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ประวัติสวนปาวังวิเศษ 

วิสัยทัศน 

“ เปนผูนําการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไมสูสากล” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาท่ีดินสวนปาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ใชประโยชนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจตาม

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. ดูแลและบํารุงรักษาพื้นที่สวนปาตามหลักวิชาการ และปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน

ตามงบประมาณที่ไดรับ ลดตนทุนการผลิต เพ่ือสรางมูลคาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

3. พัฒนาบุคลากรสวนปาใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

ดานสังคม 

 1. การสงเสริมการสรางงานแกสมาชิกหมูบานปาไมและราษฎรในบริเวณพ้ืนท่ีสวนปา 
 2. การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยการจัดการ
สวนปาใหมีคุณภาพรักษาปกปองส่ิงแวดลอม มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 3. สงเสริมและสนับสนุนดานการบริการและอํานวยความสะดวกใหกับชุมชน เชน ทุนการศึกษา 
อุปกรณกีฬา โครงการรถโรงเรียน และอ่ืนๆ 
 
 4. จัดทําหรือสงเสริมการทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพ่ือเปนท่ีพักผอนหยอนใจ ศึกษา
พรรณไม สําหรับราษฎร เยาวชน และบุคคลท่ัวไป  

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

2. สงเสริมใหประชาชนรอบสวนปารูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
และปลูกสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชน 

3. ลด/ละ/เลิก การใชสารเคมีท่ีเปนพิษกับส่ิงแวดลอม 
4. สงเสริมและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในสวนปา ปองกัน และอนุรักษพันธุพืชและ

สัตวปาท่ีใกลสูญพันธุและถูกคุกคาม 
  

สถานภาพสวนปา 

สวนปาวังวิเศษ องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ิม

ดําเนินการในป พ.ศ. 2518 มีพ้ืนท่ีรับมอบ 4,295 ไร ภายในปาสงวนแหงชาติ ปาใส-ปาแกและปาคลอง

คลองชี - ทอนแจ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เปนสวนปาโครงการท่ี 3  โดยองคการอุตสาหกรรมปาไม รับปลูก

ชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานทําไม ชนิดไม ไดแก ยางนา, ยูคาลิปตัส, สะเดาทียม, เปนตน มีขอบเขต

พ้ืนท่ี ดังนี้ 

ท่ีต้ัง พิกัดสํานักงาน N 0547623  E 0855467 
ทิศเหนือ จรดหมูท่ี 5 ตําบลอาวตง อําเภอวังวิเศษ 
ทิศใต  จรดหมูท่ี 2 ตําบลวังมะปรางเหนือ อําเภอวังวิเศษ 
ทิศตะวันออก จรดหมูท่ี 4 ตําบลบางกุง อําเภอหวยยอด 
ทิศตะวันตก จรดหมูท่ี 4,12,13 ตําบลอาวตง อําเภอวังวิเศษ 

 สวนปาวังวิเศษ ไดเร่ิมร้ือปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกสรางสวนปาไมยางพาราทดแทนในพ้ืนท่ีท่ี

มีอัตรารอดตายตํ่า ต้ังแตป พ.ศ. 2527 เพ่ือสรางงานกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ินอยางมีสวนรวม 

โดยมุงหวังใหเกิดความยั่งยืน ดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ปจจุบันสวนปาวังวิเศษ ได

ดําเนินการปรับปรุงการสํารวจรังวัดพ้ืนท่ีสวนปาดวยเคร่ืองหาพิกัดจากดาวเทียม พบวาพ้ืนท่ีในความ

รับผิดชอบรวมท้ังส้ิน 5,620.016 ไร แบงพ้ืนท่ีตามการบริหารงาน ดังนี้ 
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ตารางจําแนกการใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาวังวิเศษ 

 

ลําดับท่ี แปลงป 
(รับมอบ) 

แปลงป 
(รื้อปรับปรุง) 

เนื้อท่ีรับมอบ 
(ไร) 

เนื้อท่ี GPS 
(ไร) 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
(ไร) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ 
(ไร) 

พ้ืนท่ีอื่นๆ 
(ไร) 

หมายเหตุ 

1 2518  1,151.00   242.466   
2  2531/18  357.382 275.468    
3  2532/18  472.239 373.560    
4  2535/18  140.833 135.224    
5 

 2518  260.395 260.395   
ยูคา,กระถินณรงค,ยาง
นา 

6 2519  1,231   372.272 18.763  
7  2530/19  73.148 41.249    
8  2531/19  19.280 13.103    
9  2532/19  92.640 79.626    
10  2533/19  506.304 442.177    
11  2535/19  294.036 289.477    
12 2520  1,218   67.452 117.906  
13  2530/20  121.058 86.544    
14  2531/20  292.366 242.884    
15  2534/20  145.182 124.909    

 

 

ตารางจําแนกการใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาวังวิเศษ (ตอ) 
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ลําดับท่ี แปลงป 
(รับมอบ) 

แปลงป 
(รื้อปรับปรุง) 

เนื้อท่ีรับมอบ 
(ไร) 

เนื้อท่ี GPS 
(ไร) 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
(ไร) 

พ้ืนท่ีอนุรักษ 
(ไร) 

พ้ืนท่ีอื่นๆ 
(ไร) 

หมายเหตุ 

16  2547/20  442.114 393.988    
17  2533  141.462 116.419    
18  2534  84.528 68.831    
19  2547  16.539 16.539    
20  2548  8.561 8.206    
21  2548  139.024 127.973    
22 2526  695   128.445   
23  2529  171.772 118.822    
24  2530  198.683 161.317    
25  2532/26  35.817 35.817    
26  2548/26  254.570 247.914    
27  2551  100.295 84.577    
28  2557  25.452 25.199    
29  2558  247.466 236.276    
         
         

รวมท้ังสิ้น   5,363.00 4,641.146 4,006.494 810.635 136.669  
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สรุปผลการดําเนินการยอนหลัง 5 ป 
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ดานการผลิตยางพารา 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 
ผลผลิต(กก.) 341,141.9 194,027.46 283,308.94 248,487.56 364,745.47 

ยอดรายได(บาท) 24,501,027.46 10,579,516.88 12,983,795.67 15,512,022.25 31,909,551.77 

 

ดานการทําไม 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 
เนื้อท่ี 24.29 259.05 - 549.25 544.49 
ปริมาตรไม 765.94  8,624.78 - 12,799.24 29,090.64 
เปนเงิน(บาท) 289,345 4,630,000 - 4,386,940.06 5,449,821.09 
 

สรุปผลประกอบการ 

รายการ 2560 2559 2558 2557 2556 
รายได 31,909,551.77 15,512,022.25 12,983,795.67 15,739,856.06 24,501,027.46 
รายจาย 18,215,375.70 11,686,486.53 11,305,351.33 8,928,834.67 12,428,087.57 
กําไร 13,694,176.07 3,825,535.72 1,678,444.34 6,811,021.39 12,072,939.89 
 

ดานการลงทุน(ดูแลรักษาพ้ืนท่ียางพารากอนเปดกรีด) 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
เนื้อท่ี 98.44 98.44 98.44 283.34 832.59 832.59 
เปนเงิน
(บาท) 

-  191,655 283,400 1,150,331 797,724.85 797,724.85 

 

 

 

 

 

โครงสรางอัตรากําลัง 
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จํานวนพนักงาน และลูกจาง รวมจํานวนท้ังส้ิน 29 คน ดังนี้ 

 หัวหนางานสวนปา    จํานวน  1  อัตรา 
 ผูชวยหัวหนางานสวนปา    จํานวน  1  อัตรา 
 พนักงาน และพนักงานปฏิบัติการ   จํานวน  5  อัตรา 

พนักงานปฏิบัติการสัญญาจาง   จํานวน  1  อัตรา 
ลูกจางเหมา     จํานวน  21  คน 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิเคราะหสถานภาพสวนปา 

จุดแข็ง (Strength) 

1. บุคลากรสวนปามีศักยภาพ มีความรูความเขาใจในการปลูกสรางและเก็บเก่ียวผลผลิต 
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2. มียานพาหนะเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

3. พ้ืนท่ีสวนปาใกลเสนทางคมนาคม มีความสะดวกและคลองตัวในการติดตอส่ือสาร  

4. มีการปลูกไมปาควบคู กับไมยางพารา เพ่ือสงเสริมความหลากหลายดานชนิดพันธุของไม

เศรษฐกิจ 

5. มีพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีสมบูรณ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ  

6. ราษฎรโดยรอบสวนปามีทัศนคติ และความสัมพันธอันดีกับสวนปา 

จุดออน  (Weakness) 

1. ท่ีต้ังสํานักงานหางไกลกับแปลงปลูกสราง สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ 

2. พ้ืนท่ีสวนปาไมเปนผืนเดียวกัน ยากตอการบริหารจัดการ 

3. สวัสดิการบานพักคนงานกรีดยางพารามีรองรับไมเพียงพอกับสมาชิกกรีดยาง 

โอกาส  (Opportunity) 

1. มีพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High Conservation Value Area; HCVA) 

และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถสรางโอกาสการมีสวนรวมกับชุมชน เปนแหลงเผยแพร

ความรูใหกับประชาชนและเยาวชน 

2. พ้ืนท่ีสวนปามีแปลงปลูกไมพะยูง สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศไดในอนาคต 

3. ราษฎรและชุมชนรอบสวนปามีความสัมพันธท่ีดี และเขาใจการดําเนินงานของสวนปา ทําใหเกิด

ความรวมมือของราษฎร และชุมชนรอบสวนปา ในการทํากิจกรรมตางๆของสวนปาและชุมชน 

4. สวนปาไมยางพาราท่ีดําเนินการทําไมออก สามารถรับทุนสงเคราะหจากสํานักงานการยางแหง

ประเทศไทย เพ่ือลดเงินลงทุนของ อ.อ.ป. ไดสวนหนึ่ง 

ขอจํากัด   (Threat) 

1. ระเบียบกฎเกณฑดานการปาไมไมเอ้ืออํานวยตอการบริหารจัดการสวนปา 

2. งบประมาณในการร้ือปรับปรุงแปลงปลูกสรางสวนปา และพ้ืนท่ีอนุรักษ ใหเกิดประโยชนไดอยาง

เต็มท่ีมีจํานวนจํากัด 

3. ยางพาราซึ่งถือเปนผลผลิตหลักของสวนปา มีความผันผวนทางราคาตามกลไกการตลาดสากล 

 

แผนการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

ดานการจัดการผลผลิตสวนปา 

รายการ คาใชจาย 
ประมาณการรายจาย 
(ลานบาท) 

- อํานวยการ 
- ทําการ 

รวม 

 
 

6.60 
5.26 
11.86 

ประมาณการผลผลิต  
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น้ํายางพารา 
- พ้ืนท่ี (ไร) 
- ผลผลิต (ตัน) 

 
2,721.32 
226.37 

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

 
469.88 
8,407.5 

ประมาณการรายได 
(ลานบาท) 

- น้ํายางพารา,เศษยาง,ยางกอนถวและอ่ืนๆ 
- ไมยางพารา 
- กองทุนสวนยาง 

รวม 

 
 

7.08 
4.25 
3.29 

 
14.62 

กําไรสุทธิ 2.76 
หมายเหตุ  ราคาขายน้ํายางพารา 32.- บาท/กิโลกรัม , ไมยางพารา 14,000.- บาท/ไร 

 

 

 

 

 

 

ดานการปลูกสรางและบํารุงสวนปา 

รายการ คาใชจาย 
ประมาณการรายจาย 
(ลานบาท) 

- อํานวยการ 
- ทําการ 

 
 

1.42 
2.64 

พ้ืนท่ีปลูกสราง (ไร) 
- แปลงเกา 224 ไร 

(ยางพารา) 
- แปลงเกา 1,066 ไร 

(อ่ืนๆ) 
- แปลงใหม 429.94 ไร 
(ปลูกทดแทนพ้ืนท่ีทําไม) 

 
2,808.54 

 
666.00 

 
1,054.91 
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาวังวิเศษ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ 

1. ช่ือแผนปฏิบัตกิาร  การดูแลพ้ืนท่ีเปดกรีดและการเก็บเก่ียวผลผลิตน้ํายางพารา 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาวังวิเศษ  

3. วัตถุประสงค  1. เพ่ือควบคุมการเก็บเก่ียวผลผลิตใหเปนไปตามแผนธุรกิจท่ีกําหนด และปองกันการรั่วไหลของผลผลิต 

   2. เพ่ือสรางรายไดใหแกหนวยงาน และมีการกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย   ดําเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตใหเปนไปตามเปาหมายรายป 

5. ตัวช้ีวัด   ผลผลิตรายป (ตัน) 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

รายได รายจาย 
1 การดูแลและบํารุงรักษาตนยางพารา หน.สป./ 3,435.75 ไร  13.70 14.13 
 - กําจัดวชัพืช ผช.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./ 274.00 ตัน    
 - การสมัครและคัดเลอืกสมาชิกกรีดยางพารา ผช.หน.สป.  มี.ค.-เม.ย.   
 - การเก็บเก่ียวผลผลิต   เม.ย.-มี.ค.   
 - การพักหนากรดี   มี.ค.-เม.ย.   
3 การติดตามประเมินผล หน.สป.  ม.ค.-ธ.ค.   

แผนปฏิบตัิการประจําป 2561 

งานสวนปาวังวเิศษ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ 

1. ชื่อแผนปฏบิัติการ  การดูแลรักษาพื้นที่ปลูกสรางสวนปาไมยางพารากอนเปดกรีด 

2. หนวยงานรบัผิดชอบ งานสวนปาวังวิเศษ  

3. วัตถุประสงค  1. เพื่อดูแลรักษาพื้นทีป่ลูกสรางสวนปาไมยางพาราใหเจริญเติบโตเปนไปตามหลักวิชาการ 



 

แผนบริหารจัดการสวนปาวังวเิศษ ประจําป 2561 หนา 16 
 

   2. เพื่อใหตนยางพาราสามารถเกบ็เกี่ยวผลผลิตไดเมื่อครบตามเกณฑกําหนด 

4. เปาหมาย   ดูแลรักษาพื้นที่ปลูกสรางสวนปาไมยางพารากอนเปดกรีด 

5. ตัวชีว้ัด   1. อัตราการเจริญเติบโตเปนไปตามขอมูลทางวิชาการ 

    2. พื้นที่สวนปาไมเกิดไฟไหมภายในสวนปา  

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

รายได รายจาย 
1 การบํารุงรักษาพื้นที่สวนปาไมยางพารา อายุ 2-3 ป  หน.สป./ 224 ไร  -  0.83 
 - การสํารวจอัตราการรอดตาย ผช.หน.สป.  เม.ย.-พ.ค.   
 - การปลูกซอม   มิ.ย.-ก.ค.   
 - กําจัดวัชพืช   มิ.ย./ต.ค.   
 - ใสปุย   ก.ค./พ.ย.   
 - แตงกิ่ง   ก.ค./ต.ค.   
 - ปองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
2 การบํารุงรักษาพื้นที่สวนปาไมยางพารา อายุ 4-6 ป หน.สป./     
 - กําจัดวัชพืช   มิ.ย./ต.ค.   
 - ใสปุย   ก.ค./พ.ย.   
 - ปองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
3 การติดตามประเมินผล หน.สป.  ม.ค.-ธ.ค.   

 

แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาวังวิเศษ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การทําไมยางพาราออกจากพ้ืนท่ีสวนปา 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาวังวิเศษ  

3. วัตถุประสงค  1. เพ่ือดําเนินการทําไมออกในพ้ืนท่ีสวนปาท่ีครบรอบตัดฟน และมีผลผลิตไมคุมคาแกการลงทุน  

   2. เพ่ือใหการดําเนินการทําไมออกเปนไปตามหลักวิชาการ และตามแนวทางการเกิดผลกระทบตํ่า 

4. เปาหมาย   พ้ืนท่ีทําไมตามแผนการทําไมยางพารา  

5. ตัวชี้วัด   1. เนื้อท่ีทําไมออก (ไร) 
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    2. ปริมาตรไมยางพารา (ลบ.ม.) 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

รายได รายจาย 
1 สํารวจกําลังผลิตไมยางพารา หน.สป./ 560.82 ไร 

ต.ค.-ธ.ค.  
(กอนปทําไม) 

7.96 5.38 
2 การขออนุญาตทําไมออก และชาํระคาภาคหลวง ผช.หน.สป.    

3 
ย่ืนขอรับทุนสงเคราะหการทําสวนยางพารา จาก 
สกย. 

 
   

4 จัดทําบญัชีสตอกไม     
5 ประกาศประมูลจําหนาย   ม.ค.   
6 ควบคุมการทําไมออกใหเปนไปตามหลักวิชาการ   ม.ค.-มี.ค.   
7 รายงานผลการทําไม   มี.ค.-เม.ย.   
8 การสํารวจผลกระทบดานส่ิงแวดลอม   ม.ค./พ.ค.   
9 การติดตามประเมินผล      
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แผนการดําเนนิงานดานสงัคม 

  งานสวนปาวังวิเศษ มีชุมชนรอบสวนปาจํานวน  6 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 4 ,หมู

ท่ี 5 หมูท่ี12และหมูท่ี 13 ตําบลอาวตง  และหมูท่ี 2 ตําบลวังมะปรางเหนือ อําเภอวังวิเศษ  และหมูท่ี 

4 ตําบลบางกุง อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง  

การบริหารจัดการสวนปาโดยชุมชนมีสวนรวมจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การดําเนินกิจกรรมตางๆของ

สวนปายอมสงผลใหเกิดการกระทบสงถึงประชาชนในพ้ืนท่ีรอบๆสวนปาดังนั้น เพ่ือใหสวนปาสามารถมี

เคร่ืองมือ ในการเขาถึงและทราบแนวโนมของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม การวิเคราะหชุมชนแบบมีสวน

รวม จะไดเปนแนวทางหนึ่ง หรือเปนกระบวนการหนึ่งในการศึกษา สืบคน สํารวจ ตรวจสอบสภาพ

โครงสรางและหนาท่ีของชุมชนท้ังในเชิงของการรวมกลุม ปฏิสัมพันธ ความผูกพัน ความขัดแยง  

รวมท้ังความตองการของชุมชนตอการพัฒนาชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณะสุข การเมือง 

วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือจะไดนําผลท่ีไดจากกระบวนการมีสวนรวม ผาน

ทางเทคนิควิธีการตางๆมาใชในการวางแผนการทํางานของสวนปาใหดีข้ึนตอไป โดยมีแผนการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

- สนับสนุนใหพนักงาน/ลูกจาง ไดรับการฝกอบรมตามสายงาน อาทิ การทบทวน

องคความรูทางบัญชีและการเงิน, ทักษะการกรีดยางพารา ฯลฯ 

- การวิเคราะห/ประเมินผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 

- การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามขอกําหนดดานชีวอนามัย และความปลอดภัย 

- การแกไขขอขัดแยงอยางมีสวนรวม 
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาวังวิเศษ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียของสวนปา 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาวังวิเศษ  

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 ผช.หน.สป./  ม.ค.   

3 จัดทําแผนการบริหารผูมีสวนไดสวนเสียรอบสวนปา 
พนักงานสวน

ปา 
 

ก.พ.-มี.ค. 
  

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

แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาวังวิเศษ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ (การจางงาน และวนเกษตร) 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาวังวิเศษ  

3. วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหชุมชนรอบสวนปามสีวนรวมในการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ  
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   2. เพ่ือใหเกิดการสรางาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหแกชุมชนทองถ่ินรอบสวนปา 

4. เปาหมาย   การจางแรงงานจากชุมชนรอบสวนปา และเปดโอกาสใหราษฎรใชประโยชนพ้ืนท่ีสวนปาในระบบวนเกษตร 

5. ตัวชี้วัด   1. สัดสวนการจางงานของชุมชนรอบสวนปา 

    2. จํานวนสัญญา และจํานวนเน้ือท่ีดําเนินการระบบวนเกษตร 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

รายได รายจาย 

1 
การประกาศนโยบายการจางงานสวนปา และนโยบายการ
มีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสรางสวนปา
เศรษฐกิจ (วนเกษตร) 

หน.สป./ 
ลูกจาง/แรงงาน เปนราษฎร
ในทองถ่ินมากกวา 50% 

ม.ค.-ก.พ. 
-  - 

2 
การประกาศรับสมัครลูกจาง/แรงงาน และผูสนใจเขารวม
วนเกษตร 

ผช.หน.สป./  ม.ค.-ก.พ. 
  

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

4 
การจัดทําสัญญา พรอมจัดทําฐานขอมูลลูกจาง/แรงงาน
สวนปา 

 
 

มี.ค.-พ.ค. 
  

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

  งานสวนปาวังวิเศษ ไดดําเนินการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเพ่ือเปนพ้ืนอนุรักษประเภทแหลง

น้ํา ลําหวย พ้ืนท่ีปาก่ึงธรรมชาติ(Semi-Natural Forest)และเปนพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ี

สวนปา (High Conservation Value Area; HCVA) ไดแกอางเก็บน้ําธรรมชาติซึ่งเปนแองรับน้ําตาม

ธรรมชาติ อยูในเขตพ้ืนท่ีแปลงป 2520และแปลงป 2526 เพ่ือสงวนและคุมครองความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ท้ังพันธุพืช และพันธุสัตวภายในทองถ่ินในคงอยูอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองมีแผนการจัดการตางๆ 

ไดแก 

- การดูแลรักษาพ้ืนท่ีอนุรักษของสวนปาใหคงอยู (Semi – Natural Forest, พ้ืนท่ี

อนุรักษ) 

- การดูแลรักษาไมอนุรักษใหคงอยู 

- การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

- การดูแลรักษาพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High 

Conservation Value Area; HCVA) ใหคงอยู 

- การสงเสริมความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแก

ชุมชนทองถ่ิน 

- การควบคุมการใชสารเคมี และวัตถุอันตราย ภายในพ้ืนท่ีสวนปา 
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แผนปฏิบัติการประจําป 2561 

งานสวนปาวังวิเศษ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ 

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

HCVA) 

2. หนวยงานรับผิดชอบ งานสวนปาวังวิเศษ  

3. วัตถุประสงค  1.  เพ่ือดูแล รักษา ปกปองระบบนิเวศน และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนท่ีอนุรักษในเขตสวนปา 

    2. เพ่ือสงเสริมใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกเยาวชน และราษฎรในทองถ่ิน 

3. เพ่ือสงเสริมใหชุมชนในทองถ่ินตระหนัก และเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอมท้ังเรียนรูท่ีจะใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

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

สภาพสมบูรณ คงอยู 

5. ตัวชี้วัด   1. จํานวนพ้ืนท่ีอนุรักษ (ไร) 

    2. จํานวนตนไมอนุรักษ (ตน) 

    3. จํานวนพ้ืนท่ีมีคุณคาดานการอนุรักษสูงในพ้ืนท่ีสวนปา (High Conservation Value Area; HCVA) 

    4. ผลการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

    5. จํานวนผูเขามาใชประโยชน และจํานวนผลผลิตจากพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีใชประโยชน  

 

 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ลําดับที ่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

รายได รายจาย 

1 
การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ, ไมอนุรักษ 
พ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ี HCVA 

อ.อ.ป./ 
ผลการสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ, 

ม.ค.-ก.พ. 
-  - 
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ไมอนุรักษ พ้ืนท่ีอนุรักษ 
และพ้ืนท่ี HCVA 

2 
การประกาศนโยบายสวนปาดานการดูแล สงวน 

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

  

3 
การเก็บตัวอยางดนิและน้ํา เพื่อวิเคราะหขอมูลและ
ประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  

ผช.หน.สป./ 
 

มี.ค.-พ.ค. 
  

4 
การตรวจตรา ปองกัน และดูแลรักษาไมอนุรักษ 
พ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ี HCVA 

พนักงานสวน
ปา 

 
มี.ค.-พ.ค. 

  

5 
การเก็บขอมูลผูเขามาใชประโยชน และลักษณะการใช
ประโยชนในพื้นท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ี HCVA 

 
 

ม.ค.-ธ.ค. 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบวนวัฒน 

1. การเตรียมพ้ืนท่ี  
 หลังจากการทําไมออกจากพ้ืนท่ี จะตองดําเนินการถอนราก ถอนตอ กําจัดเศษวัชพืชตกคาง

ออกใหหมดส้ิน ทําการไถดวยรถแทรกเตอรลอยาง โดยไถบุกเบิกดวยผาน 3 และไถพรวนดวยผาน 7 
ซึ่งหากเตรียมพ้ืนท่ีไดดีการดําเนินงานในข้ันตอนตอไปก็จะสะดวกส้ินเปลือง คาใชจายนอย จะเตรียม



 

แผนบริหารจัดการสวนปาวังวเิศษ ประจําป 2561 หนา 27 
 

พ้ืนท่ีชวงไหนจะตองคํานึงถึงฤดูกาลดวย ในชวงท่ีฝนตกซึ่งพรอมจะปลูก จะตอง เตรียมพ้ืนท่ีใหเสร็จกอน
ฝนจะตกประมาณ 1 สัปดาห หากเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จไวนานมากจะมีปญหาวัชพืชงอก ใหม หากเตรียม
พ้ืนท่ีลาชาจะสรางปญหาปลูกไมทันและคาใชจายจะสูงข้ึนสูญเสียโอกาสของการเก็บเก่ียว ผลผลิตใน
อนาคต ชวงเวลาท่ีเหมาะสมควรดําเนินการระหวางเดือนมกราคม-เมษายน ในกรณีพ้ืนท่ีมากวา 100 ไร 
หากพ้ืนท่ีนอยกวา 100 ไร ควรดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับฤดู ฝนของ
แตละทองท่ีดวย  

วิธีการเตรียมพ้ืนท่ี ดําเนินการโดยรงงาน เคร่ืองจักรกล และสารเคมีผสมผสานกัน กลาวคือ 

- การเตรียมพ้ืนท่ีดวยแรงงาน คือ การใชแรงงานถางปา เก็บริบ เผาริบ การถางปา ถาง

วัชพืชท่ีเปนวัชพืชขนาดเล็กใหท่ัวพ้ืนท่ี หากมีกอไผหรือหวายใหฟนลง ใหราบเรียบใหตอใกลผิวดินมาก

ท่ีสุด  การเก็บริบ เผารบิ เปนการเก็บตนไมเศษไมปลายไมท่ีหลงเหลือจากการเผาปาเผาริบให หมด

จากพ้ืนท่ี หากการเผาปาเผาไหมไดดีจะเหลือเศษไมปลายไมนอยการเก็บริบจะรวดเร็วข้ึน วิธีการเก็บริบ

ใชแรงงานเก็บเศษไมขนาดเล็ก มากองรวมกันเพ่ือทําเชื้อไฟ ตัดทอนไมขนาดใหญมากองสุมดานบน ถา

สามารถกองเปนกระโจมคลายกอกอง ไฟของลูกเสือในการเลนรอบกองไฟได จะจุดไฟเผาไหมไดดีกวา

การซอนทับตามแนวนอน หลังจากนําไม ใหญมาทับบนกองเศษไมแลว เมื่ออากาศเร่ิมรอนข้ึนเร่ิมเผาไฟ 

ในระหวางไฟไหมคอยหมั่นมาตรวจสอบ ใช ก่ิงไมขนาดใหญ ดันกองถานใหไปไหมเศษไมสวนท่ีเหลือให

หมดส้ิน เปนการส้ินสุดขบวนการเตรียมพ้ืนท่ี โดยใชแรงงาน  

- การใชเครื่องจักรกล เคร่ืองจักรกลท่ีตองนํามาปฏิบัติงานคือรถแทรกเตอรตีนตะขาบ 
(Crawler) หรือรถขุด(Back hoe) ดําเนินการถางปา ลมไม ถอนตอ กวาดรวมกอง (Withdrawal) 
เกล่ียปรับพ้ืนท่ี หลังจากนั้นใชรถแทรกเตอรลอยาง (Farm tractor) ติดผานไถ 3 จานหรือ 4 จาน ทํา
การไถบุกเบิก ท้ิงไวประมาณ 15 วัน ติดผานไถ 7 จานทําการไถพรวน ก็จะเสร็จข้ันตอนของ การเตรียม
พ้ืนท่ี การเตรียมพ้ืนท่ีท่ีประณีต(Intensive) ภายหลังจากเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จในพ้ืนท่ีนั้นจะตองไม มีจอม
ปลวก ตอไม หรือเศษไมปลายไมหลงเหลืออยู ซึ่งมีวิธีการจัดการไดดังนี้  

การรวมกองตนไมท่ีถางลงหรือขุดตอข้ึนมาใหรวมกองเปนกองยาวๆ ใหแนวของกองเปนไป 
ตามทิศทางลม หากพ้ืนท่ีเปนท่ีลาดชันหรือควนเขา ใหกองโดยมีทิศทาง ข้ึนเขาอัดกองดานขางใหแนน 
ทําการเผากองเศษไมจากหัวกองทางดานตนลม เนื่องจากไมท่ีกองยังไมแหงสนิท อาจจะใชเชื้อไฟชวย
เผาในคร้ังแรก เชื้อไฟท่ีใชอาจจะเปนยางรถยนตท่ีชํารุด แลว หรือน้ํามันดีเซลก็ได เร่ิมเผาในตอน
กลางวันขณะอากาศรอน เมื่อไฟเร่ิมลุกแลว ใชรถแทรกเตอร ตีนตะขาบ หรือ รถแบคโฮ คอยอัดกอง
ไฟ ใหแนน เปนระยะ การเผาไหมก็จะดีข้ึน ควรเผาพรอมๆกันหลายๆ กองในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือ
เคร่ืองจักรท่ีคอยอัดกองไฟจะไดไมเสียเวลาทํางาน และเม่ือไฟไหมเศษไมปลาย ไมสวนเล็กๆหมดแลว 
จะคงเหลือตนไมขนาดใหญหรือตอไม ใหทําการสลายกอง แลวอัดเผาใหมใหหมดก็จะ เผาไดงายข้ึน 
เพราะมีถานไมติดไฟอยูจํานวนมาก การเผาเศษไมปลายไมโดยวิธีนี้ แมจะมีฝนตกบางก็จะเผาได หมด  

เมื่อเสร็จส้ินการเผาจนไมมีเศษไมหลงเหลือแลว เปนข้ันตอนของการเกล่ียปรับพ้ืนท่ีโดยการ 
เกล่ียจอมปลวกออกใหพ้ืนท่ีราบเรียบ เพ่ือความสะดวกในการไถบุกเบิกในพ้ืนท่ีราบ การไถบุกเบิกดวย
ผานไถ 3 จาน หรือ 4 จาน กอนจะลงมือไถ จะตองทราบวาจะปกหลักหมายปลูกไปตามทิศทางใด 
เพราะการไถบุกเบิกท่ีดีทิศทางการไถควรจะต้ังฉากกับแนวปลูกตนไม และการไถพรวนเปนการไถต้ังฉาก
กับการไถบุกเบิกทิศทางการไถจะเปนไปตามแนวปลูกตนไม การ ดําเนินการเชนนี้จะเปนประโยชนในการ
เขาดําเนินการปกหลักหมายปลูกและการปลูก เพราะคนงานไมตอง เดินขามข้ีไถ การไถในพ้ืนท่ีปลูก
ยางพาราท่ีมีน้ําทวมถึง จะเปล่ียนเปนการไถยกรอง วิธีการไถจะไถไป ตามทิศทางของแนวปลูกตนไม ใช
ผาน 3 หรือ ผาน 4 ไถคร้ังแรก สาดดินท่ีไถข้ึนไวบริเวณโคนยางพารา และไถพรวนดวยผาน 7 ดวยวิธี
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เดียวกัน ระหวางแถวยางพาราจะเปนรองลึกประมาณ 50 ซ.ม. สําหรับใหน้ํา ในดินไหลจากโคนตน
ยางพารามาเก็บขังในฤดูฝน  

 
ภาพหนาตัดหลังไถยกรองเสร็จ 

 

- การใชสารเคม ี จะดําเนินการหลังจากถางปา โคนลม เก็บริบ เผาริบแลว ปลอยใหวัชพืช
ข้ึนประมาณ 30 ซ.ม. และใชสารเคมีฉีดพนกําจัด ซึ่งจะเปนวิธีการท่ีสะดวก และประหยัด วัชพืชตายส้ิน
ซาก หากดําเนินการไมทันวัชพืชข้ึนสูงมาก จะตองใชสารเคมีในการกําจัดมากข้ึน วัชพืชจึงจะแหงตาย 
โดยคํานึงถึงชนิดของวัชพืชท่ีข้ึนอยูเปนหลัก เหมาะกับวัชพืชท่ีเปนพืชใบเล้ียงเด่ียว เชน หญาตางๆ 
สารเคมีท่ีนิยมใช คือไกลโฟเสท และ อิมมาสเฟอร ในการดําเนินการควรจะดําเนินการในตนฤดูฝน 
ปลอยใหวัชพืชยุบตายจึงจะเขาดําเนินการในข้ันตอนตอไป  

2. การคัดเลือกชนิดพันธุ  
พันธุยางพาราท่ีนํามาปลูกในสวนยางพาราของประเทศไทยในปจจุบัน เปนยางพันธุดีท่ี 

เกิดจากการผสมพันธุ เพ่ือสรางอัตราผลผลิตใหเหมาะสมในทางเศรษฐกิจ ยางพันธุดีมีมากมายหลาย
ชนิด แหลงผสมพันธุยางท่ีเปนท่ียอมรับคือประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย การจะเลือก
ยางพารา พันธุใดมาปลูกจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมดานตางๆ ในชวงเร่ิมตนการปลูกสรางสวนยาง 
เจาของสวน จะเลือกชนิดพันธุท่ีใหน้ํายางตอปตอไรดีท่ีสุด พันธุยางท่ีเหมาะสมในกรณีนี้จะมี BPM 24 
RRIM 600 หรือ RRIT 251 เปนตน ตอมาวงการใชสอยไมโดยเฉพาะไมเคร่ืองเรือน (Ferniture)  
จากเนื้อไมยางพาราเปนท่ีนิยมมากข้ึนเจาของสวนก็มุงหวังจะปลูกยางพาราเพ่ือหวังใชเนื้อไมดวย ชนิด 

พันธุยางท่ีเหมาะสมเพ่ือการนี้จะมีพันธุ PB 235 RRIM 620 หรือ GT 1 เปนตน แตเม่ือ ดําเนินการ

ปลูกไปแลวมักจะพบกับปญหานานาประการ เชนการเกิดโรคตางๆในบางชนิดพันธุการ เจริญเติบโตไมดี 

ชวงเวลาการกรีดยางไมครบรอบหมุนเวียนเปนตน ดังนั้นการเลือกชนิดพันธุยางพารา พันธุดีมาปลูกจึง

ตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆประกอบ เชน สภาพดิน ลักษณะของพ้ืนท่ี สภาพดินฟาอากาศ ความเหมาะสม

ตอระบบกรีดยาง และ อัตราของน้ําฝนเฉล่ียตอป เปนตน ชนิดพันธุยางพาราท่ีกลาวไว เบื้องตนเปนชนิด

พันธุท่ีนิยมปลูกปจจุบัน แตละชนิดพันธุมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกตางกัน โดยสวนปาคลองทอมได

ดําเนินการคัดเลือกสายพันธุท่ีมีความเหมาะสมในพ้ืนท่ี จํานวน 2 ชนิด ไดแก 

- RRIM 600 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศมาเลเซีย ในประเทศไทยนิยมปลูก ชนิดนี้
มาก ใหผลผลิตปานกลาง ปลูกไดทุกสภาพดิน มีความตานทานตอโรคราใบรวงจากเชื้อราไฟทอป เทอรา 
ท่ีทําใหใบยางรวงในฤดูฝนนอย ในเขตท่ีมีโรคนี้จึงไมสมควรปลูก ลําตนมีขนาดเล็ก ราคาเนื้อไม หลังกรีด
มีราคาซื้อขายตํ่ากวาชนิดพันธุอ่ืนมีความทนทานตอการกรีดถ่ีปานกลาง  

- RRIT 251 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศไทย กําลังไดรับคําแนะนําจาก สถาบันวิจัย
ยางปริมาณน้ํายางมีมากกวาพันธุ RRIM 600 ในหนากรีดแรก ผลผลิตตอไรตอปอยูใน เกณฑดี ได
ผลผลิตมากกวา 300 กิโลกรัมตอไรตอป  

โดยกลาท่ีนํามาปลูกในพ้ืนท่ี จะคัดเลือกดําเนินการ 2 ชนิด ไดแก 
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- ปลูกดวยกลาตาเขียว โดยนํากลาท่ีติดตาแลวลงปลูกในแปลง กลายางพาราตาเขียว 
อาจจะเตรียมเอง หรือซื้อจากเอกชน หากจะปลูกโดยวิธีนี้ตองปลูกในชวงตนฤดูฝนเมื่อฝนตกชุกจะทํา ให
อัตราการรอดตายของกลาท่ีปลูกสูง โดยขณะปลูกกําลังมีฝนตกดวย จะทําใหการรอดตายยิ่งมากข้ึน 
การปลูกโดยวิธีนี้เหมาะสมกับการปลูกยางพาราในภาคใตและภาคตะวันออกท่ีมีฝนชุก  

ขอดี ทุนดําเนินการปานกลาง การเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตตรงตามกําหนด  
ขอเสีย กรณีเกิดฝนท้ิงชวงหลังปลูกจะทําใหอัตราการงอกหรืออัตราการรอดตายของ

กลา ตํ่า จําเปนตองทําการซอมแซม  
- ปลูกดวยกลาติดตาชําถุง โดยการใชกลาชําถุงท่ีมีฉัตรใบ 1-2 ฉัตร มาปลูกลงแปลง ปลูก 

วิธีนี้จะทําใหการปลูกมีอัตราการรอดตายสูง กลาชําถุงอาจจะเตรียมเองโดยการใชกลาตาเขียวมาเพาะ 
ชําในถุงดิน โดยการเพาะชําถุง ควรเตรียมถุงขนาด 4x12 นิ้ว บรรจุดิน นําไปจุมในภาชนะบรรจุน้ํา จน 
ดินอุมน้ําจนอ่ิมตัว แลวนํากลายงตาเขียวมาปกชํา นําไปเรียงพักในเรือนเพาะชํา การเรียงควรคํานึงถึง
การ เขาไปปฏิบัติงานดูแลรดน้ํา และหม่ันปลิดตาท่ีแตกจากตนตอเดิม มิใหแกงแยงและเบียดบังตายางท่ี
จะแตก ยอดออน และควรปองกันรักษาโรคราท่ีจะระบาดในเรือนเพาะชํา หรือซื้อกลาชําถุงก็ได  

ขอดี การเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด อัตราการรอดตายหลัง
ปลูก สูง ความเติบโตสมํ่าเสมอดี  

ขอเสีย ทุนคอนขางสูง  

3. การปกหลักหมายปลูก  
การปกหลักหมายปลูก คือการกําหนดตําแหนงท่ีจะปลูกตนยางพาราและกําหนดจํานวน 

ตนตอไร กอนการดําเนินการปกหลักหมายปลูกพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกจะตองเตรียมพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว มีปจจัย 
ตางๆท่ีตองคํานึงอันดับแรกคือจํานวนตนท่ีจะปลูกในพ้ืนท่ี 1 ไร สถาบันวิจัยยางแนะนําจํานวนตนปลูก
ท่ี เหมาะสมกบัยางพาราทุกชนิดพันธุ คือยางพารา 1 ตน จะครอบคลุมพ้ืนท่ี 20 ตารางเมตร 
ซึ่งจะให ผลผลิตน้ํายางสดเมื่อคิดเปนเนื้อยางพาราแหงไดมากท่ีสุด ปจจัยถัดมาท่ีตองคํานึงคือสภาพ
ของพ้ืนท่ี หาก เปนพ้ืนท่ีราบจะปกหลักหมายปลูกเปนแถวตรง ในขณะท่ีพ้ืนท่ีควนเขาหรือพ้ืนท่ีลาดชันจะ
ปกหลักหมาย ปลูกตามแนวระนาบ หรือแนวขอบเขา ชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการปกหลักหมายปลูก
ควรดําเนินงาน หลังจากเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จประมาณเดือน เมษายน-พฤษภาคม  

หลักหมายปลูก หรือภาษาของสวนยางพาราเรียกวา “ไมชะมบ” เปนไมหลักทําจากไม
ไผ กลมขนาดเล็กเสนรอบวงประมาณ 5 - 8 ซม. หรือไมไผขนาดใหญผาซีก กวางประมาณ 1 นิ้ว ความ
ยาว ประมาณ 1.2 เมตร เส้ียมปลายแหลม 1 ดาน ไมชะมบ อาจจะทําจากวัสดุอ่ืนก็ได เชนก่ิงไมขนาด
เล็ก หรือเหล็กกลวง หรือเหล็กกลมก็ได แตตองคํานึงถึงราคาตนทุนดวย การใชไมเปนไมชะมบ ใชงานได
ป เดียว แตใชเหล็ก อาจจะใชไดหลายป  

วิธีการปกหลักหมายปลูก ในพ้ืนท่ีราบกอนจะทําการปกหลักหมายปลูกจะตองคํานึงถึง 
รูปรางของพ้ืนท่ีและทิศทางของลมประจําถ่ิน สวนมากจะนิยมปกหลักหมายปลูกขนานกับแนวเขตแปลง 
เพ่ือความเรียบรอยสวยงามซึ่งบางคร้ังแนวท่ีปกหลักขวางกับทิศทางของลมประจําถ่ิน จะกอเกิดปญหา
ตน ยางพาราท่ีปลูกลมในกรณีลมแรง ลมประจําถ่ินท่ีสําคัญของประเทศไทยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลมมรสุมท้ัง 2 นี้มีทิศทางการพัดท่ีสวนทางกัน ดังนั้นทิศ
ทางการปกหลัก หมายปลูกท่ีเหมาะสมควรปกหลักใหแถวท่ีจะปลูกเปนไปตามทิศทางวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันตกเฉียงใต แตหากทิศทางท่ีจะปกหลักหมายปลูกไมขนานกับขอบแปลง ก็สามารถแกไขไดโดยใช
ทิศทางท่ีทํามุม แหลมกับแนวลมประจําถ่ินใหมากท่ีสุด  
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เมื่อตัดสินใจเลือกแนวทางของแถวไดแลวก็เร่ิมข้ันตอนตอไปคือ  
3.1 การวางแนวหลัก (Base Line) โดยใชกลองรังวัดกําหนดทิศทางของแนวแถว ปกหลัก

แมไวระยะหางๆ หากใชระยะทางระหวางตน 3 เมตร หลักแมควรจะหางกันหลักละประมาณ 30 เมตร 
หรือระยะตามความยาวของเทปวัดระยะแตตองหารดวย 3 ไดลงตัว หากเกษตรกรรายยอยไมมีกลอง 
รังวัดอาจกําหนดแนวแถวโดยการเล็งใหหลักทุกหลักซอนทับกันตามแนวทิศทางท่ีตองการ หลักแมหลัก 
แรกควรหางถนนขอบแปลงประมาณ 1.5 เมตร  
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3.2 การออกฉาก เปนการกําหนดทิศทางของแถวถัดไปใหขนานกับแนวแถวหลัก หากใช 

กลองรังวัดใหใชมุมตางกับแถวหลัก 90 องศา แลววัดระยะทางเทาความหางของแถวปกหลักแมหมายไว 
ทุกแถวจนเต็มพ้ืนท่ี แลวยายกลองรังวัดมาวางท่ีหลักแมแถวท่ีตอๆไปดําเนินการวางหลักแมตามขอ 1. 
แต กรณีไมใชกลองรังวัดใหใชเทปวัดระยะออกฉาก โดยอาศัยทฤษฎีบทท่ี 29 ในวิชาเลขาคณิตท่ีกลาวไว
วา  
“ กําลังสองของดานตรงขามมุมฉากเทากับผลรวมของกําลังสองของดานประกอบมุมฉาก” ตามภาพ
ขางลาง ในภาพเปนสามเหล่ียมมุมฉากซึ่งหากจัดทําเปนสมการทางคณิตศาสตรจะเปน ค2 = ก2 + ข2 
ซึ่งหาก แทนคาเปนตัวเลขของดานประกอบของมุมฉากท้ังสามดาน จะมีเลขท่ีเปนจํานวนเต็มอยูหนึ่งชุดท่ี
นํามา ประยุกตใชกับทฤษฎีนี้ไดคือ ดาน ก= 3 ข = 4 และ ค = 5 เมื่อนําไปแทนคาในสมการจะเปน 
52 = 32 + 42 หรือ 25 = 9 +16 หรือ 25 = 25 ในทางปฏิบัติเม่ือจะออกฉากดวยเทปวัดระยะ ให
วางหัวเทปท่ีมีเลข 0 ไวท่ีหลักแมหลักแรกวัดระยะ ไปตามแนวหลัก 4 เมตรปกหลักไว วัดระยะจากหลัก
ท่ี ปกไวไปตามแถวตอไป 5 เมตรซึ่งเลขในเทปจะเปนเลข 9 เมตร และลากเทปตออีกอีก 3 เมตรไปหา
หลักแม หลักแรก ซึ่งเลขในเทปจะเปนเลข 12 ดึงเทปใหตึงและ อยูในแนวระนาบแลวปกหลักไวท่ีเลข 9 
ก็จะไดภาพสามเหล่ียมมุมฉาก ซึ่งในภาพขางลางจะเปนจุด ก. ข. และ ค. ตอจากนั้นใหวัดระยะจากจุด 
ก.ผานไปทางจุด ค.ใหมีความกวางเทากับแถวท่ีกําหนดหากตองการ ระยะระหวางแถว 7 เมตร ก็วัด
กวาง 7 เมตร ปกหลักไวเปนจุด จ.และวัดในแถวนี้ตอไปโดยใหจุดตอไป หางจากจุด จ. 7 เมตรปกหลัก
ไวทําเชนนี้จนถึงริมแปลงปลูก จุดเหลานี้จะเปนจุดเร่ิมตนของแถวตอๆ ไป ในการเล็งเพ่ือใหหลักหัวแถว
อยูตรงกันตองเล็งใหหลักซอนกันทุกหลักก็จะเปนแนวตรง  
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3.3 การปกหลักซอย เมื่อไดหลักแมตามแนวทาง ขอ 1 และ 2 แลว ก็ปกหลักระหวาง 

หลักแมหรือเรียกวาหลักซอยโดยใชเทปวัดระยะวัดระหวางหลักแม ซึ่งหลักแมทุกหลักมีระยะหางกันท่ีใช 
ความหางระหวางหลักปลูกหารไดลงตัว โดยท่ัวไประยะหางระหวางหลักใชระยะ 3 เมตร หลักซอยจะ
ปก ชิดสายเทปดานใดดานหนึ่งท่ีตําแหนง 3 6 9 12 15 หรือ 18 เมตร เปนตน คนงานท่ีจะทําการ 
ปกหลักซอยควรจัดจํานวนคนใหเกินจํานวนหลักท่ีจะปก หากปกหลักซอยท่ี 3 6 9 12 15 และ 18 เมตร 
แสดงวาหลักแมหางกัน 21 เมตร จะตองใชคนงานในหนึ่งหมู 8 คน 2 คนแรกถือเทปวัดระยะ ท่ีเลข 0 
และ 21 อีก 6 คน จะประจําอยูท่ีเลข 3 6 9 12 15 และ 18 เมตร กอนเร่ิมงาน คนงานท่ีมีหนาท่ี
ปกหลักจะตองมีหลักท่ีจะปกไวทุกคนจํานวนเทากัน และมี ฆอนไมคนละ 1 อัน การปกหลักหมายปลูกถา
กระทําไดถูกตองโดยเฉพาะข้ันตอนการออกฉากเม่ือมองไปตาม แนวตรง หรือแนวทะแยงมุมจะเห็นหลัก
ท่ีปกไวเปนแถวตรงตลอดพ้ืนท่ี 
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4. การปลูก  
4.1 การเตรียมหลุมปลูก เปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะทําใหกลายางพาราท่ีปลูก มีความ

เจริญเติบโต ไดดีตามท่ีควรจะเปน หลุมปลูกท่ีดีจะชวยเรงระบบรากใหพัฒนาชอนไชไปตามดินท่ีเตรียม
ไว เมื่อระบบ รากมีประสิทธิภาพความเติบโตก็จะดีข้ึน บริเวณท่ีเตรียมหลุมปลูกตองอยูดานหนึ่งดานใด
ของหลักหมาย ปลูก โดยทุกหลุมตองหางหลักหมายปลูกในระยะท่ีเทากัน เพ่ือใหระยะระหวางตนหาง
เทากันตามกําหนด และเม่ือปลูกแลวจะมองเปนแถวตรง โดยแนะนําใหขุดหลุมหางจากหลักในแถว
ทางดานขวามือของหลัก ใหริมหลุมอยูหางจากหลักประมาณ 5 ซม. ในกรณีพ้ืนท่ีราบเพ่ือไมให
กระทบกระเทือนตอหลักหมายปลูก ในขณะขุดหลุม 

การขุดหลุมปลูกกรณีปลูกดวยกลาตาเขียว และกลายางพาราชําถุง จะขนาดของหลุม 
กวาง ยาว ลึก ประมาณ 50 ซ.ม. ใชจอบ หรือเสียมในการขุด 
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ในขณะทําการขุดหลุมใหแยกดินชั้นบนและดินชั้นลางท่ีขุดจากหลุมออกจากกันเพ่ือใชรองกน

หลุมกอนปลูก โดยผูขุดหลุมแยกดินไวดานหนึ่งดานใดของหลุม เชน หากวางดินชั้นบนไวทางทิศตะวันตก
ของ หลุม ดินชั้นลางควรวางไวทางทิศตะวันออก ผูควบคุมงานจะตองเปนผูส่ังการเพ่ือใหปฏิบัติใน
ทํานอง เดียวกัน 

4.2 การรองกนหลุม กอนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะสวนท่ีไมไดใชเมล็ดปลูก จะตองทํา
การรองกนหลุม ดวย ปุย 0-3-0 หรือรอคฟอสเฟท ผสมกับยาฆาปลวก รอคฟอสเฟท จะชวยรักษา
ความชิ้นในหลุมหลังปลูก กรณีกระทบแลงทําใหกลายางพาราท่ีปลูกไมเห่ียวเฉา ยาฆาปลวกจะชวย
ปองกันปลวกมากัดกินผิวแหงของ รากยางพารา การกัดกินรากยางพาราปลวกจะกินสวนท่ีแหง และจะ
เปดชองวางระหวางรากยางพารากับดิน ทําใหกลายางพาราตายได ปลวกเหลานี้เกิดจากการเตรียม
พ้ืนท่ีท่ีเก็บรากไมเศษไมเผาไมหมด หลงเหลืออยู ในแปลงปลูก ยาฆาปลวกจะชวยปองกันไมใหปลวกมา
รบกวนท่ีรากยาง กอนทําการรองกนหลุมควรท้ิง หลุมท่ีขุดแลวไวกลางแดดประมาณ 15 วัน เพ่ือใช
แสงแดดกําจัดโรคราบางชนิด 

5. การบํารุงรักษา  
การบํารุงรักษา เปนข้ันตอนท่ีสําคัญหลังปลูก เพ่ือจะใหตนยางพาราท่ีปลูกไวมีปริมาณ 

เต็มพ้ืนท่ี มีความเจริญเติบโตสมบูรณ สามารถกรีดเอาน้ํายางพารามาใชประโยชนไดในเวลาท่ีกําหนด 
โดยท่ัวไปยางพาราจะเปนพืชชนิดโตเร็ว (Fast growing Spp.) มีความเติบโตเฉล่ียทางเสนรอบวงวัดท่ี 
ระดับอก หรือ GBH (Girth at breast higth) ปละ 8 -10 ซ.ม. จะทําการกรีดยางพาราเม่ืออายุหลัง 
ปลูก 6 -7 ป หรือมีขนาด GBH 50 ซ.ม. ดังนั้นจึงจําเปนตองบํารุงรักษาตนยางพาราใหไดขนาดท่ี 
ตองการภายในเวลา 6 - 7 ป ถาการบํารุงรักษาไมดี โอกาส จะเปดกรีดเพ่ือสรางรายไดจากยางพาราก็
จะ ชาไปดวย การบํารุงรักษาท่ีสําคัญมี ปลูกซอม กําจัดความคุมวัชพืช ใสปุย แตงก่ิง ปองกันภัย 
ปองกันไฟ และสํารวจอัตรารอดตายและความเติบโต ซึ่งจะไดแยกกลาวในรายละเอียดตอไป  

5.1 ปลูกซอม หลังจากทําการปลูกไปแลว ตนยางพาราสวนหนึ่งจะตาย จากสาเหตุตางๆ 
เชนการปลูกไมประณีต ตนยางพารากระทบแลงหลังปลูก ถูกโรครา แมลง จําพวกปลวกทําลาย หรือ
เกิด จากภัยธรรมชาติเชนฝนตกหนักน้ําทวมโคนนาน หรือลมแรงก่ิงท่ีงอกจากตาพันธุดีหัก เปนตน 
จํานวนการ ตายของยางพาราท่ีปลูกยังแปรผันตรงกับวิธีการปลูกโดยวัสดุปลูกชนิดตางๆดวย การปลูก
ดวยเมล็ดติดตา ในแปลง โอกาสการติดของตาจะนอยหากหลังการติดตาเกิดความแหงแลง ปกติจะรอด
ตายหรือติดตาได สําเร็จไมเกิน 60% อีก 40% จําเปนตองปลูกซอม การปลูกดวยกลาตาเขียวหาก
กระทบแลงหลังปลูก จะมี อัตราการรอดตายตํ่า ปกติไมเกิน 70% การปลูกดวยกลาชําถุง จะมีอัตรา
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การรอดตายสูงประมาณ 80 % ข้ึนไป เมื่อปรากฏวาตนยางพาราท่ีปลูกตายก็จําเปนตองทําการนํากลา
ยางพารามาปลูกซอมใหเต็มพ้ืนท่ี  

ชวงเวลาท่ีทําการปลูกซอมควรเปนชวงท่ีมีฝนตกชุก ในปแรกหลังปลูกเสร็จประมาณ 1 
เดือน ระหวางเดือน มิถุนายน-สิงหาคม ในปท่ีสองปลูกซอมต้ังแตตนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม- 
มิถุนายนชวงท่ี 1 และประมาณเดือน สิงหาคม เปนชวงท่ี 2 จะทําการปลูกซอมเพียง 2 ป ปท่ี 3 เปน
ตน ไปไมจําเปนตองปลูกซอมเพราะกลาท่ีปลูกซอมในปท่ี 3 จะโตไมทันกับกลาตนแรก จะกลายเปนกลา
ท่ีถูก ขม (Suppress) ซึ่งเปนการส้ินเปลืองคาใชจายโดยเปลาประโยชน ยกเวนพ้ืนท่ีท่ีตนยางพาราตาย 
ตอเนื่องกันมากกวา 3 ตนเปนตนไปโดยพ้ืนท่ีนั้นไมมีปญหากับโครงสรางดิน หรือมีระดับน้ําใตดินต้ืน  
กลายางพาราท่ีนํามาปลูกซอม ใชกลายางพาราชําถุง ในปแรกใหมีฉัตรใบ 1- 2 ฉัตร และ ปลูกซอมในป
ท่ี 2 ใชกลายางพาราท่ีเล้ียงไวคางปมีฉัตรใบประมาณ 3-4 ฉัตร ท้ังนี้เพ่ือจะไดมีความ เจริญเติบโตได
ทันกลาท่ีปลูกกอน 

กอนจะทําการปลูกซอมจะตองทําการสํารวจ ตรวจนับวาในพ้ืนท่ีปลูกมีตนตายก่ีตน เพ่ือ จะ
ไดนํากลายางพาราไปซอมไดครบจํานวน และจะตองทราบวาตนท่ีตายอยูสวนไหนของแปลงปลูก แสดง 
ตําแหนงตายไดงายๆโดยใชเศษกระดาษเขียนจํานวนตนตายไวท่ีหลักหัวแถวแตละแถว ผูท่ีจะเขาทําการ  
ปลูกซอมใชคนงาน 2 คน จะหามกลายางพาราเขาไปในแถวท่ีจะทําการปลูกซอมเทากับจํานวนตนตายใน 
2 แถวท่ีติดกัน เมื่อปลูก ซอมในแถวท่ี 1 เสร็จ เดินวกกลับมาแถวท่ี 2 ปลูกซอมมาเร่ือยๆ จนหมดแถว 
กลา ยางพาราก็จะหมดพอดีเมื่อหมด 2 แถว รับกลายางพาราชุดใหม เพ่ือจะเขาปลูกซอม ในแถวท่ี 3- 
4 ตอไป หากมีคนงานหลายชุด ผูคุมงานจะเปนผูจัดแถวใหเขาทํางาน 

5.2 กําจัดควบคุมวัชพืช วัชพืชมีสวนสําคัญในการยับยั้งชะลอความเจริญเติบโตของ 
ยางพารา จึงมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการกําจัดและควบคุมวัชพืช ซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตลอด ชั่วอายุของยางพารา วิธีการกําจัดวัชพืชมี 3 วิธี  

5.2.1 ใชแรงงาน โดยการใชจอบถากรอบโคน ถากในแถว หรือถางระหวาง แถว 
นิยมใชในขณะยางพารามีอายุนอยๆ เศษวัชพืชจากการถากใหนํามาสุมโคน (Munching) เพ่ือชวย ลด
การคายน้ําบริเวณโคนและเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินเปนการชวยปรับปรุงโครงสรางดินดวย เศษวัชพืชท่ีได 
จากการถาง  

5.2.2 ใชเคร่ืองจักรกล ไดแกการไถพรวนดวยรถแทรกเตอรลอยาง เปนการ 
ปรับปรุงโครงสรางของดิน หรือการใชเคร่ืองตัดหญาตัดท่ัวพ้ืนท่ี เคร่ืองจักรกลสามารถดําเนินการไดเร็ว
ทัน กับเวลา  

5.2.3 ใชสารเคมี สารเคมีท่ีนํามาใชกําจัดวัชพืช จะเลือกใชสารเคมีท่ีไมเกิดการ
ตกคางหรือทําลายส่ิงแวดลอม อาทิเชน Glyphosate 48% เปนตน การใชสารเคมีตอง คํานึงถึงอายุ
ของตนยางพาราปกติจะใชสารเคมีเม่ือยางพารามีอายุ 3 ปข้ึนไป ในการใชแตละคร้ังตองระวัง ไมใหยา
เคมีฉีดพนถูกสวนสีเขียวของลําตน 

5.3 ใสปุย ยางพาราท่ีนํามาปลูกปจจุบัน เปนยางพันธุดีจําเปนตองใสปุยเพ่ือเรงความ 
เจริญเติบโตใหไดขนาดกรีดเม่ือถึงกําหนดเวลา 6- 7 ป เนื่องจากตนตอพันธุของยางพาราพันธุดี ได
เมล็ด มาจากยางพาราพันธุดีรุนกอนๆ ถาไดตนตอพันธุท่ีเปนยางพารารุนแรกท่ีเรียกวา พาราเดิม หรือ
พันธุ พ้ืนเมือง และสภาพดินท่ีปลูกเปนดินใหม การใสปุยก็ไมจําเปนมากนัก แตปจจุบันยางพาราเดิมหรือ
พันธุ พ้ืนเมืองแทบไมมีปลูกใหเก็บเมล็ดมาทําตนตอยางพาราไดและพ้ืนท่ีท่ีปลูกสวนมากก็เปนพ้ืนท่ีเส่ือม
โทรม หรือผานการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ มาแลว ดังนั้นการปลูกยางพาราเพ่ือหวังผลในทางเศรษฐกิจจึง
จําเปนตองใสปุย  
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ปุยท่ีใชกับยางพารามี 2 ชนิดคือปุยอินทรีย และปุยเคมี ประเทศไทยยังไมมีมาตรฐานการ 
ควบคุมมาตรฐานของปุยอินทรีย มีแตการควบคุมมาตรฐานของปุยเคมี สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ
เกษตร จึงไดแนะนําใหเกษตรกรใชปุยเคมีกับสวนยางพาราโดยการใชปุยสําเร็จ หรือผสมเองก็ได โดย
คําแนะนํานี้ จะเปล่ียนแปลงสูตรปุยเปนระยะ เปนการปรับปรุงใหทันสมัยตามผลงานท่ีทําการวิจัยได 
โดยหลังสุดเม่ือป 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 

 

เวลาการใสปุยอาจจะเปล่ียนแปลงได ข้ึนอยูกับความชื้นในดิน อาจจะใชปุยอินทรียผสม 
ดวยก็ไดและพยายามใสปุยหลังการกําจัดวัชพืช 
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5.3.3 การใสปุยยางพาราหลังเปดกรีด ใหปุยปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 500 กรัมตอตน 
คร้ัง แรกตนฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบเม่ือใบออนเร่ิมเพสลาด ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม คร้ังท่ี
สอง ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน สําหรับพ้ืนท่ีดินใหมหรือดินปลูกพืชคลุมดิน ใน 2 ปแรกอาจจะไม
ตอง ใหปุย เพราะจะคงมีธาตุอาหารท่ีจําเปนหลงเหลืออยู  

5.3.4 วิธีการใสปุยยางพารา มีหลายวิธี เลือกใชไดตามปจจัยตางๆ  
 - การใสแบบหวาน เปนการหวานปุยท่ัวบริเวณท่ีจะทําการใสปุย เหมาะกับ

พ้ืนท่ีสวน ยางพาราท่ีเปนท่ีราบและกําจัดวัชพืชโดยใชสารเคมี ควรงดใชกรณีมีฝนตกชุกเพราะจะทําให
น้ําฝนชะลางปุยไปได  

 - การใสเปนแถบ เปนการใสปุยโดยโรยปุยเปนแถบตามแนวแถวยางพารา วิธีนี้
ใชกับ พ้ืนท่ีลาดชันเล็กนอย โดยเจาะเปนรอง ใสปุยแลวกลบ ควรใชกับตนยางพาราท่ีมีอายุ 2 ป ข้ึนไป 
โดยแถบ ควรหางจากโคนตนประมาณ 1-1.50 เมตร ตามชั้นอายุของตนยางพารา โดยสังเกตจากรัศมี
ใบเชนกัน ความกวางของแถบประมาณ 1 ตาจอบ หรือใชรถไถนาติดผานเดียวเจาะรอง ความลึก
ประมาณ 5 ซ.ม. หากลึกกวานั้นจะตัดรากยางพาราใหเสียหายได สําหรับยางพาราท่ีกรีดแลวทํารองให
หางโคนตน 1.50 เมตร ซึ่งจะมีรากท่ีมีประสิทธิภาพดูดซับปุยอยูมาก  

 - การใสแบบหลุม เปนการขุดหลุมใสปุยแลวกลบ เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีลาดชัน 
และพ้ืนท่ี ท่ีมีฝนตกชุกติดตอกันเปนเวลานาน โดยขุดหลุมขางลําตน 2 หลุม ในคร้ังตอไปใหเปล่ียนหลุม
ใหต้ังฉาก กับ 2 หลุมแรก ระยะหางของหลุมจากโคนตน เปนไปตามชั้นอายุของตนยางพารา ในกรณีท่ี
กําจัดวัชพืชไม ทัน หรือใสปุยท่ีไมตรงกับการกําจัดวัชพืชควรใชวิธีนี้เปนหลัก การใสปุยโดยวิธีนี้ลดการ
สูญเสียปุยไดมาก  

5.4 การตัดแตงกิ่ง  ตนยางพาราพันธุดี กอนจะทําการเปดกรีดเอาน้ํายางพาราควรมีลํา
ตันเปลาตรง (Clear Bole) ประมาณ 3 เมตรจากพ้ืนดิน เพ่ือสะดวกในการเปดหนากรีด ชวยทําใหลม
พัดโกรกไดดี ลด ความชื้นในแปลงปองกันการเกิดโรคราในแปลงไดระดับหนึ่ง และท่ีสําคัญเมื่อตน
ยางพาราใกลครบรอบตัด ฟนสามารถกรีดยางพาราหนาสูงได และจําหนายตนไมไดราคาดี เพราะ
ราคาไมยางพาราจะมีราคาดีในสวน ท่ีสามารถนําไปปอกเปนวิเนียรทําผิวไมอัดได  

 ตนยางพาราพันธุดีจะแตกก่ิงมากนอยในขณะกําลังเจริญเติบโตตามลักษณะจําเพาะของ
แต ละชนิดพันธุยางพาราจะแตกก่ิงมากเมื่อมีการชะงักความเจริญเติบโต ในชวงกระทบกับความแหง
แลง หรือ ขาดปุย เพ่ือปรับรูปทรงใหไดตามกําหนด จึงจําเปนตองมีการแตงก่ิงยางพาราทุกระยะเมื่อ
ตรวจพบมีก่ิงงอก ออกมา จะทําการแตงก่ิงประมาณ 3 ปโดยมีหลักการดังนี้ 

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

  
การแตงก่ิงจะตองคํานึงถึงยอดของตนยางพาราท่ีเหลือดวย เพราะหากตัดแตงก่ิงออกไป 

มาก ใบยางพาราท่ีมีหนาท่ีสังเคราะหแสงจะลดนอยลงไปดวยทําใหความเจริญเติบโตลดนอยลง ปกติจะ
ตัด ก่ิงออกแตละคร้ังประมาณ 1 ใน 3 ของเรือนยอด ชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการตัดแตงก่ิง ในป
แรกตัด แตงไดตลอดเวลา ปท่ี 2 และ 3 ควรดําเนินการเมื่อยางพาราเร่ิมชะงักการเจริญเติบโต 
ประมาณเดือน ธันวาคม-มกราคม 
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5.5 ปองกันภัย  ภัยท่ีเกิดกับสวนยางพาราเกิดไดจากคน สัตว โรคราแมลง และภัย

ธรรมชาติ  
 - ภัยจากคน เกิดจากความรูเทาไมถึงการณ หรือเกิดจากเจตนาท่ีไมหวังดีตอ

เจาของสวน ยางพารา ความรูเทาไมถึงการณ มักไดแกการไมเขาใจในข้ันตอนของการบํารุงรักษา การ
ถากวัชพืชรอบ โคน หรือในแถว หรือพรวนโคนดําเนินการใกลโคนตนยางพาราขนาดเล็กทําให
กระทบกระเทือนถึงเรือน ราก การถางในแถวโดยมีดหรือเคร่ืองตัดหญาตัดลําตนของตนยางพารา หรือ 
มีดบาดลําตน เปนแผล การ พนสารเคมีกําจัดวัชพืชถูกยอดยางพาราทําใหยอดของตนยางพาราเห่ียว
เฉา หรือการใสปุยใกลบริเวณโคน ทําใหตนยางพาราเห่ียวตาย เปนตน ภัยท่ีเกิดจากเจตนา เชนโกรธ
แคนเจาของสวนยางพารา มาแอบฟนตน ยางพาราท้ิง หรือใชยาฆาตอรดบริเวณโคนตนทําใหตน
ยางพาราตายเปนตน  

การปองกันและแกไข ภัยท่ีเกิดจากการรูเทาไมถึงการณสามารถแกไขไดโดย
การใหความรู และควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด สําหรับภัยจากการเจตนาจําเปนตองแกไขโดย
กระบวนการมวลชนสัมพันธและทางนิติศาสตร 

 - ภัยจากสัตว เกิดไดท้ังสัตวเล้ียงและสัตวปา ภัยจากสัตวเล้ียง พบมากคือวัว 
ควายเขามา กินหญาในแปลงปลูกยางพาราเหยียบย่ําถูกตนยางขนาดเล็กเสียหาย หรือใชลําตัวเสียดสี
กับเปลือกตนยาง  

การปองกันและแกไข การลอมร้ัว หรือการกําจัดวัชพืชท่ีเปนอาหารของสัตว
เล้ียง จะปองกันไดสวนหนึ่งในบางคร้ังอาจจําเปนตองใชยามระวังสัตวเล้ียง ติดปายตักเตือนเจาของสัตว 
หรือพบปะ พูดคุยกับเจาของสัตว หากดําเนินการแลวยังแกปญหาไมไดก็ตองดําเนินการตามกฎหมาย 
ในสวนของสัตวปาการทําแปลงใหเตียนโลงอยูโดยสมํ่าเสมอปองกันเมนและหมีได สําหรับชางปาปองกัน
ไดโดยงดปลูกพืช อาหารชางในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจะทําใหปญหาเบาบางลง 

 - ภัยจากโรค รา แมลง ท่ีมักจะพบในแปลงยางพาราคือโรคใบยางพารารวง
ในชวงฤดูฝน ท่ีเกิดจากรา ไฟทอปเทอรา ซึ่งเกิดกับยางพาราบางชนิดโดยเฉพาะพันธุ RRIM 600 โรค
ราดําทําลายทอน้ํายางทําใหยางพาราหนาแหงไมมีน้ํายางพาราไหล โรคราสีชมพูท่ีก่ิงของยางพารา
ขนาดใหญ ในสวนของเม ลงท่ีพบมากคือปลวกกัดกินเปลือกรากท่ีแหง ทําใหเกิดชองวางระหวางดินกับ
รากตนยางพาราทําใหตน ยางพาราเห่ียวตาย ตัวดวง หนอนทราย เพล้ีย หอย สามารถกําจัดโดยใช
สารฆาแมลง  

การปองกันและแกไข ตองดําเนินการปองกันและแกไขจากสาเหตุของโรครา
นั้น โรคใบ รวงจากราไฟทอปเทอรา กอนปลูกจะตองศึกษาจากแผนท่ีขอบเขตโรคระบาดยางพารากอน
วาเขตพ้ืนท่ีท่ี จะปลูกนั้นมีการระบาดของโรคนี้หรือไม หากมีตองงดปลูกยางพาราพันธุท่ีออนแอตอโรคนี้ 
แตหากปลูก ไปแลว วิธีปองกันเบื้องตนคือ หยุดการแพรกระจายของเชื้อราชนิดนี้ เชื้อราชนิดนี้ไม
สามารถติดตอไปทาง อากาศได พาหะของราชนิดนี้คือคน รถยนต ท่ีเคยผานแปลงท่ีมีราชนิดนี้ระบาด 
หรือเคร่ืองมือกรีดยางพารา ท่ีเคยใชกับแปลงท่ีมีราชนิดนี้มากอนโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามการปองกันก็
ทําไดยากยิ่ง ผลกระทบของโรค นี้ จะทําใหน้ํายางพาราลดปริมาณลงเพราะใบสีเขียวท่ีมีคลอโรฟลลถูก
ทําลายการสรางอาหารโดยการ สังเคราะหแสงลดลง ดังนั้นหลังจากการเกิดใบรวงผานไปแลว เจาของ
สวนจะตองปรับปรุงแปลงปลูกโดย การใสปุย ยูเรีย เรงการงอกของใบเพ่ือใหการสังเคราะหแสงเปนไป
ตามปกติ 

 - ภัยจากธรรมชาต ิ เกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัว เชน ฝนตก
หนักเกิด น้ําทวมแปลงยางพาราขนาดเล็กแชขังอยูหลายวัน ฝนท้ิงชวงเกิดความแหงแลง บางคร้ังเกิดไฟ
ปาลุกเผาไหม แปลงปลูก ลมแรง ทําใหตนยางพาราโคนลม ลมพายุหมุน ทําใหก่ิงยางพาราหัก หรือ
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พายุไตฝุนทําลายพ้ืนท่ี สวนยางพาราเปนบริเวณกวางเชนกรณีไตฝุนเกยในปลายป พ.ศ. 2532 ทําลาย
สวนยางพาราในจังหวัด ชุมพร แผนดินไหวทําใหเกิดแผนดินแยกหรือยุบตัว บางคร้ังแผนดินไหวในทะเล
กอใหเกิดคลื่นยักษ ซูนามิ ซัดใสสวนยางพาราท่ีปลูกริมทะเลไดรับความเสียหาย เฉกเชนปลายป พ.ศ. 
2547 ท่ี 6 จังหวัดภาคใตเปน ตน  

การปองกันและแกไข ภัยจากธรรมชาตินับเปนภัยท่ีปองกันแกไขไดยาก 
เพราะเจาของ สวนจะไมทราบลวงหนาวาจะเกิดภัยใดข้ึนในเวลาใด แตภัยธรรมชาติท่ีไมรุนแรงก็แกไขได
บาง เชน 

1) การปองกันลมท่ีเกิดจากลมมรสุมซึ่งจะทําใหตนยางพาราท่ีมีอายุประมาณ 
3 ปข้ึนไปลมจากลมมรสุมท่ีพัดแรง ไดแนะนําไวแลวในข้ันตอนของการปกหลักหมายปลูกแตบางคร้ัง 
กําหนดทิศทางของหลักไมไดหากเกิดลมมรสุมพัดแรงจะปรากฏในกรณีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ในชวง 
ยางพาราลมกอนหนาท่ีจะตัดแตงก่ิง หรือลมไปกอนแลว แกไขไดโดยการตัดยอดของตนท่ีลม แลวใชรถ 
แบคโฮ ขุดหลุมฝงใหม หรือขุดหลุมดวยแรงคนปลูกใหมก็ได 

2) การปองกันไฟไหมสวนยางพารา ท่ีเกิดจากความแหงแลง ในประเทศไทย
จะ เกิดความแหงแลงในชวงปลายปถึงตนประหวางเดือนธันวาคม-เมษายน การปลูกสรางสวนยางพารา
เปน การลงทุนสูง หากถูกไฟไหมเสียหายคาตอบแทนตางๆ ท่ีจะไดรับเปนศูนย จึงจําเปนตองปองกันไฟ
ไหม อยางไดผล หลักการสําคัญของการปองกันไฟคือการลดวัชพืชออกจากแปลงใหมากท่ีสุด เมื่อมี
วัชพืชอยู นอยไฟก็ไมเกิดข้ึนในแปลง การปองกันไฟมีหลายวิธี แตท่ีไดผลท่ีสุดสําหรับการปองกันไฟใน
แปลง ยางพาราคือ  

2.1) ใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนระหวางแถวของยางพารา โดยใช
รถ แทรกเตอรลอยางติดผานไถ 7 จาน ไถระหวางแถวดําเนินการระหวางเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 
จะทําให วัชพืชถูกไถพลิกทับอยูใตผิวดิน สําหรับข้ีไถในแปลงยางพาราอายุ 1 ปไถแยกจากโคน 
ยางพาราอายุ 2-6 ป 

2.2) การทําแนวปองกันไฟ วิธีนี้ใชกับสวนยางพาราท่ีปลูกในพ้ืนท่ีลาด
ชันทุกชั้นอายุ และยางพาราท่ีเปดกรีดแลวทุกสภาพพ้ืนท่ี เนื่องจากในพ้ืนท่ีดังกลาวเคร่ืองจักรเขาไป
ทํางานไมได วิธีการ ทําแนวกันไฟ โดยการใชจอบถากวัชพืช กวาดรวมกองกลาง และทําการชิงเผา แนว
กันไฟท่ีจะทํา ทํารอบ เขตแปลง ริมทางตรวจการ และทําแนวยอยในแถวยางพาราเพ่ือใหมีวัชพืช
หลงเหลืออยูนอยท่ีสุด และถา สามารถถากวัชพืชออกจากแปลงปลูกมาเผาไดมากท่ีสุดก็จะปลอดภัย
ท่ีสุด อยางไรก็ตามกรณีมีพ้ืนท่ีมากๆ การจะทําใหวัชพืชหมดส้ินไปในคร้ังเดียวจะไมทันกับความแหงแลง 
จึงควรทํากิจกรรมตางๆ เปนข้ันเปน ตอน ดังนี้  

 - ทําแนวกันไฟรอบแปลง และทางตรวจการกอนโดยถากหญาดวยจอบกวาง ประมาณ 
20 เมตร กวาดวัชพืชรวมกลางแถวยางพาราและทําการชิงเผาในเวลากลางคืน การชิงเผาควร ระวังมิ
ใหมีความรุนแรงโดยจํากัดกองเชื้อไฟใหมีขนาดเล็ก และหางตนยางใหมากท่ีสุด  

 - ตอมาทําแนวซอยเขากลางลอคท่ีเหลือไปเร่ือยๆ จนหมดพ้ืนท่ี  
ขอควรระวังในการทําแนวกันไฟและชิงเผา  

 1) ระหวางทําแนวปองกันไฟและชิงเผาไมเสร็จ จะใชยามระวังไฟในเวลากลางคืน  
 2) แปลงท่ีจะทําการถากเตียนในแนวกันไฟไดจะตองกําจัดวัชพืชมาอยางตอเนื่อง  
 3) ในกรณีพ้ืนท่ีลาดเทการทําแนวกันไฟในข้ันตอนท่ี 2 และ 3 ควรกองเศษวัชพืชไวใกล 

แถวท่ีอยูขางลางมากกวาขางบน เพราะเวลาเผาไฟยอดไฟจะเอียงข้ึนเขา กองวัชพืชควรมีความกวางไม
เกิน 50 ซม.  

 4) วัชพืชท่ีถางหรือถากไวใหทําการเผาโดยเร็วไมควรท้ิงไวเกิน 7 วัน ควรจะชิงเผา
ขณะท่ี เศษวัชพืชมีความชื้นหลงเหลืออยูบาง จะทําใหการชิงเผาสะดวกข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนเนื้อท่ี
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ดวย หาก พ้ืนท่ีเปนผืนใหญควรวางแผนการถางวัชพืชเปนตอนชวย และชิงเผาไปตามลําดับ ไมควรถาง
วัชพืชหมด คราวเดียวท้ังแปลงแลวคอยจุดเพราะจะทําใหหญาแหงกรอบ ไฟไหมรุนแรง  

 5) ชวงเวลาการชิงเผาท่ีดีท่ีสุดระหวางเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ซึ่งเปนชวงอากาศ
เย็น ใช เวลาระหวาง 18.00 น. - 24.00 น .  

 6) การเร่ิมเผาใหเร่ิมจากทางใตลมกอนเสมอ โดยเลือกแถวท่ีอยูใตลมท่ีสุด และในแถวก็
ให เผาจากใตลมเชนกันเม่ือแถวแรกไฟไหมไปประมาณ 10 เมตร จึงเผาแถวท่ี 2 โดยใน 1 แถวมีคนงาน 
ประจํา 2 คน สําหรับในพ้ืนท่ีลาดเท ใหเร่ิมเผาจากยอดเขาลงหาตีนเขา  

 7) อุปกรณประจําตัวคนงานท่ีมีหนาท่ี ชิงเผาคนท่ี 1 มีถังฉีดน้ําคนท่ี 2 มีไมตีไฟ เมื่อไฟ
ลุก แรงคนงานท้ัง 2 จะชะลอการลุกไหมดวยการใชอุปกรณดับไฟท่ีมี และเม่ือเผาแตละแถวเสร็จแลวจะ
ทํา การดับไฟท่ีคงไมเศษไมปลายไมเปนถานไฟใหหมด 

8) ในเชาของวันรุงข้ึนจะตองจัดคนงาน 1 หมูออกตรวจสอบบริเวณท่ีเผาผานไปแลวเม่ือ
คืน หากปรากฏมีไฟยังคุกรุนอยูในแปลงปลูกใหดับใหหมด เวลาท่ีตรวจสอบท่ีดีท่ีสุดคือประมาณ 11.00 
น. ซึ่งแดดเร่ิมรอนข้ึน  

 อยางไรก็ดี การจํากัดวัชพืชอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอจะชวยใหการชิงเผากระทําได
งายและ ไมมีผลกระทบตอตนยาง กลาวคือ การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชประเภทใบเล้ียงเด่ียวใหหมดจาก
แปลงต้ังแต ยังมีขนาดเล็ก และเม่ือวัชพืชเปล่ียนสภาพเปนใบเล้ียงคู ใหทําการกําจัดบอยคร้ังใหยอย
สลายในฤดูฝนให มากจะชวยใหมีเศษวัชพืชเหลือตกคางในฤดูแลงนอยลงมาก   

5.6 สํารวจอัตรารอดตายและความเจรญิเติบโต  สํารวจอัตรารอดตายและความ
เติบโต เปนการประเมินผลการทํางานท่ีผานมาในทุกๆป วา มีความสําเร็จ หรือผิดพลาดประการใด เพ่ือ
จะไดแกไขไดในปตอไป ขอมูลท่ีตองสํารวจ คือ  

 - เปอรเซ็นตรอดตาย คือจํานวนตนยางพาราท่ีรอดตายในแตละป การปลูก
ยางพารา โดยท่ัวไปควรมีจํานวนตนรอดตายในปแรกไมนอยกวารอยละ 90 ปท่ีสองไมนอยกวารอยละ 
95 และปท่ี สามไมนอยกวารอยละ 95 จึงจะประสพผลสําเร็จ  

 - ความโตทางเสนรอบวงระดับอก(Girth at Breast high) หรือเรียกยอๆวา 
GBH คือความโตทางเสนรอบวงในระดับ 1.50 ม. ใชหนวยวัดเปน เซนติเมตร ยางพาราเปนพืชโตเร็ว  

 - ความสูง ตนยางพาราจะมีความสูงเฉล่ียเม่ือโตพรอมกรีดท่ีอายุ 6-7 ป
ประมาณ 12- 15 เมตรตามลักษณะของแตละชนิดพันธุและการจัดระยะปลูกดังนั้นความสูงเฉล่ียทุกป
นาจะเพ่ิมข้ึนปละ 2 เมตรเปนอยางนอยถาเร่ิมปลูกทันในเดือนพฤษภาคม ของทุกป การวัดความสูงวัด
จากพ้ืนดินถึงเรือนยอด นิยมใชหนวยวัดเปนเมตร  

ชวงเวลาของการดําเนินการควรดําเนินการเม่ือตนยางพาราชะงักการเจริญเติบโตจาก
ความแหงแลงประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ของทุกป ขอมูลท้ังสามอยางสามารถตรวจวัดพรอมกัน
ได จํานวนตนท่ีเปนตัวอยางท่ีใชตรวจวัดข้ึนอยูกับปริมาณพ้ืนท่ีท่ีปลูก โดยขอเท็จจริงแลวหากสํารวจ
ตรวจวัด ไดถึง 100% ขอมูลจะถูกตองมาก 

6. การเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ํายางพารา 

6.1 การเตรียมการกอนกรีดยางพารา เมื่อยางพาราท่ีปลูกไวมีอายุ 6 – 6.5 ปเต็ม 
จะตองทําการตรวจสอบดูวายางพาราท่ี ปลูกไวมีขนาดโตท่ีจะทําการกรีดยางไดประมาณ รอยละเทาใด 
โดยการวัดความโตทางเสนรอบวงท่ีระดับ อก วามียางพาราท่ีโตเกิน 50 ซม.จํานวนเทาได ทํา
เคร่ืองหมายไวใหชัดเจนโดยอาจจะใชสีแดงทาไวเปน รูปเคร่ืองหมายไดๆก็ได การเปดกรีดในปแรกควรมี
จํานวนตนท่ีไดขนาดมากกวา 50% ของจํานวนปลูก ท้ังหมด ปจจุบันนิยมกรีดยางพาราหนาแรกท่ีความ
สูง 75 ซ.ม. ขนาดของลําตนอาจจะเล็กกวาเดิมไดบาง แตไมควรตํ่ากวา 45 ซ.ม.หากมีจํานวนตนท่ีกรีด
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ไดนอยกวา 50% ใหเปดกรีดในปท่ี 7 ซึ่งสามารถกรีดได ทุกตนแลว ยกเวนตนท่ีปลูกซอมในปท่ี 2 และ
ยังมีขนาดเล็ก  

6.2 การกรีดยาง ระบบการกรีดยางของสวนปา ใชระบบการเปดหนากรีด 1/3 ของลํา
ตน กรีด 2 วัน หยุด 1 วัน  

ขอปฏิบัติของผูกรีดยางพาราในแปลงกรีด ผูกรีดยางจะตองปฏิบัติในเร่ือง ตางๆ ดังนี้  
ก. ตําแหนงท่ีจะทําการเปดกรีดยางพารา โดยท่ัวไปจะเปดกรีดท่ีระดับความสูง 1.50 เมตร

เหนือรอยเทาชาง แตจากการวิจัยของสถาบันวิจัยยาง แนะนําวาเฉพาะหนากรีดแรกใหเปดกรีด ท่ีความ
สูง 75 ซ.ม. เหนือรอยเทาชางจะเหมาะสมท่ีสุด  

ข. กรีดยางจากซายบนมาขวาลาง ใหมีความลาดเอียงของหนากรีด ประมาณ 35 องศา 
กอนเปดกรีดจะตองทํารอยขีด หนาหลัง เพ่ือไมใหหนากรีดลํ้าไปดานหนึ่งดานใด และนําลวดรับ จอก
ยางมาผูกไวตํ่าจากหนากรีดประมาณ 6 - 8 นิ้ว ในรองรอยขีดดานหนาตํ่ากวาหนากรีดประมาณ 4 นิ้ว
ใหปกล้ินยางเพ่ือรับน้ํายางลงจอกรับน้ํายาง  

ค. การกรีดยางแตละคร้ัง ตองสูญเสียเปลือกนอยท่ีสุด ไมเกินคร้ังละ 2-3 มิลลิเมตร ใน
หนึ่งเดือนสูญเสียเปลือกไมเกิน 3 ซ.ม.  

ง. กรีดยางทุกวันท่ีฝนไมตกระหวางเวลา 04.00 - 06.00 น. เร่ิมเก็บน้ํายาง 06.00 - 
08.00 น. วันไหนกรีดยางไมไดใหแจงใหเจาของสวนยางพาราทราบ การเปดกรีดยาง สัปดาหแรก ให
หงายจอกรับน้ํายางไวเพ่ือทําเศษยาง เมื่อน้ํายางเร่ิมไหลดีแลวจึงเก็บน้ํายางสดสงจุดชั่งใน กรณีขายนํ้า
ยางสดหรือนําไปแปรรูปท่ีโรงงานกรณีทํายางแผนดิบ หลังการเก็บน้ํายางแตละคร้ัง ใหควํ่าจอกไวท่ีลวด
รับน้ํายาง แมจะมีน้ํายางไหลอยูก็ตาม เพ่ือปองกันกรดในอากาศ หรือท่ีมาพรอมน้ําฝนไป ตกคางอยูใน
จอกยาง ซึ่งจะทําใหจอกยางสกปรกทําใหน้ํายางท่ีกรีดวันตอไปแข็งตัวในจอกได  

จ. ไมกรีดยางในวันท่ีฝนตกจนหนากรีดเปยกชื้น  
ฉ.เศษยางทุกประเภทเปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนใหรวบรวมสงเจาของสวนยาง ยางพาราเพ่ือ
นําไปจําหนายแบงผลประโยชนตามขอตกลง  
ช. ผูกรีดยางตองทายาปองกันเชื้อราผสมดินในหนากรีดท่ีผานมาแลวทุกเดือน  
ซ. อุปกรณท่ีใชในการกรีดยางอันไดแก มีดกรีดยาง หินลับมีดกรีดยาง เคร่ืองให แสงสวาง

ในเวลากลางคืน ถังเก็บรวบรวมน้ํายางสด เปนอุปกรณสวนตัวท่ีผูกรีดยางตองหามาดวยตนเอง 
ท้ังนี้ จํานวนวันกรีดรวมตอปไมควรเกิน 160 วัน  
 6.3 การเก็บรวบรวมน้ํายางสด  

ตนยางพาราท่ีไดทําการกรีดยางทุกตนจะมีน้ํายางสดไหลลงจอกท่ีหงายรับไวประมาณ 
2-3 ชั่วโมง สวนใหญจะหยุดไหล ชวงเวลาการไหลข้ึนอยูกับอุณหภูมิในแปลงกรีดดวย หากเปนชวง
อากาศหนาวเย็นจะไหลนานกวาชวงอากาศรอน ผูกรีดยางจะตองใชการสังเกตเอง เมื่อน้ํายางพาราสวน 
ใหญหยุดไหลแลวผูกรีดยางพาราจะเก็บน้ํายางพาราลงถังเก็บ ซึ่งเปนถังปากกวางเทากนถัง เมื่อเก็บน้ํา
ยาง หมดทุกตนแลว จึงเทใสถังท่ีมีฝาปดเพ่ือการขนสง เม่ือรวบรวมน้ํายางไดแลวก็จะเขาสูขบวนการ
จําหนายตอไป 

6.4 การคํานวณผลผลิตรายป 
 การคํานวณผลผลิตเพ่ือประมาณการเปาหมายรายป ดําเนินการดังนี้ 
- กรณีแปลงเปดกรีดหลัง 3 ปข้ึนไป ไดจากการเก็บสถิติยอนหลังรายแปลงของสวนปา

เพ่ือหาคาเฉล่ียตอไร จากนั้นจึงนํามาใชคํานวณประมาณการเปาหมายปถัดไป ดังสมการ 
คาเฉลีย่ปริมาณผลผลิตน้าํยางพารารายแปลง (กก./ไร) x พ้ืนท่ี (ไร) = เปาหมายรายแปลง 
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- กรณีแปลงเปดกรีด 1-3 ปแรก การคํานวณผลผลิตจากการอางอิงขอมูลผลผลิตจาก
สถาบันวิจัยยาง ดังสมการ 
ขอมูลผลผลิตยางเปดกรีดตามอายุ 1-3 ป รายแปลง (กก./ไร) x พ้ืนท่ี (ไร) = เปาหมายรายแปลง 

ตารางแสดงขอมูลอัตราผลผลิตยางพาราตามอายุการเปดกรีดยางพาราพันธุ RRIM 600 

ปกรีด 1 2 3 
ผลผลิต (กก./ไร) 171 233 280 

 
 ดังนั้น ผลรวมของเปาหมายรายแปลง = เปาหมายผลผลิตยางพาราประจําป 

7. การทําไมยางพารา 

ไมยางพารา เปนผลผลิตสุดทายท่ีเจาของสวนยางพาราจะไดรับเม่ือครบรอบตัด ฟน หรือ
เม่ือหยุดกรีดยางพาราแลว เนื้อไมยางพารามีประโยชนในวงการอุตสาหกรรมมาก ราคาจะข้ึนลง ตาม
ปจจัยตางๆ หลายประการ เชน ภาวะความตองการของตลาดโลก ขนาดของไมจํานวนของตนยางพารา 
ท่ีคงเหลือ ความใกลไกลจากตลาดหรือทาเรือ สภาพพ้ืนท่ีปลูก เสนทางคมนาคม ฤดูกาล และราคา
ยางพารา แผนดิบและราคาน้ํายางสดเปนตน  
 ภาวะความตองการของตลาดโลก เนื้อไมยางพาราสวนใหญจะสงออกไปขาย ยังตางประเทศ มี
ผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปในประเทศบาง แตไมมากนัก เมื่อตลาดโลกมีความตองการเนื้อไม ยางพารามาก
ราคาไมยางพาราในประเทศก็จะปรับตัวสูงข้ึนดวย  
 ขนาดของไมและลักษณะตนยางพารา ตนยางพาราขนาดใหญ เปราตรง สามารถนําไปปอกเปน
ไมวีเนียรทําผิวไมอัดได หรือแปรรูปเปนไมหนากวางต้ังแต 6 นิ้วข้ึนไป ราคาซื้อ ขายในสวนจะสูงกวาไม
ขนาดเล็กซึ่งใชประโยชนไดนอยกวา ขนาดของไมยางพารา และลักษณะของตน ยางพาราข้ึนอยูกับชนิด
พันธุยาง ยางพาราพันธุ RRIM 600 มีขนาดเล็กกวายางพาราพันธุ GT 1 และ PB 235 แตพันธุ PB 
235 มีลําตนเปลาตรงกวาพันธุ GT 1 สภาพดินท่ีปลูกยางพารา ยางพาราชนิด เดียวกันปลูกในดินรวน
ปริมาณน้ําฝนมากยอมมีขนาดใหญกวาสวนท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดินทรายและปริมาณ น้ําฝนนอย และอายุของ
ตนยางพาราตนยางพาราท่ีอายุมากยอมมีเนื้อไมมากกวาตนยางพาราท่ีอายุนอยกวา 

จํานวนของตนยางพาราท่ีคงเหลือ ในการคํานวณราคาเพ่ือซื้อขายไม ยางพารายืนตน
จะตองคํานึงถึงขนาดและจํานวนตนยางพาราดวย การซื้อขายมักจะตกลงราคาเปนไร โดยคิด 1 ไรมี
จํานวนตนยางพารา 70 ตน หากมีตนยางเหลืออยูนอยจํานวนไรท่ีใชในการจายเงินจะนอยกวาพ้ืนท่ี จริง
ดวย เชนมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 10 ไร แตมีตนยางพาราคงเหลือ 560 ตน ผูซื้อจะคิดราคาให= 560/70 
= 8 ไร เทานั้น  

ความใกลไกลจากตลาดหรือทาเรือ ผูซื้อตนยางพาราจากสวนยางมักนําไป แปรรูปท่ี
โรงเล่ือยไมยางพาราตามทองท่ีตางๆ หากสวนยางพาราอยูไกลจากโรงเล่ือยมากราคาก็ตองตํ่ากวา สวน
ยางพาราท่ีอยูใกล โรงงานแปรรูปไมยางพาราก็ตองสงเนื้อไมท่ีแปรรูปแลวไปยังโรงงานอ่ืนๆ หรือ 
ทาเรือ ตลาดของไมแปรรูปยางพาราสวนมากจะอยูท่ี กรุงเทพฯ หรือชานเมือง ดังนั้นราคาเนื้อไม
ยางพารา ในภาคตะวันออกจึงสูงกวาราคาเนื้อไมยางพาราในภาคใต  

สภาพพ้ืนท่ีปลูก ยางพาราท่ีปลูกในพ้ืนท่ีลาดชัน การทําไมออกยากกวา ยางพาราท่ีปลูกใน
พ้ืนท่ีราบ ราคาซื้อขายยอมตํ่ากวายางพาราในพ้ืนท่ีราบ  

เสนทางคมนาคม เปนปจจัยสําคัญในการขนสงไมยางพาราไปโรงงาน แปลง ยางพาราท่ี
ปลูกไวริมถนนท่ีสามารถใชขนสงไดทุกฤดูกาล ราคาจะดีกวา ยางพาราท่ีปลูกไกลเสนทาง คมนาคมท่ีผู
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ซื้อจะตองทําทางเขาไปขนไมยางพารา บางคร้ังเปนท่ีตาบอดจะตองมีคาใชจายในการขนสง ผานสวน
ยางพาราเจาอ่ืน ราคาซื้อขายจะตํ่ากวากรณีแรก  

ฤดูกาล เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดราคาซื้อขายไมยางพาราเชนกัน พอคา ชอบซื้อเนื้อ
ไมในฤดูรอนเพราะการขนสงสะดวก แตคนขายหรือเจาของสวนขอบขายในฤดูฝน เพราะ ในชวงฤดูรอน
ยังกรีดยางพาราได ดังนั้นราคาซื้อขายไมยางพาราในฤดูฝนจึงถูกกวาในฤดูรอน  

ราคายางพาราแผนดิบและราคาน้ํายางสด ในขณะท่ีราคาน้ํายางลดหรือ ยางพาราแผนดิบ
มีราคาดี เจาของสวนจะชะลอการขายตนยางพารา ราคาไมยางพาราในขณะนั้นจึงสูง  

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 

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

การเตรียมการกอนตัดฟน กอนจะมีการโคนลมตัดฟนจะตองมีข้ันตอนใน การดําเนินงาน
ตามลําดับ ดังนี้  

1) แจงขอรับเงินสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) การ
ขายยางพาราแผนดิบและน้ํายางสดปจจุบัน เมื่อมีการแปรรูปน้ํายาง และสงออกไปจําหนายยัง 
ตางประเทศ รัฐบาลจะหักคา พรีเม่ียม (Premium) ไวสวนหนึ่ง เพ่ือมอบใหสํานักงานสงเคราะหการทํา 
สวนยางนําไปเปนคาใชจายในการสงเคราะหเจาของสวนยางพาราเมื่อมีการโคนยางพาราแปลงเกาและ
ปลูก ใหม ในป พ.ศ. 2549 จะจายใหเกษตรกรไรละ 7,300.- บาทในเวลา 6 ป ดังนั้นกอนจะตัดโคนตน 
ยางพาราประมาณ 2 ป เจาของสวนตองติดตอสํานักงานสงเคราะหการทําสวนยางในบริเวณใกลเคียง 
ซึ่ง ทาง สกย. จะมาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ และกําหนดชวงเวลาการรับทุนให  

2) การขายไมยางพารา เมื่อ สกย.อนุมัติกองทุนใหแลว สวนปาจะตองดําเนินการตาม
ระเบียบขอบังคับการทําไมยางพาราของ อ.อ.ป. ซึ่งโดยปกติแลวจะดําเนินการกําหนดราคาขายเปนไร 
เมื่อไดผูรับซื้อ สวนปาจะดําเนินการสงมอบพ้ืนท่ีใหแกผูรับซื้อเพ่ือดําเนินการทําไมยางพาราในแปลงออก
ท้ังหมด (Clear Cutting) โดยใชแรงงานคน ผสมผสานกับการใชเคร่ืองจักรกล ซึ่งจะมีเจาหนาท่ี อ.อ.ป. 
เปนผูควบคุมการทําไมใหเปนไปตามสัญญาซื้อขาย เมื่อดําเนินการเสร็จส้ิน จะมีคณะกรรมการตรวจรับ
พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการปลูกทดแทนในพ้ืนท่ีทําไมตอไป 

3) การเบิกจายคางวดจาก สกย. สกย.จะไมจายเงินใหในคร้ังเดียว แตจะจายให เปนงวดๆ
บางงวดเปนการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช หรือปุย สกย.จะจายเปนสารเคมีและปุยใหแทนเงินสด เจาของ
สวนยางพาราจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี สกย.กําหนดหนดโดยเครงครัด เมื่อดําเนินงาน เสร็จ
แตละงวด ใหรายงาน สกย. สกย.จะสงเจาหนาท่ีมาตรวจสอบถูกตองแลวจึงจะจายคางวดตอไป  
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 กระบวนการดําเนินงานควบคุมตรวจสอบติดตามดานการทําไม ( Chain of  

Custody : CoC ) 

1) สวนปาดําเนินการทําไมตามแผนการทําไม 25 ป และเปาหมายการผลิตตามแผนธุรกิจ
ประจําป โดยขออนุมัติดําเนินการทําไมกับทางองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต และเพ่ือแตงต้ัง
คณะกรรมการ สํารวจกําลังผลิตและวิธีการจําหนายไม 

 2) เม่ือไดรับอนุมัติแผนการทําไม สวนปายื่นหนังสือกรมปาไมเพ่ือแจงความประสงคขอ
ทําไมออก กรมปาไมจะแตงต้ังเจาหนาท่ีดําเนินการสํารวจกําลังผลิต 100% และสวนปาชําระเงินธรรม
เนียมคาขายไมแกกรมปาไมตามระเบียบ 

3) สวนปาดําเนินการยื่นความประสงคขอรับทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ตอสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเขตทองท่ี 

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/โรงชั่ง ดําเนินการชั่งน้ําหนัก เจาหนาท่ีควบคุมการเคล่ือนยายไมตรวจสอบ 
และลงรายละเอียดตามหนังสือกํากับการเคล่ือนยายฯ สวนปาเก็บตนฉบับ และมอบคูฉบับใหผูซื้อ 

10) เมื่อผูซื้อดําเนินการทําไมเสร็จส้ินตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับมอบพ้ืนท่ี

ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีทําไม และรายงานผลใหองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคทราบ 
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ตารางแสดงขอมลูการสาํรวจเปอรเซ็นตรอดตายและปริมาตรไมในพ้ืนท่ีแปลงใหผลผลิต 

ของสวนปาวังวิเศษ องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 
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