 

- 

21.38 

กําไรสุทธ ิ 0.76 0.82 0.88 0.93 0.93 

หมายเหตุ ราคาขายน้ํายางพารา 60 บาท/กิโลกรัม, ไมยางพารา 350 บาท/ลูกบาศกเมตร 
 
ดานการปลูกสรางและบํารุงสวนปา 
 

รายการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ประมาณการรายจาย 

(ลานบาท) 

-อํานวยการ 

-ทําการ 

 

 

5.04 

4.48 

 

 

6.19 

5.50 

 

 

5.67 

5.05 

 

 

6.43 

5.72 

 

 

6.06 

5.39 

พ้ืนท่ีปลูกสราง (ไร) 

-แปลงเกา 

(ยางพารา) 

-แปลงเกา 

(อ่ืนๆ) 

-แปลงใหม 

(ปลูกทดแทนแปลงทําไม) 

 

1,149 

 

 

 

451 

 

1,411 

 

 

 

207 

 

1,294 

 

 

 

200 

 

1,466 

 

 

 

187 

 

1,383 

 

 

 

100 

  



แผนการดําเนินงานดานสังคม 

งานสวนปาเหนือคลอง มีชุมชนรอบสวนปา จํานวน 5 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 8 และ 9 ต.เพหลา อ.
คลองทอม หมูท่ี 3 และ 7 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง หมูท่ี 4 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จังหวัดกระบี่ การบริหาร
จัดการสวนปาโดยชุมชนมีสวนรวมจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การดําเนินกิจกรรม ตางๆของสวนปายอมสงผลให
เกิดการกระทบสงถึงประชาชนในพ้ืนท่ีรอบๆสวนปา ดังนั้น เพ่ือใหสวนปาสามารถมีเครื่องมือ ในการเขาถึงและ
ทราบแนวโนมของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม การวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม จะไดเปนแนวทางหนึ่ง หรือ
เปนกระบวนการหนึ่งในการศึกษา สืบคนสํารวจ ตรวจสอบสภาพโครงสรางและหนาท่ีของชุมชนท้ังในเชิงของการ
รวมกลุม ปฏิสัมพันธ ความผูกพัน ความขัดแยง รวมท้ังความตองการของชุมชนตอการพัฒนาชุมชนในดาน
เศรษฐกิจ สังคม สารธารณสุข การเมือง วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือจะไดนําผลท่ีได
จากกระบวนการมีสวนรวม ผานทางเทคนิควิธีการตางๆ มาใชในการวางแผนการทํางานของสวนปาใหดีข้ึนตอไป 

 

  



แผนการดําเนนิงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
งานสวนปาเหนือคลอง ไดดําเนินการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเพ่ือเปนพ้ืนอนุรักษประเภทแหลงน้ํา ลําหวย 

พ้ืนท่ีอนุรักษสองฝงลําหวย (Stream Bank) และแนวพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) และเปนพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการ
อนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High Conservation Value Area; HCVA) ชีวภาพ ท้ังพันธุพืช และพันธุสัตวภายใน
ทองถ่ินในคงอยูอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองมีแผนการจัดการตางๆ ไดแก  

 

 
 

 

  



 
 

ภาคผนวก 
  



ระบบวนวัฒน 
1. การเตรียมพ้ืนท่ี 

หลังจากการทําไมออกจากพ้ืนท่ี จะตองดําเนินการถอนรากถอนตอกําจัดเศษวัชพืชตกคางออกใหหมดสิ้น
ทําการไถดวยรถแทรกเตอรลอยางโดยไถบุกเบิกดวยผาน 3 และไถพรวนดวยผาน 7 ซ่ึงหากเตรียมพ้ืนท่ีไดดีการ
ดําเนินงานในข้ันตอนตอไปก็จะสะดวกสิ้นเปลืองคาใชจายนอยจะเตรียมพ้ืนท่ีชวงไหนจะตองคํานึงถึงฤดูกาลดวย
ในชวงท่ีฝนตกซ่ึงพรอมจะปลูกจะตองเตรียมพ้ืนท่ีใหเสร็จกอนฝนจะตกประมาณ 1 สัปดาหหากเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จไว
นานมากจะมีปญหาวัชพืชงอกใหมหากเตรียมพ้ืนท่ีลาชาจะสรางปญหาปลูกไมทันและคาใชจายจะสูงข้ึนสูญเสีย
โอกาสของการเก็บเก่ียวผลผลติในอนาคตชวงเวลาท่ี 
เหมาะสมควรดําเนินการระหวางเดือนมกราคม-เมษายนในกรณีพ้ืนท่ีมากวา 100 ไรหากพ้ืนท่ีนอยกวา 100 ไร
ควรดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม-เมษายนแตท้ังนี้ข้ึนอยูกับฤดูฝนของแตละทองท่ีดวย 

วิธีการเตรียมพ้ืนท่ีดําเนินการโดยแรงงานเครื่องจักรกลและสารเคมีผสมผสานกันกลาวคือ 
-การเตรียมพ้ืนท่ีดวยแรงงานคือการใชแรงงานถางปาเก็บริบเผาริบการถางปาถางวัชพืชท่ีเปนวัชพืช

ขนาดเล็กใหท่ัวพ้ืนท่ีหากมีกอไผหรือหวายใหฟนลงใหราบเรียบใหตอใกลผิวดินมากท่ีสุดการเก็บริบเผาริบเปนการ
เก็บตนไมเศษไมปลายไมท่ีหลงเหลือจากการเผาปาเผาริบใหหมดจากพ้ืนท่ีหากการเผาปาเผาไหมไดดีจะเหลือเศษ
ไมปลายไมนอยการเก็บริบจะรวดเร็วข้ึนวิธีการเก็บริบใชแรงงานเก็บเศษไมขนาดเล็กมากองรวมกันเพ่ือทําเชื้อไฟ
ตัดทอนไมขนาดใหญมากองสุมดานบนถาสามารถกองเปนกระโจมคลายกอกองไฟของลูกเสือในการเลนรอบกอง
ไฟไดจะจุดไฟเผาไหมไดดีกวาการซอนทับตามแนวนอนหลังจากนําไมใหญมาทับบนกองเศษไมแลวเม่ืออากาศเริ่ม
รอนข้ึนเริ่มเผาไฟในระหวางไฟไหมคอยหม่ันมาตรวจสอบใชก่ิงไมขนาดใหญดันกองถานใหไปไหมเศษไมสวนท่ี
เหลือใหหมดสิ้นเปนการสิ้นสุดขบวนการเตรียมพ้ืนท่ีโดยใชแรงงาน 

-การใชเครื่องจักรกล เครื่องจักรกลท่ีตองนํามาปฏิบัติงานคือรถแทรกเตอรตีนตะขาบ (Crawler) หรือรถ
ขุด(Back hoe) ดําเนินการถางปาลมไมถอนตอกวาดรวมกอง (Withdrawal) เกลี่ยปรับพ้ืนท่ีหลังจากนั้นใชรถ
แทรกเตอรลอยาง (Farm tractor) ติดผานไถ 3 จานหรือ 4 จานทําการไถบุกเบิกท้ิงไวประมาณ 15 วัน ติดผานไถ 
7 จานทําการไถพรวนก็จะเสร็จข้ันตอนของการเตรียมพ้ืนท่ีการเตรียมพ้ืนท่ีท่ีประณีต (Intensive) ภายหลังจาก
เตรียมพ้ืนท่ีเสร็จในพ้ืนท่ีนั้นจะตองไมมีจอมปลวกตอไมหรือเศษไมปลายไมหลงเหลืออยูซ่ึงมีวิธีการจัดการไดดังนี้ 

การรวมกองตนไมท่ีถางลงหรือขุดตอข้ึนมาใหรวมกองเปนกองยาวๆใหแนวของกองเปนไปตามทิศทางลม
หากพ้ืนท่ีเปนท่ีลาดชันหรือควนเขาใหกองโดยมีทิศทางข้ึนเขาอัดกองดานขางใหแนนทําการเผากองเศษไมจากหัว
กองทางดานตนลมเนื่องจากไมท่ีกองยังไมแหงสนิทอาจจะใชเชื้อไฟชวยเผาในครั้งแรกเชื้อไฟท่ีใชอาจจะเปนยาง
รถยนตท่ีชํารุดแลวหรือน้ํามันดีเซลก็ไดเริ่มเผาในตอนกลางวันขณะอากาศรอนเม่ือไฟเริ่มลุกแลวใชรถแทรกเตอร
ตีนตะขาบหรือรถแบคโฮคอยอัดกองไฟใหแนนเปนระยะการเผาไหมก็จะดีข้ึนควรเผาพรอมๆกันหลายๆกองใน
พ้ืนท่ีใกลเคียงกันเพ่ือเครื่องจักรท่ีคอยอัดกองไฟจะไดไมเสียเวลาทํางานและเม่ือไฟไหมเศษไมปลายไมสวนเล็กๆ
หมดแลวจะคงเหลือตนไมขนาดใหญหรือตอไมใหทําการสลายกองแลวอัดเผาใหมใหหมดก็จะเผาไดงายข้ึนเพราะมี
ถานไมติดไฟอยูจํานวนมากการเผาเศษไมปลายไมโดยวิธีนี้แมจะมีฝนตกบางก็จะเผาไดหมด 

เม่ือเสร็จสิ้นการเผาจนไมมีเศษไมหลงเหลือแลวเปนข้ันตอนของการเกลี่ยปรับพ้ืนท่ีโดยการเกลี่ยจอม
ปลวกออกใหพ้ืนท่ีราบเรียบเพ่ือความสะดวกในการไถบุกเบิกในพ้ืนท่ีราบการไถบุกเบิกดวยผานไถ 3 จานหรือ 4 
จานกอนจะลงมือไถจะตองทราบวาจะปกหลักหมายปลูกไปตามทิศทางใดเพราะการไถบุกเบิกท่ีดีทิศทางการไถ
ควรจะตั้งฉากกับแนวปลูกตนไมและการไถพรวนเปนการไถตั้งฉากกับการไถบุกเบิกทิศทางการไถจะเปนไปตาม
แนวปลูกตนไมการดําเนินการเชนนี้จะเปนประโยชนในการเขาดําเนินการปกหลักหมายปลูกและการปลูกเพราะ
คนงานไมตองเดินขามข้ีไถการไถในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีมีน้ําทวมถึงจะเปลี่ยนเปนการไถยกรองวิธีการไถจะไถไป
ตามทิศทางของแนวปลูกตนไมใชผาน 3 หรือผาน 4 ไถครั้งแรกสาดดินท่ีไถข้ึนไวบริเวณโคนยางพาราและไถพรวน



ดวยผาน 7 ดวยวิธีเดียวกันระหวางแถวยางพาราจะเปนรองลึกประมาณ 50 ซ.ม. สําหรับใหน้ําในดินไหลจากโคน
ตนยางพารามาเก็บขังในฤดูฝน 

 

 
 
-การใชสารเคมี จะดําเนินการหลังจากถางปาโคนลมเก็บริบเผาริบแลวปลอยใหวัชพืชข้ึนประมาณ 30 ซ.

ม. และใชสารเคมีฉีดพนกําจัดซ่ึงจะเปนวิธีการท่ีสะดวกและประหยัดวัชพืชตายสิ้นซากหากดําเนินการไมทันวัชพืช
ข้ึนสูงมากจะตองใชสารเคมีในการกําจัดมากข้ึนวัชพืชจึงจะแหงตายโดยคํานึงถึงชนิดของวัชพืชท่ีข้ึนอยูเปนหลัก
เหมาะกับวัชพืชท่ีเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเชนหญาตางๆสารเคมีท่ีนิยมใชคือไกลโฟเสทและอิมมาสเฟอรในการ
ดําเนินการควรจะดําเนินการในตนฤดูฝนปลอยใหวัชพืชยุบตายจึงจะเขาดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
2. การคัดเลือกชนิดพันธุ 

พันธุยางพาราท่ีนํามาปลูกในสวนยางพาราของประเทศไทยในปจจุบันเปนยางพันธุดีท่ีเกิดจากการผสม
พันธุเพ่ือสรางอัตราผลผลิตใหเหมาะสมในทางเศรษฐกิจยางพันธุดีมีมากมายหลายชนิดแหลงผสมพันธุยางท่ีเปนท่ี
ยอมรับคือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยการจะเลือกยางพาราพันธุใดมาปลูกจะตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมดานตางๆในชวงเริ่มตนการปลูกสรางสวนยางเจาของสวนจะเลือกชนิดพันธุท่ีใหน้ํายางตอปตอไรดีท่ีสุด
พันธุยางท่ีเหมาะสมในกรณีนี้จะมี BPM 24 RRIM 600 หรือ RRIT 251 เปนตนตอมาวงการใชสอยไมโดยเฉพาะไม
เครื่องเรือน (Furniture) จากเนื้อไมยางพาราเปนท่ีนิยมมากข้ึนเจาของสวนก็มุงหวังจะปลูกยางพาราเพ่ือหวังใช
เนื้อไมดวยชนิดพันธุยางท่ีเหมาะสมเพ่ือการนี้จะมีพันธุ PB 235 RRIM 620 หรือ GT 1 เปนตนแตเม่ือดําเนินการ
ปลูกไปแลวมักจะพบกับปญหานานาประการเชนการเกิดโรคตางๆในบางชนิดพันธุการเจริญเติบโตไมดีชวงเวลา
การกรีดยางไมครบรอบหมุนเวียนเปนตนดังนั้นการเลือกชนิดพันธุยางพาราพันธุดีมาปลูกจึงตองคํานึงถึงปจจัย
อ่ืนๆประกอบเชนสภาพดินลักษณะของพ้ืนท่ีสภาพดินฟาอากาศความเหมาะสมตอระบบกรีดยางและอัตราของ
น้ําฝนเฉลี่ยตอปเปนตนชนิดพันธุยางพาราท่ีกลาวไวเบื้องตนเปนชนิดพันธุท่ีนิยมปลูกปจจุบันแตละชนิดพันธุมี
คุณสมบัติเฉพาะตัวแตกตางกันโดยสวนปาเหนือคลองไดดําเนินการคัดเลือกสายพันธุท่ีมีความเหมาะสมในพ้ืนท่ี 
จํานวน 3 ชนิด ไดแก. 

-RRIM 600 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศมาเลเซียในประเทศไทยนิยมปลูกชนิดนี้มากใหผลผลิตปาน
กลางปลูกไดทุกสภาพดินมีความตานทานตอโรคราใบรวงจากเชื้อราไฟทอปเทอราท่ีทําใหใบยางรวงในฤดูฝนนอย
ในเขตท่ีมีโรคนี้จึงไมสมควรปลูกลําตนมีขนาดเล็กราคาเนื้อไมหลังกรีดมีราคาซ้ือขายต่ํากวาชนิดพันธุอ่ืนมีความ
ทนทานตอการกรีดถ่ีปานกลาง 

-RRIT 251 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศไทยกําลังไดรับคําแนะนําจากสถาบันวิจัยยางปริมาณน้ํา
ยางมีมากกวาพันธุ RRIM 600 ในหนากรีดแรกผลผลิตตอไรตอปอยูในเกณฑดีไดผลผลิตมากกวา 300 กิโลกรมัตอ
ไรตอป 

-PB 235 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศอินโดนีเซียลักษณะเดนมีความเจริญเติบโตในระยะแรกปลูก
เร็วมากลําตนเปลาตรงทําใหราคาเนื้อไมหลังกรีดมีราคาสูงผลผลิตน้ํายางในหนากรีดแรกหนากรีดท่ีสองมักมีปญหา
เปลือกแหงผูปลูกจะตองหม่ันรักษาหนากรีดและจัดระบบกรีด 1 วันเวน 1 วัน จะชะลอการเกิดเปลือกแหงได 

โดยกลาท่ีนํามาปลูกในพ้ืนท่ี จะคัดเลือกดําเนินการ 2 ชนิด ไดแก 



-ปลูกดวยกลาตาเขียว โดยนํากลาท่ีติดตาแลวลงปลูกในแปลงกลายางพาราตาเขียวอาจจะเตรียมเอง
หรือซ้ือจากเอกชนหากจะปลูกโดยวิธีนี้ตองปลูกในชวงตนฤดูฝนเม่ือฝนตกชุกจะทําใหอัตราการรอดตายของกลาท่ี
ปลูกสูงโดยขณะปลูกกําลังมีฝนตกดวยจะทําใหการรอดตายยิ่งมากข้ึนการปลูกโดยวิธีนี้เหมาะสมกับการปลูก
ยางพาราในภาคใตและภาคตะวันออกท่ีมีฝนชุก 

ขอดี ทุนดําเนินการปานกลางการเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตตรงตามกําหนด 
ขอเสีย กรณีเกิดฝนท้ิงชวงหลังปลูกจะทําใหอัตราการงอกหรืออัตราการรอดตายของกลาต่ําจําเปนตองทํา

การซอมแซม 
-ปลูกดวยกลาติดตาชําถุง โดยการใชกลาชําถุงท่ีมีฉัตรใบ 1 - 2 ฉัตรมาปลูกลงแปลงปลูกวิธีนี้จะทําให

การปลูกมีอัตราการรอดตายสูงกลาชําถุงอาจจะเตรียมเองโดยการใชกลาตาเขียวมาเพาะชําในถุงดินโดยการเพาะ
ชําถุงควรเตรียมถุงขนาด 4x12 นิ้วบรรจุดินนําไปจุมในภาชนะบรรจุน้ําจนดินอุมน้ําจนอ่ิมตัวแลวน ากลายงตา
เขียวมาปกชํานําไปเรียงพักในเรือนเพาะชําการเรียงควรคํานึงถึงการเขาไปปฏิบัติงานดูแลรดน้ําและหม่ันปลิดตาท่ี
แตกจากตนตอเดิมมิใหแกงแยงและเบียดบังตายางท่ีจะแตกยอดออนและควรปองกันรักษาโรคราท่ีจะระบาดใน
เรือนเพาะชําหรือซ้ือกลาชําถุงก็ได 

ขอดี การเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตเปนไปตามเวลาท่ีกําหนดอัตราการรอดตายหลังปลูกสูงความเติบโต
สมํ่าเสมอดี 

ขอเสีย ทุนคอนขางสูง 
3. การปกหลักหมายปลูก 

การปกหลักหมายปลูกคือการกําหนดตําแหนงท่ีจะปลูกตนยางพาราและกําหนดจํานวนตนตอไรกอนการ
ดําเนินการปกหลักหมายปลูกพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกจะตองเตรียมพ้ืนท่ีเรียบรอยแลวมีปจจัยตางๆท่ีตองคํานึงอันดับแรก
คือจํานวนตนท่ีจะปลูกในพ้ืนท่ี 1 ไรสถาบันวิจัยยางแนะนําจํานวนตนปลูกท่ีเหมาะสมกับยางพาราทุกชนิดพันธุ
คือยางพารา 1 ตนจะครอบคลุมพ้ืนท่ี 20 ตารางเมตร ซ่ึงจะใหผลผลิตน้ํายางสดเม่ือคิดเปนเนื้อยางพาราแหงได
มากท่ีสุดปจจัยถัดมาท่ีตองคํานึงคือสภาพของพ้ืนท่ีหากเปนพ้ืนท่ีราบจะปกหลักหมายปลูกเปนแถวตรงในขณะท่ี
พ้ืนท่ีควนเขาหรือพ้ืนท่ีลาดชันจะปกหลักหมายปลูกตามแนวระนาบหรือแนวขอบเขาชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับ
การปกหลักหมายปลูกควรดําเนินงานหลังจากเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

หลักหมายปลูกหรือภาษาของสวนยางพาราเรียกวา“ไมชะมบ” เปนไมหลักทําจากไมไผกลมขนาดเล็ก
เสนรอบวงประมาณ 5 -8 ซม. หรือไมไผขนาดใหญผาซีกกวางประมาณ 1 นิ้วความยาวประมาณ 1.2 เมตรเสี้ยม
ปลายแหลม 1 ดานไมชะมบอาจจะทําจากวัสดุอ่ืนก็ไดเชนก่ิงไมขนาดเล็กหรือเหล็กกลวงหรือเหล็กกลมก็ไดแตตอง
คํานึงถึงราคาตนทุนดวยการใชไมเปนไมชะมบใชงานไดปเดียวแตใชเหล็กอาจจะใชไดหลายป 

วิธีการปกหลักหมายปลูก ในพ้ืนท่ีราบกอนจะทําการปกหลักหมายปลูกจะตองคํานึงถึงรูปรางของพ้ืนท่ี
และทิศทางของลมประจําถ่ินสวนมากจะนิยมปกหลักหมายปลูกขนานกับแนวเขตแปลงเพ่ือความเรียบรอย
สวยงามซ่ึงบางครั้งแนวท่ีปกหลักขวางกับทิศทางของลมประจําถ่ินจะกอเกิดปญหาตนยางพาราท่ีปลูกลมในกรณี
ลมแรงลมประจําถ่ินท่ีสําคัญของประเทศไทยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงลม
มรสุมท้ัง 2 นี้มีทิศทางการพัดท่ีสวนทางกันดังนั้นทิศทางการปกหลักหมายปลูกท่ีเหมาะสมควรปกหลักใหแถวท่ีจะ
ปลูกเปนไปตามทิศทางวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใตแตหากทิศทางท่ีจะปกหลักหมายปลูกไมขนานกับขอบ
แปลงก็สามารถแกไขไดโดยใชทิศทางท่ีทํามุมแหลมกับแนวลมประจําถ่ินใหมากท่ีสุด 

 



 
 
เม่ือตัดสินใจเลือกแนวทางของแถวไดแลวก็เริ่มข้ันตอนตอไปคือ 
3.1 การวางแนวหลัก (Base Line) โดยใชกลองรังวัดกําหนดทิศทางของแนวแถวปกหลักแมไว

ระยะหางๆหากใชระยะทางระหวางตน 3 เมตรหลักแมควรจะหางกันหลักละประมาณ 30 เมตรหรือระยะตาม
ความยาวของเทปวัดระยะแตตองหารดวย 3 ไดลงตัวหากเกษตรกรรายยอยไมมีกลองรังวัดอาจกําหนดแนวแถว
โดยการเล็งใหหลักทุกหลักซอนทับกันตามแนวทิศทางท่ีตองการหลักแมหลักแรกควรหางถนนขอบแปลงประมาณ 
1.5 เมตร 

 

 
 
3.2 การออกฉาก เปนการกําหนดทิศทางของแถวถัดไปใหขนานกับแนวแถวหลักหากใชกลองรังวัดใหใช

มุมตางกับแถวหลัก 90 องศาแลววัดระยะทางเทาความหางของแถวปกหลักแมหมายไวทุกแถวจนเต็มพ้ืนท่ีแลว
ยายกลองรังวัดมาวางท่ีหลักแมแถวท่ีตอๆไปดําเนินการวางหลักแมตามขอ 1.แตกรณีไมใชกลองรังวัดใหใชเทปวัด
ระยะออกฉากโดยอาศัยทฤษฎีบทท่ี 29 ในวิชาเลขาคณิตท่ีกลาวไววา “กําลังสองของดานตรงขามมุมฉากเทากับ
ผลรวมของกําลังสองของดานประกอบมุมฉาก” ตามภาพ 



ขางลางในภาพเปนสามเหลี่ยมมุมฉากซ่ึงหากจัดทําเปนสมการทางคณิตศาสตรจะเปน ค2 = ก2 + ข2 ซ่ึงหากแทน
คาเปนตัวเลขของดานประกอบของมุมฉากท้ังสามดานจะมีเลขท่ีเปนจํานวนเต็มอยูหนึ่งชุดท่ี 
นํามาประยุกตใชกับทฤษฎีนี้ไดคือดาน ก= 3 ข= 4 และ ค= 5 เม่ือนําไปแทนคาในสมการจะเปน 52 = 32 + 42 
หรือ 25 = 9 +16 หรือ 25 = 25 ในทางปฏิบัติเม่ือจะออกฉากดวยเทปวัดระยะใหวางหัวเทปท่ีมีเลข 0 ไวท่ีหลัก
แมหลักแรกวัดระยะไปตามแนวหลัก 4 เมตรปกหลักไววัดระยะจากหลักท่ีปกไวไปตามแถวตอไป 5  
เมตรซ่ึงเลขในเทปจะเปนเลข 9 เมตรและลากเทปตออีกอีก 3 เมตรไปหาหลักแมหลักแรกซ่ึงเลขในเทปจะเปนเลข 
12 ดึงเทปใหตึงและอยูในแนวระนาบแลวปกหลักไวท่ีเลข 9 ก็จะไดภาพสามเหลี่ยมมุมฉากซ่ึงในภาพขางลางจะ
เปนจุด ก. ข. และ ค. ตอจากนั้นใหวัดระยะจากจุด ก.ผานไปทางจุด ค.ใหมีความกวางเทากับแถวท่ีกําหนดหาก
ตองการระยะระหวางแถว 7 เมตรก็วัดกวาง 7 เมตร ปกหลักไวเปนจุด จ.และวัดในแถวนี้ตอไปโดยใหจุดตอไปหาง
จากจุด จ. 7 เมตรปกหลักไวทําเชนนี้จนถึงริมแปลงปลูกจุดเหลานี้จะเปนจุดเริ่มตนของแถวตอๆไปในการเล็ง
เพ่ือใหหลักหัวแถวอยูตรงกันตองเล็งใหหลักซอนกันทุกหลักก็จะเปนแนวตรง 

 

 
 
3.3 การปกหลักซอย เม่ือไดหลักแมตามแนวทางขอ 1 และ 2 แลวก็ปกหลักระหวางหลักแมหรือเรียกวา

หลักซอยโดยใชเทปวัดระยะวัดระหวางหลักแมซ่ึงหลักแมทุกหลักมีระยะหางกันท่ีใชความหางระหวางหลักปลูก
หารไดลงตัวโดยท่ัวไประยะหางระหวางหลักใชระยะ 3 เมตรหลักซอยจะปกชิดสายเทปดานใดดานหนึ่งท่ีตําแหนง 
3 6 9 12 15 หรือ 18 เมตรเปนตนคนงานท่ีจะทําการปกหลักซอยควรจัดจํานวนคนใหเกินจํานวนหลักท่ีจะปก
หากปกหลักซอยท่ี 3 6 9 12 15 และ 18 เมตรแสดงวาหลักแมหางกัน 21 เมตรจะตองใชคนงานในหนึ่งหมู 8 คน 
2 คนแรกถือเทปวัดระยะท่ีเลข 0 และ 21 อีก 6 คนจะประจําอยูท่ีเลข 3 6 9 12 15 และ 18 เมตรกอนเริ่มงาน
คนงานท่ีมีหนาท่ีปกหลักจะตองมีหลักท่ีจะปกไวทุกคนจํานวนเทากันและมีฆอนไมคนละ 1 อันการปกหลักหมาย
ปลูกถากระทําไดถูกตองโดยเฉพาะข้ันตอนการออกฉากเม่ือมองไปตามแนวตรงหรือแนวทแยงมุมจะเห็นหลักท่ีปก
ไวเปนแถวตรงตลอดพ้ืนท่ี 

 



 
 
4. การปลูก 

4.1 การเตรียมหลุมปลูก เปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะทําใหกลายางพาราท่ีปลูกมีความเจริญเติบโตไดดีตามท่ี
ควรจะเปนหลุมปลูกท่ีดีจะชวยเรงระบบรากใหพัฒนาชอนไชไปตามดินท่ีเตรียมไวเม่ือระบบรากมีประสิทธิภาพ
ความเติบโตก็จะดีข้ึนบริเวณท่ีเตรียมหลุมปลูกตองอยูดานหนึ่งดานใดของหลักหมายปลูกโดยทุกหลุมตองหางหลัก
หมายปลูกในระยะท่ีเทากันเพ่ือใหระยะระหวางตนหางเทากันตามกําหนดและเม่ือปลูกแลวจะมองเปนแถวตรงโดย
แนะนําใหขุดหลุมหางจากหลักในแถวทางดานขวามือของหลักใหริมหลุมอยูหางจากหลักประมาณ 5 ซม.ในกรณี
พ้ืนท่ีราบเพ่ือไมใหกระทบกระเทือนตอหลักหมายปลูกในขณะขุดหลุม 

การขุดหลุมปลูกกรณีปลูกดวยกลาตาเขียว และกลายางพาราชําถุงจะขนาดของหลุมกวางยาวลึก
ประมาณ 50 ซ.ม. ใชจอบหรือเสียมในการขุด 

 



 
 
ในขณะทําการขุดหลุมใหแยกดินชั้นบนและดินชั้นลางท่ีขุดจากหลุมออกจากกันเพ่ือใชรองกนหลุมกอน

ปลูกโดยผูขุดหลุมแยกดินไวดานหนึ่งดานใดของหลุมเชนหากวางดินชั้นบนไวทางทิศตะวันตกของหลุมดินชั้นลาง
ควรวางไวทางทิศตะวันออกผูควบคุมงานจะตองเปนผูสั่งการเพ่ือใหปฏิบัติในทํานองเดียวกัน 

4.2 การรองกนหลุม กอนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะสวนท่ีไมไดใชเมล็ดปลูกจะตองทําการรองกนหลุม
ดวยปุย 0-3-0 หรือ รอคฟอสเฟทผสมกับยาฆาปลวก รอคฟอสเฟทจะชวยรักษาความชิ้นในหลุมหลังปลูกกรณี
กระทบแลงทําใหกลายางพาราท่ีปลูกไมเหี่ยวเฉายาฆาปลวกจะชวยปองกันปลวกมากัดกินผิวแหงของรากยางพารา
การกัดกินรากยางพาราปลวกจะกินสวนท่ีแหงและจะเปดชองวางระหวางรากยางพารากับดินทําใหกลายางพารา
ตายไดปลวกเหลานี้เกิดจากการเตรียมพ้ืนท่ีท่ีเก็บรากไมเศษไมเผาไมหมดหลงเหลืออยูในแปลงปลูกยาฆาปลวกจะ
ชวยปองกันไมใหปลวกมารบกวนท่ีรากยางกอนท าการรองกนหลุมควรท้ิงหลุมท่ีขุดแลวไวกลางแดดประมาณ 15 
วันเพ่ือใชแสงแดดกําจัดโรคราบางชนิด 
5. การบํารุงรักษา 

การบํารุงรักษาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญหลังปลูกเพ่ือจะใหตนยางพาราท่ีปลูกไวมีปริมาณเต็มพ้ืนท่ีมีความ
เจริญเติบโตสมบูรณสามารถกรีดเอาน้ํายางพารามาใชประโยชนไดในเวลาท่ีกําหนดโดยท่ัวไปยางพาราจะเปนพืช
ชนิดโตเร็ว (Fast growing Spp.) มีความเติบโตเฉลี่ยทางเสนรอบวงวัดท่ีระดับอก หรือ GBH (Girth at breast 
higth) ปละ 8 -10 ซ.ม. จะทําการกรีดยางพาราเม่ืออายุหลังปลูก 6  
-7 ปหรือมีขนาด GBH 50 ซ.ม. ดังนั้นจึงจําเปนตองบํารุงรักษาตนยางพาราใหไดขนาดท่ีตองการภายในเวลา 6 -7 
ป ถาการบํารุงรักษาไมดีโอกาสจะเปดกรีดเพ่ือสรางรายไดจากยางพาราก็จะชาไปดวยการบํารุงรักษาท่ีสําคัญมี
ปลูกซอมกําจัดความคุมวัชพืชใสปุยแตงก่ิงปองกันภัยปองกันไฟและสํารวจอัตรารอดตายและความเติบโตซ่ึงจะได
แยกกลาวในรายละเอียดตอไป 

5.1 ปลูกซอม หลังจากทําการปลูกไปแลวตนยางพาราสวนหนึ่งจะตายจากสาเหตุตางๆเชนการปลูกไม
ประณีตตนยางพารากระทบแลงหลังปลูกถูกโรคราแมลงจําพวกปลวกทําลายหรือเกิดจากภัยธรรมชาติเชนฝนตก
หนักน้ําทวมโคนนานหรือลมแรงก่ิงท่ีงอกจากตาพันธุดีหักเปนตนจํานวนการตายของยางพาราท่ีปลูกยังแปรผันตรง
กับวิธีการปลูกโดยวัสดุปลูกชนิดตางๆดวยการปลูกดวยเมล็ดติดตาในแปลงโอกาสการติดของตาจะนอยหากหลัง
การติดตาเกิดความแหงแลงปกติจะรอดตายหรือติดตาไดสําเร็จไมเกิน 60% อีก 40% จําเปนตองปลูกซอมการ



ปลูกดวยกลาตาเขียวหากกระทบแลงหลังปลูกจะมีอัตราการรอดตายต่ําปกติไมเกิน 70% การปลูกดวยกลาชําถุง
จะมีอัตราการรอดตายสูงประมาณ 80 % ข้ึนไปเม่ือปรากฏวาตนยางพาราท่ีปลูกตายก็จําเปนตองทําการนํากลา
ยางพารามาปลูกซอมใหเต็มพ้ืนท่ี 

ชวงเวลาท่ีทําการปลูกซอมควรเปนชวงท่ีมีฝนตกชุกในปแรกหลังปลูกเสร็จประมาณ 1 เดือน ระหวาง
เดือนมิถุนายน-สิงหาคมในปท่ีสองปลูกซอมตั้งแตตนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนชวงท่ี 1 และ
ประมาณเดือนสิงหาคมเปนชวงท่ี 2  
จะทําการปลูกซอมเพียง 2 ป ปท่ี 3 เปนตนไปไมจําเปนตองปลูกซอมเพราะกลาท่ีปลูกซอมในปท่ี 3 จะโตไมทันกับ
กลาตนแรกจะกลายเปนกลาท่ีถูกขม (Suppress) ซ่ึงเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายโดยเปลาประโยชนยกเวนพ้ืนท่ีท่ี
ตนยางพาราตายตอเนื่องกันมากกวา 3 ตนเปนตนไปโดยพ้ืนท่ีนั้นไมมีปญหากับโครงสรางดินหรือมีระดับน้ําใตดิน
ตื้นกลายางพาราท่ีนํามาปลูกซอมใชกลายางพาราชําถุงในปแรกใหมีฉัตรใบ 1-2 ฉัตรและปลูกซอมในปท่ี 2 ใชกลา
ยางพาราท่ีเลี้ยงไวคางปมีฉัตรใบประมาณ 3-4 ฉัตรท้ังนี้เพ่ือจะไดมีความเจริญเติบโตไดทันกลาท่ีปลูกกอน 

กอนจะทําการปลูกซอมจะตองทําการสํารวจตรวจนับวาในพ้ืนท่ีปลูกมีตนตายก่ีตนเพ่ือจะไดนํากลา
ยางพาราไปซอมไดครบจํานวนและจะตองทราบวาตนท่ีตายอยูสวนไหนของแปลงปลูกแสดงตําแหนงตายไดงายๆ
โดยใชเศษกระดาษเขียนจํานวนตนตายไวท่ีหลักหัวแถวแตละแถวผูท่ีจะเขาทําการปลูกซอมใชคนงาน 2 คนจะหาม
กลายางพาราเขาไปในแถวท่ีจะทําการปลูกซอมเทากับจํานวนตนตายใน 2 แถวท่ีติดกันเม่ือปลูกซอมในแถวท่ี 1 
เสร็จเดินวกกลับมาแถวท่ี 2 ปลูกซอมมาเรื่อยๆจนหมดแถวกลา ยางพาราก็จะหมดพอดีเม่ือหมด 2 แถวรับกลา
ยางพาราชุดใหมเพ่ือจะเขาปลูกซอมในแถวท่ี 3-4 ตอไปหากมีคนงานหลายชุดผูคุมงานจะเปนผูจัดแถวใหเขา
ทํางาน 

5.2 กําจัดควบคุมวัชพืช วัชพืชมีสวนสําคัญในการยับยั้งชะลอความเจริญเติบโตของยางพาราจึงมีความ
จําเปนท่ีตองดําเนินการกําจัดและควบคุมวัชพืชซ่ึงจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดชั่วอายุของยางพารา
วิธีการกําจัดวัชพืชมี 3 วิธี 

5.2.1 ใชแรงงาน โดยการใชจอบถากรอบโคนถากในแถวหรอืถางระหวางแถวนิยมใชในขณะ
ยางพารามีอายุนอยๆเศษวัชพืชจากการถากใหนํามาสุมโคน (Munching) เพ่ือชวยลดการคายน้ําบริเวณ
โคนและเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินเปนการชวยปรับปรุงโครงสรางดินดวยเศษวัชพืชท่ีไดจากการถาง 

5.2.2 ใชเครื่องจักรกล ไดแกการไถพรวนดวยรถแทรกเตอรลอยางเปนการปรับปรุงโครงสราง
ของดินหรือการใชเครื่องตัดหญาตัดท่ัวพ้ืนท่ีเครื่องจักรกลสามารถดําเนินการไดเร็วทันกับเวลา 

5.2.3 ใชสารเคมีสารเคมี ท่ีนํามาใชกําจัดวัชพืชจะเลือกใชสารเคมีท่ีไมเกิดการตกคางหรือ
ทําลายสิ่งแวดลอม อาทิ เชน Glyphosate 48% เปนตนการใชสารเคมีตองคํานึงถึงอายุของตนยางพารา
ปกติจะใชสารเคมีเม่ือยางพารามีอายุ 3 ปข้ึนไปในการใชแตละครั้งตองระวังไมใหยาเคมีฉีดพนถูกสวนสี
เขียวของลําตน 
5.3 ใสปุย ยางพาราท่ีนํามาปลูกปจจุบันเปนยางพันธุดีจําเปนตองใสปุยเพ่ือเรงความเจริญเติบโตใหได

ขนาดกรีดเม่ือถึงกําหนดเวลา 6-7 ปเนื่องจากตนตอพันธุของยางพาราพันธุดีไดเมล็ดมาจากยางพาราพันธุดีรุน
กอนๆถาไดตนตอพันธุท่ีเปนยางพารารุนแรกท่ีเรียกวาพาราเดิมหรือพันธุพ้ืนเมืองและสภาพดินท่ีปลูกเปนดินใหม
การใสปุยก็ไมจําเปนมากนักแตปจจุบันยางพาราเดิมหรือพันธุพ้ืนเมืองแทบไมมีปลูกใหเก็บเมล็ดมาทําตนตอ
ยางพาราไดและพ้ืนท่ีท่ีปลูกสวนมากก็เปนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือผานการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆมาแลวดังนั้นการปลูก
ยางพาราเพ่ือหวังผลในทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองใสปุย 

ปุยท่ีใชกับยางพารามี 2 ชนิดคือปุยอินทรียและปุยเคมีประเทศไทยยังไมมีมาตรฐานการควบคุมมาตรฐาน
ของปุยอินทรียมีแตการควบคุมมาตรฐานของปุยเคมีสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรจึงไดแนะนําใหเกษตรกรใช



ปุยเคมีกับสวนยางพาราโดยการใชปุยสําเร็จหรือผสมเองก็ไดโดยคําแนะนํานี้จะเปลี่ยนแปลงสูตรปุยเปนระยะเปน
การปรับปรุงใหทันสมัยตามผลงานท่ีทําการวิจัยไดโดยหลังสุดเม่ือป 2542  
สถาบันวิจัยยางไดแนะนําปุยเคมีไวดังนี้ 

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 
 

 
 
เวลาการใสปุยอาจจะเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความชื้นในดินอาจจะใชปุยอินทรียผสมดวยก็ไดและ

พยายามใสปุยหลังการกําจัดวัชพืช 
5.3.3 การใสปุยยางพาราหลังเปดกรีดใหปุยปละ 2 ครั้งครั้งละ 500 กรัมตอตนครั้งแรกตนฤดูฝนหลังจาก

ยางผลัดใบเม่ือใบออนเริ่มเพสลาดประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมครั้งท่ีสองประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน
สําหรับพ้ืนท่ีดินใหมหรือดินปลูกพืชคลุมดินใน 2 ปแรกอาจจะไมตองใหปุยเพราะจะคงมีธาตุอาหารท่ีจําเปน
หลงเหลืออยู 

5.3.4 วิธีการใสปุยยางพารามีหลายวิธีเลือกใชไดตามปจจัยตางๆ 
- การใสแบบหวานเปนการหวานปุยท่ัวบริเวณท่ีจะทําการใสปุยเหมาะกับพ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ี

เปนท่ีราบและกําจัดวัชพืชโดยใชสารเคมีควรงดใชกรณีมีฝนตกชุกเพราะจะทําใหน้ําฝนชะลางปุยไปได 



- การใสเปนแถบเปนการใสปุยโดยโรยปุยเปนแถบตามแนวแถวยางพาราวิธีนี้ใชกับพ้ืนท่ีลาดชัน
เล็กนอยโดยเจาะเปนรองใสปุยแลวกลบควรใชกับตนยางพาราท่ีมีอายุ 2 ปข้ึนไปโดยแถบควรหางจากโคน
ตนประมาณ 1-1.50 เมตรตามชั้นอายุของตนยางพาราโดยสังเกตจากรัศมีใบเชนกันความกวางของแถบ
ประมาณ 1 ตาจอบหรือใชรถไถนาติดผานเดียวเจาะรองความลึกประมาณ 5  ซ.ม. หากลึกกวานั้นจะตัด
รากยางพาราใหเสียหายไดสําหรับยางพาราท่ีกรีดแลวทํารองใหหางโคนตน 1.50 เมตรซ่ึงจะมีรากท่ีมี
ประสิทธิภาพดูดซับปุยอยูมาก 

- การใสแบบหลุมเปนการขุดหลุมใสปุยแลวกลบเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุก
ติดตอกันเปนเวลานานโดยขุดหลุมขางลําตน 2 หลุมในครั้งตอไปใหเปลี่ยนหลุมใหตั้งฉากกับ 2 หลุมแรก
ระยะหางของหลุมจากโคนตนเปนไปตามชั้นอายุของตนยางพาราในกรณีท่ีกําจัดวัชพืชไมทันหรือใสปุยท่ี
ไมตรงกับการกําจัดวัชพืชควรใชวิธีนี้เปนหลักการใสปุยโดยวิธีนี้ลดการสูญเสียปุย 

ไดมาก 
5.4 การตัดแตงกิ่ง ตนยางพาราพันธุดีกอนจะทําการเปดกรีดเอาน้ํายางพาราควรมีลําตันเปลาตรง 

(Clear Bole) ประมาณ 3 เมตรจากพ้ืนดินเพ่ือสะดวกในการเปดหนากรีดชวยทําใหลมพัดโกรกไดดีลดความชื้นใน
แปลงปองกันการเกิดโรคราในแปลงไดระดับหนึ่งและท่ีสําคัญเม่ือตนยางพาราใกลครบรอบตัดฟนสามารถกรีด
ยางพาราหนาสูงไดและจําหนายตนไมไดราคาดีเพราะราคาไมยางพาราจะมีราคาดีในสวนท่ีสามารถนําไปปอกเปน
วิเนียรทําผิวไมอัดได 

ตนยางพาราพันธุดีจะแตกก่ิงมากนอยในขณะกําลังเจริญเติบโตตามลักษณะจําเพาะของแตละชนิดพันธุ
ยางพาราจะแตกก่ิงมากเม่ือมีการชะงักความเจริญเติบโตในชวงกระทบกับความแหงแลงหรือขาดปุยเพ่ือปรับ
รูปทรงใหไดตามกําหนดจึงจําเปนตองมีการแตงก่ิงยางพาราทุกระยะเม่ือตรวจพบมีก่ิงงอกออกมาจะทําการแตงก่ิง
ประมาณ 3 ปโดยมีหลักการดังนี้ 

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

 
การแตงก่ิงจะตองคํานึงถึงยอดของตนยางพาราท่ีเหลือดวยเพราะหากตัดแตงก่ิงออกไปมากใบยางพาราท่ี

มีหนาท่ีสังเคราะหแสงจะลดนอยลงไปดวยทําใหความเจริญเติบโตลดนอยลงปกติจะตัดก่ิงออกแตละครั้งประมาณ 
1 ใน 3 ของเรือนยอดชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการตัดแตงก่ิงในปแรก ตัดแตงไดตลอดเวลาปท่ี 2 และ 3 ควร
ดําเนินการเม่ือยางพาราเริ่มชะงักการเจริญเติบโตประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม 

5.5 ปองกันภัยภัย ท่ีเกิดกับสวนยางพาราเกิดไดจากคนสัตวโรคราแมลงและภัยธรรมชาติ 
- ภัยจากคน เกิดจากความรูเทาไมถึงการณหรือเกิดจากเจตนาท่ีไมหวังดีตอเจาของสวน

ยางพาราความรูเทาไมถึงการณมักไดแกการไมเขาใจในข้ันตอนของการบํารุงรักษาการถากวัชพืชรอบโคน
หรือในแถวหรือพรวนโคนดําเนินการใกลโคนตนยางพาราขนาดเล็กทําใหกระทบกระเทือนถึงเรือนราก
การถางในแถวโดยมีดหรือเครื่องตัดหญาตัดลําตนของตนยางพาราหรือมีดบาดลําตนเปนแผลการพน
สารเคมีกําจัดวัชพืชถูกยอดยางพาราทําใหยอดของตนยางพาราเหี่ยวเฉาหรือการใสปุยใกลบริเวณโคนทํา
ใหตนยางพาราเหี่ยวตายเปนตนภัยท่ีเกิดจากเจตนาเชนโกรธแคนเจาของสวนยางพารามาแอบฟนตน
ยางพาราท้ิงหรือใชยาฆาตอรดบริเวณโคนตนทําใหตนยางพาราตายเปนตน 



การปองกันและแกไข ภัยท่ีเกิดจากการรูเทาไมถึงการณสามารถแกไขไดโดยการใหความรูและ
ควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิดสําหรับภัยจากการเจตนาจําเปนตองแกไขโดยกระบวนการมวลชน
สัมพันธและทางนิติศาสตร 

- ภัยจากสัตว เกิดไดท้ังสัตวเลี้ยงและสัตวปาภัยจากสัตวเลี้ยงพบมากคือวัวควายเขามากินหญา
ในแปลงปลูกยางพาราเหยียบย่ําถูกตนยางขนาดเล็กเสียหายหรือใชลําตัวเสียดสีกับเปลือกตนยาง 

การปองกันและแกไข การลอมรั้วหรือการกําจัดวัชพืชท่ีเปนอาหารของสัตวเลี้ยงจะปองกันได
สวนหนึ่งในบางครั้งอาจจําเปนตองใชยามระวังสัตวเลี้ยงติดปายตักเตือนเจาของสัตวหรือพบปะพูดคุยกับ
เจาของสัตวหากดําเนินการแลวยังแกปญหาไมไดก็ตองดําเนินการตามกฎหมายในสวนของสัตวปาการทํา
แปลงใหเตียนโลงอยูโดยสมํ่าเสมอปองกันเมนและหมีไดสําหรับชางปาปองกันไดโดยงดปลูกพืชอาหารชาง
ในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจะทําใหปญหาเบาบางลง 

- ภัยจากโรคราแมลง ท่ีมักจะพบในแปลงยางพาราคือโรคใบยางพารารวงในชวงฤดูฝนท่ีเกิดจาก
ราไฟทอปเทอราซ่ึงเกิดกับยางพาราบางชนิดโดยเฉพาะพันธุ RRIM 600 โรคราดํา ท าลายทอน้ํายางทําให
ยางพาราหนาแหงไมมีน้ํา ยางพาราไหลโรคราสีชมพูท่ีก่ิงของยางพาราขนาดใหญในสวนของเมลงท่ีพบ
มากคือปลวกกัดกินเปลือกรากท่ีแหงทําใหเกิดชองวางระหวางดินกับรากตนยางพาราทําใหตนยางพารา
เหี่ยวตายตัวดวงหนอนทรายเพลี้ยหอยสามารถกําจัดโดยใชสารฆาแมลง  

การปองกันและแกไข ตองดําเนินการปองกันและแกไขจากสาเหตุของโรครานั้นโรคใบรวงจากรา
ไฟทอปเทอรากอนปลูกจะตองศึกษาจากแผนท่ีขอบเขตโรคระบาดยางพารากอนวาเขตพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกนั้น
มีการระบาดของโรคนี้หรือไมหากมีตองงดปลูกยางพาราพันธุท่ีออนแอตอโรคนี้แตหากปลูกไปแลววิธี
ปองกันเบื้องตนคือหยุดการแพรกระจายของเชื้อราชนิดนี้เชื้อราชนิดนี้ไมสามารถติดตอ 

ไปทางอากาศไดพาหะของราชนิดนี้คือคนรถยนตท่ีเคยผานแปลงท่ีมีราชนิดนี้ระบาดหรือเครื่องมือกรีดยางพาราท่ี
เคยใชกับแปลงท่ีมีราชนิดนี้มากอนโดยเฉพาะอยางไรก็ตามการปองกันก็ทําไดยากยิ่งผลกระทบของโรคนี้จะทําให
น้ํายางพาราลดปริมาณลงเพราะใบสีเขียวท่ีมีคลอโรฟลลถูกทําลายการสรางอาหารโดยการสังเคราะหแสงลดลง
ดังนั้นหลังจากการเกิดใบรวงผานไปแลวเจาของสวนจะตองปรับปรุงแปลงปลูกโดยการใสปุยยูเรียเรงการงอกของ
ใบเพ่ือใหการสังเคราะหแสงเปนไปตามปกติ 

- ภัยจากธรรมชาติ เกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัวเชนฝนตกหนักเกิดน้ําทวม
แปลงยางพาราขนาดเล็กแชขังอยูหลายวันฝนท้ิงชวงเกิดความแหงแลงบางครั้งเกิดไฟปา ลุกเผาไหมแปลง
ปลูกลมแรงทําใหตนยางพาราโคนลมลมพายุหมุนทําใหก่ิงยางพาราหักหรือพายุไตฝุน 

ท าลายพ้ืนท่ีสวนยางพาราเปนบริเวณกวางเชนกรณีไตฝุนเกยในปลายป พ.ศ. 2532 ทําลายสวนยางพาราใน
จังหวัดชุมพรแผนดินไหวทําใหเกิดแผนดินแยกหรือยุบตัวบางครั้งแผนดินไหวในทะเลกอใหเกิดคลื่นยักษซูนามิซัด
ใสสวนยางพาราท่ีปลูกริมทะเลไดรับความเสียหายเฉกเชนปลายป พ.ศ. 2547 ท่ี 6 จังหวัดภาคใตเปนตน 

การปองกันและแกไข ภัยจากธรรมชาตินับเปนภัยท่ีปองกันแกไขไดยากเพราะเจาของสวนจะไม
ทราบลวงหนาวาจะเกิดภัยใดข้ึนในเวลาใดแตภัยธรรมชาติท่ีไมรุนแรงก็แกไขไดบางเชน 

1) การปองกันลมท่ีเกิดจากลมมรสุมซ่ึงจะทําใหตนยางพาราท่ีมีอายุประมาณ 3 ปข้ึนไปลมจาก
ลมมรสุมท่ีพัดแรงไดแนะนําไวแลวในข้ันตอนของการปกหลักหมายปลูกแตบางครั้งกําหนดทิศทางของ
หลักไมไดหากเกิดลมมรสุมพัดแรงจะปรากฏในกรณีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงยางพาราลมกอน
หนาท่ีจะตัดแตงก่ิงหรือลมไปกอนแลวแกไขไดโดยการตัดยอดของตนท่ีลมแลวใชรถแบคโฮขุดหลุมฝงใหม
หรือขุดหลุมดวยแรงคนปลูกใหมก็ได 

2) การปองกันไฟไหมสวนยางพาราท่ีเกิดจากความแหงแลงในประเทศไทยจะเกิดความแหงแลง
ในชวงปลายปถึงตนประหวางเดือนธันวาคม-เมษายนการปลูกสรางสวนยางพาราเปนการลงทุนสูงหากถูก



ไฟไหมเสียหายคาตอบแทนตางๆท่ีจะไดรับเปนศูนยจึงจําเปนตองปองกันไฟไหมอยางไดผลหลักการสําคัญ
ของการปองกันไฟคือการลดวัชพืชออกจากแปลงใหมากท่ีสุดเม่ือมีวัชพืชอยูนอยไฟก็ไมเกิดข้ึนในแปลง
การปองกันไฟมีหลายวิธีแตท่ีไดผลท่ีสุดสําหรับการปองกันไฟในแปลงยางพาราคือ 

2.1) ใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนระหวางแถวของยางพาราโดยใชรถแทรกเตอรลอ
ยางติดผานไถ 7 จานไถระหวางแถวดําเนินการระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมจะทําใหวัชพืช
ถูกไถพลิกทับอยูใตผิวดินสําหรับข้ีไถในแปลงยางพาราอายุ 1 ปไถแยกจากโคนยางพาราอายุ 2-6 
ป 

2.2) การทําแนวปองกันไฟวิธีนี้ใชกับสวนยางพาราท่ีปลูกในพ้ืนท่ีลาดชันทุกชั้นอายุและ
ยางพาราท่ีเปดกรีดแลวทุกสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากในพ้ืนท่ีดังกลาวเครื่องจักรเขาไปทํางานไมได
วิธีการทําแนวกันไฟโดยการใชจอบถากวัชพืชกวาดรวมกองกลางและทําการชิงเผาแนวกันไฟท่ี
จะทํากรอบเขตแปลงริมทางตรวจการและทําแนวยอยในแถวยางพาราเพ่ือใหมีวัชพืชหลงเหลือ
อยูนอยท่ีสุดและถาสามารถถากวัชพืชออกจากแปลงปลูกมาเผาไดมากท่ีสุดก็จะปลอดภัยท่ีสุด
อยางไรก็ตามกรณีมีพ้ืนท่ีมากๆการจะทําใหวัชพืชหมดสิ้นไปในครั้งเดียวจะไมทันกับความแหง
แลงจึงควรทํากิจกรรมตางๆเปนข้ันเปนตอนดังนี้ 
- ทําแนวกันไฟรอบแปลงและทางตรวจการกอนโดยถากหญาดวยจอบกวางประมาณ 20 เมตร

กวาดวัชพืชรวมกลางแถวยางพาราและทําการชิงเผาในเวลากลางคืนการชิงเผาควรระวังมิใหมีความ
รุนแรงโดยจํากัดกองเชื้อไฟใหมีขนาดเล็กและหางตนยางใหมากท่ีสุด 

- ตอมาทําแนวซอยเขากลางลอคท่ีเหลือไปเรื่อยๆจนหมดพ้ืนท่ี 
ขอควรระวังในการทําแนวกันไฟและชิงเผา 
1) ระหวางทําแนวปองกันไฟและชิงเผาไมเสร็จจะใชยามระวังไฟในเวลากลางคืน 
2) แปลงท่ีจะทําการถากเตียนในแนวกันไฟไดจะตองกําจัดวัชพืชมาอยางตอเนื่อง 
3) ในกรณีพ้ืนท่ีลาดเทการทําแนวกันไฟในข้ันตอนท่ี 2 และ 3 ควรกองเศษวัชพืชไวใกลแถวท่ีอยู

ขางลางมากกวาขางบนเพราะเวลาเผาไฟยอดไฟจะเอียงข้ึนเขากองวัชพืชควรมีความกวางไมเกิน 50 ซม.  
4) วัชพืชท่ีถางหรือถากไวใหทําการเผาโดยเร็วไมควรท้ิงไวเกิน 7 วันควรจะชิงเผาขณะท่ีเศษ

วัชพืชมีความชื้นหลงเหลืออยูบางจะทําใหการชิงเผาสะดวกข้ึนท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนเนื้อท่ีดวยหากพ้ืนท่ี
เปนผืนใหญควรวางแผนการถางวัชพืชเปนตอนชวยและชิงเผาไปตามลําดับไมควรถางวัชพืชหมดคราว
เดียวท้ังแปลงแลวคอยจุดเพราะจะทําใหหญาแหงกรอบไฟไหมรุนแรง 

5) ชวงเวลาการชิงเผาท่ีดีท่ีสุดระหวางเดือนพฤศจิกายน-มกราคมซ่ึงเปนชวงอากาศเย็นใชเวลา
ระหวาง 18.00 น. -24.00 น. 

6) การเริ่มเผาใหเริ่มจากทางใตลมกอนเสมอโดยเลือกแถวท่ีอยูใตลมท่ีสุดและในแถวก็ใหเผาจาก
ใตลมเชนกันเม่ือแถวแรกไฟไหมไปประมาณ 10 เมตรจึงเผาแถวท่ี 2 โดยใน 1 แถวมีคนงานประจํา 2 คน
สําหรับในพ้ืนท่ีลาดเทใหเริ่มเผาจากยอดเขาลงหาตีนเขา 

7) อุปกรณประจําตัวคนงานท่ีมีหนาท่ีชิงเผาคนท่ี 1 มีถังฉีดน้ําคนท่ี 2 มีไมตีไฟเม่ือไฟลุกแรง
คนงานท้ัง 2 จะชะลอการลุกไหมดวยการใชอุปกรณดับไฟท่ีมีและเม่ือเผาแตละแถวเสร็จแลวจะทําการดับ
ไฟท่ีคงไมเศษไมปลายไมเปนถานไฟใหหมด 

8) ในเชาของวันรุงข้ึนจะตองจัดคนงาน 1 หมูออกตรวจสอบบริเวณท่ีเผาผานไปแลวเม่ือคืนหาก
ปรากฏมีไฟยังคุกรุนอยูในแปลงปลูกใหดับใหหมดเวลาท่ีตรวจสอบท่ีดีท่ีสุดคือประมาณ 11.00 น. ซ่ึงแดด
เริ่มรอนข้ึน 



อยางไรก็ดีการจํากัดวัชพืชอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอจะชวยใหการชิงเผากระทําไดงายและไมมี
ผลกระทบตอตนยางกลาวคือการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวใหหมดจากแปลงตั้งแตยังมี
ขนาดเล็กและเม่ือวัชพืชเปลี่ยนสภาพเปนใบเลี้ยงคูใหทําการกําจัดบอยครั้งใหยอยสลายในฤดูฝนใหมาก
จะชวยใหมีเศษวัชพืชเหลือตกคางในฤดูแลงนอยลงมาก 

5.6 สํารวจอัตรารอดตายและความเจริญเติบโต สํารวจอัตรารอดตายและความเติบโตเปนการ
ประเมินผลการท างานท่ีผานมาในทุกๆปวามีความสําเร็จหรือผิดพลาดประการใดเพ่ือจะไดแกไขไดในป
ตอไปขอมูลท่ีตองสํารวจคือ 

- เปอรเซ็นตรอดตาย คือจํานวนตนยางพาราท่ีรอดตายในแตละปการปลูกยางพารา
โดยท่ัวไปควรมีจํานวนตนรอดตายในปแรกไมนอยกวารอยละ 90 ปท่ีสองไมนอยกวารอยละ 95 
และปท่ีสามไมนอยกวารอยละ 95 จึงจะประสพผลสําเร็จ 

- ความโตทางเสนรอบวงระดับอก (Girth at Breast high) หรือเรียกยอๆวา GBH คือ
ความโตทางเสนรอบวงในระดับ1.50 ม. ใชหนวยวัดเปนเซนติเมตรยางพาราเปนพืชโตเร็ว- ความ
สูงตนยางพาราจะมีความสูงเฉลี่ยเม่ือโตพรอมกรีดท่ีอายุ 6-7 ป ประมาณ 12-15 เมตรตาม
ลักษณะของแตละชนิดพันธุและการจัดระยะปลูกดังนั้นความสูงเฉลี่ยทุกปนาจะเพ่ิมข้ึนปละ 2 
เมตรเปนอยางนอยถาเริ่มปลูกทันในเดือนพฤษภาคมของทุกปการวัดความสูงวัดจากพ้ืนดินถึง
เรือนยอดนิยมใชหนวยวัดเปนเมตร 
ชวงเวลาของการดําเนินการควรดําเนินการเม่ือตนยางพาราชะงักการเจริญเติบโตจากความแหง

แลงประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธของทุกปขอมูลท้ังสามอยางสามารถตรวจวัดพรอมกันไดจํานวน
ตนท่ีเปนตัวอยางท่ีใชตรวจวัดข้ึนอยูกับปริมาณพ้ืนท่ีท่ีปลูกโดยขอเท็จจริงแลวหากสํารวจตรวจวัดไดถึง 
100% ขอมูลจะถูกตองมาก 

6. การเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ํายางพารา 
6.1 การเตรียมการกอนกรีดยางพารา  
เม่ือยางพาราท่ีปลูกไวมีอายุ 6 –6.5 ป เต็มจะตองทําการตรวจสอบดูวายางพาราท่ีปลูกไวมีขนาดโตท่ีจะ

ทําการกรีดยางไดประมาณรอยละเทาใดโดยการวัดความโตทางเสนรอบวงท่ีระดับอกวามียางพาราท่ีโตเกิน 50 
ซม.จํานวนเทาไดทําเครื่องหมายไวใหชัดเจนโดยอาจจะใชสีแดงทาไวเปนรูปเครื่องหมายไดๆก็ไดการเปดกรีดในป
แรกควรมีจํานวนตนท่ีไดขนาดมากกวา 50% ของจํานวนปลูกท้ังหมดปจจุบันนิยมกรีดยางพาราหนาแรกท่ีความ
สูง 75 ซ.ม. ขนาดของลําตนอาจจะเล็กกวาเดิมไดบางแตไมควรต่ํากวา 45 ซ.ม.หากมีจํานวนตนท่ีกรีดไดนอยกวา 
50% ใหเปดกรีดในปท่ี 7 ซ่ึงสามารถกรีดไดทุกตนแลวยกเวนตนท่ีปลูกซอมในปท่ี 2 และยังมีขนาดเล็ก 

6.2 การกรีดยาง  
ระบบการกรีดยางของสวนปา ใชระบบการเปดหนากรีด 1/3 ของลําตน กรีด 2 วันหยุด 1 วัน 
ขอปฏิบัติของผูกรีดยางพาราในแปลงกรีดผูกรีดยางจะตองปฏิบัติในเรื่องตางๆดังนี้ 
ก. ตําแหนงท่ีจะทําการเปดกรีดยางพาราโดยท่ัวไปจะเปดกรีดท่ีระดับความสูง 1.50 เมตร เหนือรอยเทา

ชางแตจากการวิจัยของสถาบันวิจัยยางแนะนําวาเฉพาะหนากรีดแรกใหเปดกรีดท่ีความสูง 75 ซ.ม. เหนือรอยเทา
ชางจะเหมาะสมท่ีสุด 

ข. กรีดยางจากซายบนมาขวาลางใหมีความลาดเอียงของหนากรีดประมาณ 35 องศากอนเปดกรีดจะตอง
ทํารอยขีดหนาหลังเพ่ือไมใหหนากรีดล้ําไปดานหนึ่งดานใดและนําลวดรับจอกยางมาผูกไวต่ําจากหนากรีด
ประมาณ 6 -8 นิ้วในรองรอยขีดดานหนาต่ํากวาหนากรีดประมาณ 4 นิ้วใหปกลิ้นยางเพ่ือรับน้ํายางลงจอกรับน้ํา
ยาง 



ค. การกรีดยางแตละครั้งตองสูญเสียเปลือกนอยท่ีสุดไมเกินครั้งละ 2-3 มิลลิเมตรในหนึ่งเดือนสูญเสีย
เปลือกไมเกิน 3 ซ.ม.  

ง. กรีดยางทุกวันท่ีฝนไมตกระหวางเวลา 04.00 -06.00 น. เริ่มเก็บน้ํายาง 06.00 -08.00 น. วันไหนกรีด
ยางไมไดใหแจงใหเจาของสวนยางพาราทราบการเปดกรีดยางสัปดาหแรกใหหงายจอกรับน้ํายางไวเพ่ือทําเศษยาง
เม่ือน้ํายางเริ่มไหลดีแลวจึงเก็บน้ํายางสดสงจุดชั่งในกรณีขายน้ํายางสดหรือนําไปแปรรูปท่ีโรงงานกรณีทํายางแผน
ดิบหลังการเก็บน้ํายางแตละครั้งใหคว่ําจอกไวท่ีลวดรับน้ํายางแมจะมีน้ํายางไหลอยูก็ตามเพ่ือปองกันกรดในอากาศ
หรือท่ีมาพรอมน้ําฝนไปตกคางอยูในจอกยางซ่ึงจะทําใหจอกยางสกปรกทําใหน้ํายางท่ีกรีดวันตอไปแข็งตัวในจอก
ได 

จ. ไมกรีดยางในวันท่ีฝนตกจนหนากรีดเปยกชื้น 
ฉ.เศษยางทุกประเภทเปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนใหรวบรวมสงเจาของสวนยางยางพาราเพ่ือนําไปจําหนายแบง

ผลประโยชนตามขอตกลง 
ช. ผูกรีดยางตองทายาปองกันเชื้อราผสมดินในหนากรีดท่ีผานมาแลวทุกเดือน 
ซ. อุปกรณท่ีใชในการกรีดยางอันไดแกมีดกรีดยางหินลับมีดกรีดยางเครื่องใหแสงสวางในเวลากลางคืนถัง

เก็บรวบรวมน้ํายางสดเปนอุปกรณสวนตัวท่ีผูกรีดยางตองหามาดวยตนเอง 
ท้ังนี้ จํานวนวันกรีดรวมตอปไมควรเกิน 160 วัน  
6.3 การเก็บรวบรวมน้ํายางสด 
ตนยางพาราท่ีไดทําการกรีดยางทุกตนจะมีน้ํายางสดไหลลงจอกท่ีหงายรับไวประมาณ 2-3 ชั่วโมงสวน

ใหญจะหยุดไหลชวงเวลาการไหลข้ึนอยูกับอุณหภูมิในแปลงกรีดดวยหากเปนชวงอากาศหนาวเย็นจะไหลนานกวา
ชวงอากาศรอนผูกรีดยางจะตองใชการสังเกตเองเม่ือน้ํายางพาราสวนใหญหยุดไหลแลวผูกรีดยางพาราจะเก็บน้ํา
ยางพาราลงถังเก็บซ่ึงเปนถังปากกวางเทากนถังเม่ือเก็บน้ํายางหมดทุกตนแลวจึงเทใสถังท่ีมีฝาปดเพ่ือการขนสงเม่ือ
รวบรวมน้ํายางไดแลวก็จะเขาสูขบวนการจําหนายตอไป 

6.4 การคํานวณผลผลิตรายป 
การคํานวณผลผลิตเพ่ือประมาณการเปาหมายรายป ดําเนินการดังนี้ 
- กรณีแปลงเปดกรีดหลัง 3 ปข้ึนไป ไดจากการเก็บสถิติยอนหลังรายแปลงของสวนปาเพ่ือหาคาเฉลี่ยตอ

ไร จากนั้นจึงนํามาใชคํานวณประมาณการเปาหมายปถัดไป ดังสมการ 
คาเฉล่ียปริมาณผลผลิตน้ํายางพารารายแปลง (กก./ไร)x พ้ืนท่ี (ไร)= เปาหมายรายแปลง 

- กรณีแปลงเปดกรีด 1-3 ปแรก การคํานวณผลผลิตจากการอางอิงขอมูลผลผลิตจากสถาบันวิจัยยาง ดัง
สมการ 

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 
ไมยางพารา เปนผลผลิตสุดทายท่ีเจาของสวนยางพาราจะไดรับเม่ือครบรอบตัดฟนหรือเม่ือหยุดกรีด

ยางพาราแลวเนื้อไมยางพารามีประโยชนในวงการอุตสาหกรรมมากราคาจะข้ึนลงตามปจจัยตางๆหลายประการ
เชนภาวะความตองการของตลาดโลกขนาดของไมจํานวนของตนยางพาราท่ีคงเหลือความใกลไกลจากตลาดหรือ
ทาเรือสภาพพ้ืนท่ีปลูกเสนทางคมนาคมฤดูกาลและราคายางพาราแผนดิบและราคาน้ํายางสดเปนตน 

ภาวะความตองการของตลาดโลกเนื้อไมยางพาราสวนใหญจะสงออกไปขายยังตางประเทศมีผลิตเปน
สินคาสําเร็จรูปในประเทศบางแตไมมากนักเม่ือตลาดโลกมีความตองการเนื้อไมยางพารามากราคาไมยางพาราใน
ประเทศก็จะปรับตัวสูงข้ึนดวย 

ขนาดของไมและลักษณะตนยางพาราตนยางพาราขนาดใหญเปราตรงสามารถนําไปปอกเปนไมวีเนียรทํา
ผิวไมอัดไดหรือแปรรูปเปนไมหนากวางตั้งแต 6 นิ้วข้ึนไปราคาซ้ือขายในสวนจะสูงกวาไมขนาดเล็กซ่ึงใชประโยชน
ไดนอยกวาขนาดของไมยางพาราและลักษณะของตนยางพาราข้ึนอยูกับชนิดพันธุยางยางพาราพันธุ RRIM 600 มี
ขนาดเล็กกวายางพาราพันธุ GT 1 และ PB 235 แตพันธุ PB 235  
มีลําตนเปลาตรงกวาพันธุ GT 1 สภาพดินท่ีปลูกยางพารายางพาราชนิดเดียวกันปลูกในดินรวนปริมาณน้ําฝนมาก
ยอมมีขนาดใหญกวาสวนท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดินทรายและปริมาณน้ําฝนนอยและอายุของตนยางพาราตนยางพาราท่ี
อายุมากยอมมีเนื้อไมมากกวาตนยางพาราท่ีอายุนอยกวา 

จํานวนของตนยางพาราท่ีคงเหลือในการคํานวณราคาเพ่ือซ้ือขายไมยางพารายืนตนจะตองคํานึงถึงขนาด
และจํานวนตนยางพาราดวยการซ้ือขายมักจะตกลงราคาเปนไรโดยคิด 1 ไรมีจํานวนตนยางพารา 70 ตนหากมีตน
ยางเหลืออยูนอยจํานวนไรท่ีใชในการจายเงินจะนอยกวาพ้ืนท่ีจริงดวยเชนมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 10 ไรแตมีตน
ยางพาราคงเหลือ 560 ตนผูซ้ือจะคิดราคาให = 560/70 = 8 ไร เทานั้น 

ความใกลไกลจากตลาดหรือทาเรือผูซ้ือตนยางพาราจากสวนยางมักนําไปแปรรูปท่ีโรงเลื่อยไมยางพารา
ตามทองท่ีตางๆหากสวนยางพาราอยูไกลจากโรงเลื่อยมากราคาก็ตองต่ํากวาสวนยางพาราท่ีอยูใกลโรงงานแปรรูป
ไมยางพาราก็ตองสงเนื้อไมท่ีแปรรูปแลวไปยังโรงงานอ่ืนๆหรือทาเรือตลาดของไมแปรรูปยางพาราสวนมากจะอยูท่ี
กรุงเทพฯหรือชานเมืองดังนั้นราคาเนื้อไมยางพาราในภาคตะวันออกจึงสูงกวาราคาเนื้อไมยางพาราในภาคใต 

สภาพพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีปลูกในพ้ืนท่ีลาดชันการทําไมออกยากกวายางพาราท่ีปลูกในพ้ืนท่ีราบราคาซ้ือ
ขายยอมต่ํากวายางพาราในพ้ืนท่ีราบ 

เสนทางคมนาคมเปนปจจัยสําคัญในการขนสงไมยางพาราไปโรงงานแปลงยางพาราท่ีปลูกไวริมถนนท่ี
สามารถใชขนสงไดทุกฤดูกาลราคาจะดีกวายางพาราท่ีปลูกไกลเสนทางคมนาคมท่ีผูซ้ือจะตองทําทางเขาไปขนไม
ยางพาราบางครั้งเปนท่ีตาบอดจะตองมีคาใชจายในการขนสงผานสวนยางพาราเจาอ่ืนราคาซ้ือขายจะต่ํากวากรณี
แรก 
ฤดูกาลเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดราคาซ้ือขายไมยางพาราเชนกันพอคาชอบซ้ือเนื้อไมใน 

ฤดูรอนเพราะการขนสงสะดวกแตคนขายหรือเจาของสวนขอบขายในฤดูฝนเพราะในชวงฤดูรอนยังกรีด
ยางพาราไดดังนั้นราคาซ้ือขายไมยางพาราในฤดูฝนจึงถูกกวาในฤดูรอน 

ราคายางพาราแผนดิบและราคาน้ํายางสดในขณะท่ีราคาน้ํายางลดหรือยางพาราแผนดิบมีราคาดีเจาของ
สวนจะชะลอการขายตนยางพาราราคาไมยางพาราในขณะนั้นจึงสูง 

การจัดทําแผนการทําไม 25 ป 
สวนปาจะดําเนินการสํารวจกําลังผลิตไมประจําปโดยนับตั้งแตป 2556 จะเปนการสํารวจ 100% ของ

พ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําและปรับปรุงแผนการทําไมใหสอดคลองกับอายุตนยางพารา, ปริมาณกําลังผลิต และนโยบายของ 
อ.อ.ป. และคํานวณหาปริมาณความเพ่ิมพูนรายป (Annual Yield Increment : AYI) เพ่ือประกอบการพิจารณา
แผนการทําไมประจําป  



สมการคํานวณปริมาตรไมยางพาราพันธุ RRIM 600 
v = 4E-05g2.1963 
v = ปริมาตรไมยาง (ลบ.ม.)g = เสนรอบวงของลําตน (ซม.) 
ท่ีมา : นายอารักษจันทุมาและคณะ.2548.สถาบันวิจัยยาง,กรมวิชาการเกษตร 
 
สมการคํานวณปริมาณความเพ่ิมพูนรายป (Annual Yield Increment : YI) 

AYI = ปริมาตรไม (ลบ.ม.)/ อายุ (ป)/ พ้ืนท่ี (ไร) 
การเตรียมการกอนตัดฟน กอนจะมีการโคนลมตัดฟนจะตองมีข้ันตอนในการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ 
 
1)แจงขอรับเงินสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) การขายยางพาราแผน

ดิบและน้ํายางสดปจจุบันเม่ือมีการแปรรูปน้ํายางและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศรัฐบาลจะหักคาพรีเม่ียม 
(Premium) ไวสวนหนึ่งเพ่ือมอบใหสํานักงานสงเคราะหการทําสวนยางนําไปเปนคาใชจายในการสงเคราะห
เจาของสวนยางพาราเม่ือมีการโคนยางพาราแปลงเกาและปลูกใหมในป พ.ศ. 2549 จะจายใหเกษตรกรไรละ 
7,300.-บาทในเวลา 6 ป ดังนั้นกอนจะตัดโคนตนยางพาราประมาณ 2 ปเจาของสวนตองติดตอสํานักงาน
สงเคราะหการทําสวนยางในบริเวณใกลเคียงซ่ึงทาง สกย. จะมาตรวจสอบรายละเอียดตางๆและกําหนดชวงเวลา
การรับทุนให 

2)การขายไมยางพาราเม่ือ สกย.อนุมัติกองทุนใหแลวสวนปาจะตองดําเนินการตามระเบียบขอบังคับการ
ทําไมยางพาราของ อ.อ.ป. ซ่ึงโดยปกติแลวจะดําเนินการกําหนดราคาขายเปนไร เม่ือไดผูรับซ้ือ สวนปาจะ
ดําเนินการสงมอบพ้ืนท่ีใหแกผูรับซ้ือเพ่ือดําเนินการทําไมยางพาราในแปลงออกท้ังหมด (Clear Cutting) โดยใช
แรงงานคน ผสมผสานกับการใชเครื่องจักรกล ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ี อ.อ.ป. เปนผูควบคุมการทําไมใหเปนไปตาม
สัญญาซ้ือขาย เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้น จะมีคณะกรรมการตรวจรับพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการปลูกทดแทนในพ้ืนท่ีทําไม
ตอไป 

3)การเบิกจายคางวดจาก สกย. สกย.จะไมจายเงินใหในครั้งเดียวแตจะจายใหเปนงวดๆบางงวดเปนการ
ใชสารเคมีกําจัดวัชพืชหรือปุย สกย.จะจายเปนสารเคมีและปุยใหแทนเงินสดเจาของสวนยางพาราจะตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี สกย.กําหนดกําหนดโดยเครงครัดเม่ือดําเนินงานเสร็จแตละงวดใหรายงาน สกย. สกย.
จะสงเจาหนาท่ีมาตรวจสอบถูกตองแลวจึงจะจายคางวดตอไป 

กระบวนการดําเนินงานควบคุมตรวจสอบติดตามดานการทําไม (Chain of Custody : CoC) 
1) สวนปาดําเนินการทําไมตามแผนการทําไม 25 ป และเปาหมายการผลิตตามแผนธุรกิจประจําป โดย

ขออนุมัติดําเนินการทําไมกับทางองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใตและเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการ สํารวจกําลังผลิต
และวิธีการจําหนายไม 

2) เม่ือไดรับอนุมัติแผนการทําไม สวนปายื่นหนังสือกรมปาไมเพ่ือแจงความประสงคขอทําไมออกกรมปา
ไมจะแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการสํารวจกําลังผลิต 100% และสวนปาชําระเงินธรรมเนียมคาขายไมแกกรมปาไม
ตามระเบียบ 

3) สวนปาดําเนินการยื่นความประสงคขอรับทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ตอสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางเขตทองท่ี 

4) คณะกรรมการสํารวจกําลังผลิตฯ รายงานผลการสํารวจ และกําหนดวิธีการจําหนายไมยางพาราให
องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใตทราบ และพิจารณาอนุมัติ พรอมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคาข้ันต่ําเสนอ
องคการอุตสาหกรรมปาไมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 



5) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาค ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดานการประกาศประมูลขายไม
ยางพารา, ผูควบคุมการทําไม, ผูควบคุมการเคลื่อนยายไม และคณะกรรมการตรวจรับพ้ืนท่ีหลังการทําไม 

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

7) เจาหนาท่ีควบคุมการทําไม ดําเนินการควบคุม/ดูแลใหผูซ้ือตามสัญญาดําเนินการโคนลมไม ตัดปลาย
ไม ชักลาก ถอนตอไม ขนยายไมมาไวริมทางตรวจการณโดยรถแทรกเตอรลอยาง และตัดทอนไมริมทางตรวจ
การณ เพ่ือขนยายไมข้ึนรถบรรทุก โดยใชรถคีบ/แรงงานคน 

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

9) โรงงาน/โรงชั่งดําเนินการชั่งน้ําหนัก เจาหนาท่ีควบคุมการเคลื่อนยายไมตรวจสอบ และลงรายละเอียด
ตามหนังสือกํากับการเคลื่อนยายฯ สวนปาเก็บตนฉบับ และมอบคูฉบับใหผูซ้ือ 

10) เม่ือผูซ้ือดําเนินการทําไมเสร็จสิ้นตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับมอบพ้ืนท่ีดําเนินการตรวจสอบ
พ้ืนท่ีทําไม และรายงานผลใหองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคทราบ 

 
  



 
 
 
 
 
 
 


