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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2560 

แผนการบริหารจัดการสวนป่าท่าชนะ ปี 2560 

(Business Plan) 

     

 
 

 

การด าเนินงานธุรกิจ ปลูกสร้างสวนป่าและเก็บเกี่ยวผลผลติจากไม้ยางพารา 

สวนป่าท่าชนะ เลขที่ 212 หมู่ที่ 22 ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

หมายเลขโทรศัพท์ 081-911-3657 

E-mail Address : Thachana@hotmail.com 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

บริหารจัดการภายในสวนป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

mailto:Thachana@hotmail.com
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2560 

แผนการบริหารจัดการสวนป่าท่าชนะ ป ี2560 

วิสัยทัศน์  

 “เป็นผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” 

พันธกิจ  

 1.พัฒนาที่ดนิสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชนพ์ืน้ที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า 

 2.ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็น

ธรรม 

 3.ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสง่เสริมชุมชนท้องถิ่น

ด้านอุตสาหกรรมไม้ 

 4.วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ 

 5.ปรับโครงสรา้งทางการเงนิทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร และพัฒนาทรัพย์สินให้

เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างก าไรพอเลีย้งองค์กรไม่เป็นภาระต่อรัฐ 

 6.พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน 

 7.สงวนอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

อนุรักษ์ 

 8.พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจรและแขง่ขันได้ โดยพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ 

ด้านเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาและบริหารสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตท่ีพอพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ดูแลและบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีสวนป่าตาม หลักวิชาการและ ปรบัปรงุกระบวนการบรหิารงานตาม

งบประมาณที่ได้รับ  ลดต้นท ุนการผลิตเพื่อสรา้งมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
3. พฒันาบุคลากรสวนป่าให้ปฏบัิติงานอย่างเต็มศักยภาพ  

ด้านสังคม 

 1.  การส่งเสริมการสร้างงานแก่สมาชิกหมู่บ้านป่าไม้และราษฎรในบริเวณพื้นท่ีสวนป่า 
 2. การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการจัดการสวน
ป่าให้มีคุณภาพรักษาปกป้องสิ่งแวดล้อม มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริการและอ านวยความสะดวกให้กับชุมชน เช่น ทุนการศึกษา 
อุปกรณ์กีฬา ช่วยภัยแล้ง และอื่นๆ 
 4.มีพื้นท่ีอนุรักษ์ และศูนย์รวมพันธุ์ไม้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ และใช้ประโยชน์



3 

 

 

แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2560 

ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. บริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ของสวนป่า และ พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นท่ีสวนป่า
(High Conservation Value Area; HCVA) ให้คงอยู่ 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนรอบสวนป่ารู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
และปลูกสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชน 

3. ลด/ละ/เลิก การใช้สารเคมีที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่าป้องกันและอนุรักษ์พันธุ์พืชและ

สัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคาม 
 

สถานภาพท่ัวไป 

ประวัติความเป็นมา 

 งานสวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไมเ้ขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่า

ไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้ังอยู่ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ เป็นสวนป่าโครงการที่ 4 ซึ่งแตเ่ดิมเป็นสวนป่าที่ บริษัท สุราษฎรธ์านีท าไม้ 

จ ากัด ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 หลังจากที่รัฐบาลได้ออกพระราช

ก าหนดยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ กรมป่าไม้โดยส านักงานป่าไม้เขตสุราษฎรธ์านี จงึได้ส่งมอบ

พืน้ที่สวนป่าท่าชนะซึ่งปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ที่พ้นอายุการบ ารุงรักษา ( 6 ปี) ไปแล้ว ให้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไมร้ับมอบมาด าเนนิการดูแลบ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์ ตามนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดท าบันทึกการส่งมอบ -รับมอบเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2533  โดย

มีพื้นที่สวนป่าที่ได้รับมอบทั้งสิน้ 18,080 ไร่   



4 

 

 

แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2560 

ข้อมูลทั่วไป 

  สวนป่าท่าชนะ เป็นสวนป่าโครงการที่ 4  ด าเนนิการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจมา

ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2534 ปัจจุบันมพีืน้ที่ด าเนินการทั้งสิ้น 9,790.970 ไร่ ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่า

เศรษฐกิจไม้ยางพารา 5,560.551 ไร่ พื้นที่สวนป่าไม้สัก 2.903 ไร่ พื้นที่สวนป่าไม้ยูคาลปิตัส 122.990 

ไร่ และพื้นที่ปลูกไม้อื่นๆ 1,307.852 ไร่  

  พืน้ที่สวนป่าเศรษฐกิจไม้ยางพาราที่สามารถใหผ้ลผลิตน้ ายางพาราได้แล้วจ านวน 

5,245.253 ไร่ มจี านวนหมูก่รีดทั้งสิน้ 5 หมู่ จ านวนเบอร์กรีดรวม 270 เบอร์กรีด โดยเปิดกรีด

ยางพาราในระบบ กรีดสองวันเว้นหนึ่งวัน หน้ากรีด 1/3 ของล าต้น ค่าส่วนแบ่งรายได้จากการจ าหนา่ย

ผลผลิตระหว่างสวนป่าท่าชนะกับสมาชิกผูก้รีดยางพาราในส่วนของผลผลติน้ ายางพาราคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 65:35 ผลผลิตเศษยางพาราคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60:40  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ

เงื่อนไขการกรีดยางพาราในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้พ.ศ.2555  

  สวนป่าท่าชนะ ได้ รับเงนิสนับสนุนกองทุนพัฒนาชุมชนโดยรอบสวนป่าท่าชนะ สง่เสริม

อาชีพให้แก่ราษฎรในชุมชนเลี้ยงปลาโตเร็ว ไว้เป็นแหล่งอาหารและรายได้เสริมแก่สมาชิกกองทุน 

 ที่ตัง้ส านักงานสวนป่าท่าชนะ ตั้งอยู่ เลขที่ 212 หมูท่ี่ 22 ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ 

จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

 ต าแหน่งค่าพิกัดส านักงานสวนป่าท่าชนะ UTM WGS 84 503683 E  1052784 N 

อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ชุมชนโดยรอบสวนป่าท่าชนะ 

   ทิศเหนอื    ติดตอ่กับ หมู่ที่  11 บ้านสวนเหนือ   ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ 

   ทิศใต้    ติดตอ่กับ หมู่ที่  22 บ้านหว้ยน้ าขาว ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ 

   ทิศตะวันออก ตดิต่อกับ หมู่ที่   3 บ้านน้ าด า        ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ 

   ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ หมู่ที่  14 บ้านรม่ไทร      ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ 

 การเดินทาง : จากทางหลวงสายเอเชียหมายเลข AH 2 ฝ่ังขาขึน้ กทม. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง

หมายเลข 4192 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จะพบส านักงานสวนป่าท่าชนะตั้งอยู่ด้านซ้าย 

สวนป่าท่าชนะ ได้เริ่มร้ือปรับปรุงพัฒนาพื้นท่ีเพื่อ ปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางพาราทดแทนในพื้นท่ีท่ี
มีอัตรารอดตายต่ า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม โดย
มุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสวนป่า ท่าชนะได้ด าเนินการ
ปรับปรุงการส ารวจรังวัดพ้ืนท่ีสวนป่าด้วยเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียมพบว่า พื้นท่ีในความรับผิดชอบ
รวมท้ังสิ้น 9,790.970 ไร่แบ่งพื้นที่ตามการบริหารงาน ดังนี้ 
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สรุปผลการด าเนินการท่ีผ่านมา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 ด้านการผลิตยางพารา 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

ผลผลิต (ก.ก.) 661,582.24 766,254.75 822,277.84 955,512.63 805,100.15 

ยอดรายได้ 

(บาท) 
55,582,131.79 55,131,101.07 41,570,986.52 49,727,587.76 34,674,435.06 

พืน้ที่เปิดกรีด 

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

ด้านการลงทุน (ดูแลรักษาพืน้ที่ยางพาราก่อนเปิดกรีด) 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

เนือ้ที(่ไร่) 2,153.78 2,153.78 2,153.78 824.99 216.860 

เป็นเงิน (บาท) 4,834,754.07 5,300,995.62 5,300,995.62 3,220,000.00 547,097.32 

 

สรุปการด าเนินงาน 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

รายได้

(บาท) 
55,582,131.79 55,131,101.07 41,570,986.52 49,727,587.76 38,449,441.46 

รายจ่าย

(บาท) 
36,053,422.81 32,424,226.97 25,029,944.25 37,737,960.00 22,782,261.66 

ก าไรสุทธิ 19,528,708.98 22,706,874.10 16,541,042.27 11,989,627.76 15,667,179.80 
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ก าลังผลิตปี 2560 

  แปลงยางพาราเปิดกรีด 

โครงการ แปลงปี เน้ือที ่ ชนิดพันธุ์ 
จ านวน(ต้น) 

ต้นทั้งหมด กรีดได้ 

4 2541 192.776 RRIM600 8,554 6,300 

4 2542 510.199 RRIM600 22,657 18,998 

4 2543 575.286 RRIM600 23,395 19,443 

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

4 2545 984.076 RRIM600 28,817 23,549 

4 2546 479.800 RRIM600 13,031 9,496 

4 2547 499.604 RRIM600 19,886 14,476 

4 2548 529.807 RRIM600 20,567 16,590 

4 2549 457.892 RRIM600 19,395 14,861 

 รวม 5,245.253  186,563 149,074 

 

 แปลงยางพาราก่อนเปิดกรีด 

โครงการ แปลงปี เนือ้ที ่ ชนิดพันธุ์ จ านวนต้น งบประมาณ (บาท) 

4 2557 216.860 RRIM600/RRIT 251 11,448 659,400.00 

4 2560 105.202 RRIT251 4,639 706,290.00 

รวม  322.062  16,087 1,365,690 
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แผนผังองค์กร 

 

 

 

 
นายมฆวัฒน์  ขุนทพิย์ลาย 

หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าท่าชนะ 

 

 

 

 

 

 

นายชัยพัทธ์ ช่วยแดง 

พนักงาน (ระดับ 4) ปฏิบัตหิน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าท่าชนะ 

 

 

 

 

 นายบุญเทดิ  ยิ้มเยาะ                     นายไพฑูรย์  ไภนิคม                  นายสังวาลย์  ทุมเกิด  

           พนกังานปฏบิติัการ (ชั้น 5)                        พนักงานปฏิบัตกิาร (ชั้น 5)                     พนักงานปฏิบัตกิาร (ชั้น 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน จ านวน    36  คน 

สมาชิกผู้กรดียางพารา จ านวน  2 70  เบอร์กรีด  

นายสนิท ทพิย์กองลาศ 

พนักงานปฏิบัตกิารสัญญาจ้าง 

นายสมพงศ์ บุญทอง 

พนักงานปฏิบัตกิารสัญญาจ้าง 
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การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ (SWOT ANALYSIS) 

 การวเิคราะห์ปัจจัยภายในสวนป่า 

จุดแข็ง (Strengths) 

1.สภาพพื้นที่สว่นใหญ่เป็นที่ราบ ท าให้สะดวกต่อการเข้าบ ารุงรักษาต้นไม้ในแปลงปลูก

สร้างสวนป่า และสะดวกต่อการขนสง่ผลผลติ 

2.มีการปลูกไม้เศรษฐกิจยางพาราร่วมกับไม้ป่าชนิดดมีีคา่ ท าให้เกิดมูลค่าเชงิ

เศรษฐกิจที่หลากหลาย คอื ได้ทั้งผลผลติน้ ายางพารา,ไม้ยางพารา และไม้ป่า ตลอดจนส่งเสริม

ภาพลักษณ์ที่ดีของสวนป่าต่อชุมชนภายนอกในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.สภาวะอากาศผันผวน ฤดูร้อนจะแล้งนาน เมื่อย่างเข้าฤดูฝนจะตกมากกว่าปกติ 

ส่งผลตอ่การกรีดยาง 

4. งบประมาณในการรื้อปรับปรุงแปลงปลูกสร้างและดูแลพืน้ที่อนุรักษ์ ให้เกิด 

ประโยชน์อย่างมปีระสิทธิภาพ มจี านวนจ ากัด 

จุดอ่อน (Weakness) 

  1.สภาพดินเป็นดินทรายจัด มีความเป็นกรดสูง ท าให้ตน้ยางพาราเจริญเติบโตได้ไม่ดี

เท่าที่ควร  

  2 ยานพาหนะมีสภาพเก่า ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง 

  3 สวัสดิการด้านบ้านพักคนงานกรีดยางไม่เพียงพอ 

 

 

การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกสวนป่า 

โอกาส (Opportunities) 

1.ทัศนคตขิองคนในชุมชนโดยรอบสวนป่าท่าชนะ มทีัศนคตเิชงิลบต่อการลักขโมย และ

ยาเสพติด ท าให้สภาพสังคมมีความสงบสุขเรียบร้อย สมาชิกผูก้รีดยางพาราซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนใน

ชุมชน      มีความซื่อสัตย์ ง่ายต่อการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ 
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2.สวนป่าท่าชนะมีการปลูกไม้ยางพาราร่วมกับไม้ป่าชนิดดมีีคุณค่าเป็นพืน้ที่จ านวน

มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเป็นแหล่งศกึษาหาความรูด้้านการปลูกยางพาราร่วมกับไม้ป่าใหแ้ก่คนใน

ชุมชนตลอดจนผู้สนใจ  

 

อุปสรรค (Threat) 

1.แนวโน้มราคาผลผลติตกต่ า ท าให้รายได้ลดลง 

2.การด าเนินกิจกรรมตา่งๆของสวนป่ายังผูกพันกับกฎหมายป่าไม้ซึ่งต้องได้รับการ

ตรวจสอบและอนุญาตจากเจา้พนักงานป่าไม้ก่อนจึงจะด าเนนิการได้ ท าใหเ้กิดความล่าช้าและความไม่

คล่องตัวในการบริหารงานรัฐกิจ 

3.แรงงานหลักของสวนป่า คอื สมาชิกผูก้รีดยางพารา และลูกจ้างเหมา ขาดการ

สนับสนุนสวัสดิการด้านต่างๆ ที่เพียงพอจากหนว่ยงาน ท าให้ขาดแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

งาน 

4 ระเบียบกฎเกณฑ์ด้านป่าไม้ไม่เอื้ออ านวยต่อการบริหารจัดการสวนป่า 

5 ยางพาราถือเป็นผลผลติหลักของสวนป่า มคีวามผันผวนทางดา้นราคาตามกลไก

การตลาดสากล 
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แผนการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการจัดการผลผลิตสวนป่า 

รายการ ค่าใช้จ่าย 
ประมาณการรายจ่าย 
(ล้านบาท) 

- อ านวยการ 
- ท าการ 

รวม 

 
 

7.95 
20.50 
28.45 

ประมาณการผลผลิต 
น้ ายางพารา 

- พื้นท่ี (ไร)่ 
- ผลผลิต (ตัน) 

 
 

5,245.253 
900.00 

ไม้ยางพารา 
- พื้นท่ี (ไร)่ 
- ผลผลิต (ลบ.ม.) 

 
- 
- 

ประมาณการรายได้ 
(ล้านบาท) 

- น้ ายางพารา 
- ไม้ยางพารา 

รวม 

 
 

43.20 
- 

43.20 
ก าไรสุทธิ 14.75 

หมายเหตุ  ราคาขายน้ ายางพารา 48.- บาท/กิโลกรัม ,  

ด้านการปลูกสร้างและบ ารุงสวนป่า 

รายการ ค่าใช้จ่าย 
ประมาณการรายจ่าย 
(ล้านบาท) 

- อ านวยการ 
- ท าการ 

 
 

0.45 
0.32 

พื้นท่ีปลูกสร้าง(ไร)่ 
- แปลงเก่า 

(ยางพารา) 
- แปลงเก่า  

(อื่นๆ) 

 
105.202 

 
  - 
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แผนปฏิบัติการปี 2560 
สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต ้

        
1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การควบคุมและเก็บเก่ียวผลผลิต      
2. หน่วยงานรับผิดชอบ        สวนป่าท่าชนะ      
3. วัตถุประสงค์           1. เพื่อควบคุม และด าเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด     
4. ตัวชี้วัด                      ปริมาณผลผลิต รายเดือน/รายปี      

5. เป้าหมาย                     ผลผลิตยางพาราน้ าหนักแห้ง 900,000 กิโลกรัม      
6. รายละเอียดแผนงาน  

รายรับ รายจา่ย

1 ประชมุวางแผน ก าหนดหนา้ที่รับผิดชอบ หวัหนา้งานสวนป่าฯ ส านกังานสวนป่าฯ -ชี้แจงเป้าหมายการผลติ,ก าหนดหนา้ที่บุคคลในการควบคมุการผลติ ม.ค.-ก.พ.60 - -

2 เปิดรับสมคัรสมาชกิผู้กรีดยางพารา และคดัเลอืก คณะกรรมการของสวนป่าฯ สวนป่าท่าชนะ -ด าเนนิการรับสมคัรและจัดการทดสอบการกรีดใหไ้ดผู้้กรีดที่มคีณุภาพ ม.ีค.-เม.ย.60 - -

3 ประชมุชี้แจงกฎ ระเบียบ แกผู้่กรีด และเขา้ท าการกรีด หวัหนา้งานสวนป่าฯ สวนป่าท่าชนะ -ชี้แจง กฎ ระเบียบเงือ่นไขการกรีด เพื่อใหก้ารด าเนนิงานมปีระสทิธภิาพ เม.ย.60 - -

4 ควบคมุกระบวนการเกบ็เกีย่วผลผลติ ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนง. แปลงผลติยางพารา -ควบคมุกระบวนการผลติ ป้องกนัการร่ัวไหล ตรวจสอบคณุภาพ เม.ย.-ธ.ค.60 - -

5 ตดิตาม ตรวจสอบ เป้าหมายการผลติ ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ ส านกังานสวนป่าฯ -ตรวจสอบเป้าหมายรายเดอืน รายไตรมาส เพื่อวางแผนการผลติ ม.ิย.,ก.ย.,ธ.ค.60 - -

6 ประเมนิการผลติ และปรับปรุงแผนการผลติ หวัหนา้งานสวนป่าฯ,ผู้ชว่ยฯ สวนป่าท่าชนะ -การกรีดชดเชยวันฝนกตก จัดคนลงกรีดแทน ปรับปรุงคณุภาพน้ ายาง เม.ย.-ธ.ค.60 - -

ระยะเวลา
งบประมาณ (ลา้นบาท)

ท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีด าเนนิการ เปา้หมาย

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปี 2560 
สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต ้
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1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การบ ารุงแปลงยางพาราก่อนเปิดกรีด      
2. หน่วยงานรับผิดชอบ        สวนป่าท่าชนะ      
3. วัตถุประสงค์           1. เพื่อด าเนินการบ ารุงแปลงยางพาราก่อนเปิดกรีด ให้มีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ     
4. ตัวชี้วัด                      อัตราการรอดตาย ,ค่าใช้จ่าย      
5. เป้าหมาย                     -มีการด าเนินกิจกรรมการบ ารุงแปลงยางพารา ก่อนเปิดกรีดทุกกิจกรรมทันก าหนดเวลา    

      -ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบ ารุงแปลงยางพาราก่อนเปิดกรีดโดยใช้จ่ายไม่เกิน 90% ของงบประมาณที่ได้รับ   
6. รายละเอียดแผนงาน  

รายรับ รายจา่ย

1 ประชมุวางแผน ก าหนดหนา้ที่รับผิดชอบ หวัหนา้งานสวนป่าฯ ส านกังานสวนป่าฯ -ก าหนดตวับุคคล หนา้ที่รับผิดชอบกจิกรรมตามแผนงาน พร้อมระยะเวลา ม.ค.60 -

2 ก าจัดวัชพชื คร้ังที่ 1,2 ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงยางพารากอ่นเปิดกรีด 322 ไร่ -ด าเนนิการก าจัดวัชพชื เพื่อลดการแกง่แย่งธาตอุาหารในดนิ พ.ค.-ม.ิย.,ส.ค.-ก.ย.60 - -

3 ใสปุ่๋ย คร้ังที่ 1,2 ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงยางพารากอ่นเปิดกรีด 322 ไร่ -ใสปุ่๋ยอนิทรีย์ และเคม ีเพื่อบ ารุงความอุดมสมบูรณ์แกด่นิและยางพารา ม.ิย.-ก.ค.,ก.ย.-ต.ค.60 -

4 ป้องกนัไฟ ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงยางพารากอ่นเปิดกรีด 322 ไร่ -ด าเนนิการป้องกนัไมใ่หเ้กดิไฟไหมแ้ปลงยางพารากอ่นเปิดกรีด ม.ค.-พ.ค.,ธ.ค.60 - -

5 ส ารวจความเจริญเตบิโตและอัตราการรอดตาย ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงยางพารากอ่นเปิดกรีด 322 ไร่ -เพื่อตรวจสอบความเจริญเตบิโตและอัตราการรอดตาย พ.ย.-ธ.ค.60 - -

6 ตดิตามความกา้วหนา้ ประเมนิผล หวัหนา้งานสวนป่าฯ แปลงกอ่นเปิดกรีด,ส านกังานสวนป่าฯ -เพื่อตดิตามความกา้วหนา้ และเพื่อก าหนดทิศทางในการท างานตอ่ไป พ.ย.-ธ.ค.60 - -

ผู้รับผิดชอบท่ี สถานท่ีด าเนนิการ เปา้หมาย ระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม

 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปี 2560 
สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต ้

        
1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การบ ารุงแปลงยางพารา หลังเปิดกรีด      
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2. หน่วยงานรับผิดชอบ        สวนป่าท่าชนะ      
3. วัตถุประสงค์           1.เพื่อด าเนินการบ ารุงแปลงยางพาราหลังเปิดกรีด ให้มีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ ตลอดจนให้ผลผลิตอย่าง  

              สม่ าเสมอ    
4. ตัวชี้วัด                      อัตราการรอดตาย ,ค่าใช้จ่าย      
5. เป้าหมาย                     -  มีการด าเนินกิจกรรมการบ ารุงแปลงยางพาราหลังเปิดกรีดทุกกิจกรรมทันก าหนดเวลา    

      - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบ ารุงแปลงยางพาราหลังเปิดกรีดโดยใช้จ่ายไม่เกิน 90% ของงบประมาณที่ได้รับ   
6. รายละเอียดแผนงาน  

 

รายรับ รายจา่ย

1 ประชมุวางแผน ก าหนดหนา้ที่รับผิดชอบ หวัหนา้งานสวนป่าฯ ส านกังานสวนป่าฯ -ก าหนดบุคคลแตล่ะงานการร้ือปรับปรุงพฒันาแปลงใหม่ ม.ค.60 -

2 ก าจัดวัชพชื คร้ังที่ 1,2 ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงยางพาราหลงัเปิดกรีด 5,245.253 ไร่ -ด าเนนิการก าจัดวัชพชื เพื่อลดการแกง่แย่งธาตอุาหารในดนิ พ.ค.-ม.ิย.,ส.ค.-ก.ย.60 - -

3 ใสปุ่๋ย คร้ังที่ 1,2 ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงยางพาราหลงัเปิดกรีด 5,245.253 ไร่ -ใสปุ่๋ยอนิทรีย์ และเคม ีเพื่อบ ารุงความอุดมสมบูรณ์แกด่นิและยางพารา ม.ิย.-ก.ค.,ก.ย.-ต.ค.60 -

4 ป้องกนัไฟ ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงยางพาราหลงัเปิดกรีด 5,245.253 ไร่ -ด าเนนิการป้องกนัไมใ่หเ้กดิไฟไหมแ้ปลงยางพารากอ่นเปิดกรีด ม.ค.-พ.ค.,ธ.ค.60 - -

5 ทาสารเคมรัีกษาหนา้กรีดยางพารา ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงยางพาราหลงัเปิดกรีด 5,245.253 ไร่ -เพื่อรักษาหนา้กรีดและป้องกนัเชื้อโรคบนหนา้กรีด ม.ค.-ก.พ.,เม.ย.-ธ.ค.60 - -

6 ตรวจสอบการกระท าผิดตามเงือ่นไขการกรีดยางพารา ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงยางพาราหลงัเปิดกรีด 5,245.253 ไร่ -เพื่อป้องกนัการกระท าความเสยีหายตอ่ตน้ยางและหนา้กรีดยางพารา ม.ค.-ก.พ.,เม.ย.-ธ.ค.60 - -

7 ส ารวจโรคระบาดยางพาราหลงัเปิดกรีด ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงยางพาราหลงัเปิดกรีด 5,245.253 ไร่ -เพื่อคน้หาแหลง่โรคระบาดยางพาราและด าเนนิการป้องกนั หรือก าจัด พ.ค.60,พ.ย.60 - -

8 ส ารวจความเจริญเตบิโต,อัตราการรอดตาย และสตอ๊คไม้ ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงยางพาราหลงัเปิดกรีด 5,245.253 ไร่ -ตดิตาม ตรวจสอบความเจริญเตบิโต และจัดท ารายการสตอ๊คไมป้ระจ าปี ก.ย.-ธ.ค.60 - -

9 ตดิตามความกา้วหนา้ ประเมนิผล หวัหนา้งานสวนป่าฯ แปลงหลงัเปิดกรีด,ส านกังานสวนป่าฯ -เพื่อตดิตามความกา้วหนา้ และเพื่อก าหนดทิศทางในการท างานตอ่ไป ธ.ค.60

ระยะเวลา
งบประมาณ (ลา้นบาท)

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบท่ี สถานท่ีด าเนนิการ เปา้หมาย
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2560 

แผนปฏิบัติการปี 2560 
สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต ้

        
1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางพาราทดแทนพื้นท่ีท าไม้      
2. หน่วยงานรับผิดชอบ        สวนป่าท่าชนะ      
3. วัตถุประสงค์           1. เพื่อด าเนินการร้ือปรับปรุงพัฒนาสวนป่าไม้ยางพาราสลับไม้ป่า ให้มีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ  

      2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นท่ีให้มีมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. ตัวชี้วัด                      อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า 90%      
5. เป้าหมาย                     พื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราสลับไม้ดีมีค่า ทดแทนพื้นท่ีท าไม้ออก        
6. รายละเอียดแผนงาน        

รายรับ รายจา่ย

1 ประชมุวางแผน ก าหนดหนา้ที่รับผิดชอบ หวัหนา้งานสวนป่าฯ ส านกังานสวนป่าฯ -ก าหนดบุคคลแตล่ะงานการร้ือปรับปรุงพฒันาแปลงใหม่ ม.ค.-ก.พ.60 - -

2 ด าเนนิขัน้ตอนขอนญุาตตามกฎหมาย,ขอความเหน็ชอบ หวัหนา้งานสวนป่าฯ อบต.,ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ -ด าเนกิารใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบปฏบิัติ ม.ีค.-เม.ย.60 - -

3 เตรียมพื้นที่ ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงร้ือปรับปรุงพฒันา -เพื่อเตรียมพื้นที่ตามหลกัวิชาการในการปลกูสร้างสวนป่า เม.ย.-พ.ค.60 - -

4 วางแนวปลกู ปักหลกัหมายปลกู ขดุหลมุพร้อมปลกู ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงร้ือปรับปรุงพฒันา -ตามหลกัวิชาการ และการมสีว่นร่วม ม.ิย.-ก.ค.60 - -

5 ใสปุ่๋ย คร้ังที่ 1,2,3 ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงร้ือปรับปรุงพฒันา -เพื่อใหต้น้ไมม้คีวามเจริญเตบิโต ก.ค.60,ก.ย.60,พ.ย.60 - -

6 ก าจัดวัชพชื คร้ังที่ 1,2,3 ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงร้ือปรับปรุงพฒันา -เพื่อลดการแกง่แย่งอาหารจากวัชพชื ม.ิย.,ส.ค.60,ต.ค.60 - -

7 ส ารวจอัตราการรอดตาย ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงร้ือปรับปรุงพฒันา -เพื่อประเมนิความส าเร็จในการปลกู และพจิารณาปลกูซอ่ม ก.ค.60 - -

8 ปลกูซอ่ม ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน แปลงร้ือปรับปรุงพฒันา -เพื่อเสริมตน้ไมใ้นแปลงปลกูใหม้จี านวนตามเป้าหมาย ก.ค.-ส.ค.60 - -

9 ตดิตามความกา้วหนา้ ประเมนิผล หวัหนา้งานสวนป่าฯ ส านกังานสวนป่าฯ -เพื่อประเมนิประสทิธภิาพการปลกูสร้างสวนป่าและปรับปรุงแกไ้ข ธ.ค.60 - -

ระยะเวลา
งบประมาณ (ลา้นบาท)

ท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีด าเนนิการ เปา้หมาย
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2560 

แผนการด าเนินงานด้านสังคม 

  งานสวนป่าท่าชนะ มีชุมชนรอบสวนป่าจ านวน 4  หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ท่ี 3 บ้าน
น้ าด า, หมู่ท่ี 11 บ้านสวนเหนือ , หมู่ท่ี 14 บ้านร่มไทร และ หมู่ท่ี 22 บ้านห้วยเคี่ยม ต.ประสงค์ อ.ท่า
ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การบริหารจัดการสวนป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วมจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของสวนป่าย่อมส่งผลให้เกิดการกระทบส่งถึงประชาชนในพื้นท่ีรอบๆสวนป่าดังนั้น 
เพื่อให้สวนป่าสามารถมีเคร่ืองมือ ในการเข้าถึงและทราบแนวโน้มของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม การ
วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม จะได้เป็นแนวทางหนึ่ง หรือเป็นกระบวนการหนึ่งในการศึกษา สืบค้น
ส ารวจ ตรวจสอบสภาพโครงสร้างและหน้าท่ีของชุมชนทั้งในเชิงของการรวมกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ ความ
ผูกพัน ความขัดแย้ง  รวมท้ังความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข การเมือง วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้น าผลท่ีได้จาก
กระบวนการมีส่วนร่วม ผ่านทางเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้ในการวางแผนการท างานของสวนป่าให้ดีข้ึน
ต่อไปโดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- สนับสนุนให้พนักงาน/ลูกจ้าง ได้รับการฝึกอบรมตามสายงาน อาทิ การทบทวนองค์
ความรู้ทางบัญชีและการเงิน, ทักษะการกรีดยางพารา  

- การวิเคราะห์/ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า  
- การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสร้าง ปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ(การจ้างงาน และ

วนเกษตร) 
- การควบคุมการท างานให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย  
- การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีส่วนร่วม  
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2560 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

งานสวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธาน ี

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสวนป่า 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวนป่าท่าชนะ 
3. วัตถุประสงค์  1.เพื่อวิเคราะห์/จ าแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า 
    2. เพื่อบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย   วิเคราะห์/จ าแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า 
5. ตัวชี้วัด   รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ(ล้านบาท) 
รายได ้ รายจ่าย 

1 
ประชุมพนักงานสวนป่าเพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบ

สวนป่า 
หน.สป./ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า ม.ค.60 - - 

2 จัดท ารายชื่อผู้มีส่วนได้สวนเสียรอบสวนป่า ผช.หน.สป./ มีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า ม.ค.60 - - 

3 จัดท าแผนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า ผช.หน.สป. มีแผนบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า ก.พ.-มี.ค.60 - - 

4 รายงานผลการด าเนินงาน ผช.หน.สป. บริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตามแผน ธ.ค.60 - - 

5 ทบทวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้าม)ี ผช.หน.สป.  มิ.ย.-ก.ค.60 - - 
6 การติดตามประเมินผล   ม.ค.-ธ.ค.60   

 
แผนปฏิบัติการปี 2560 

สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต ้
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2560 

        
1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสวนป่า      
2. หน่วยงานรับผิดชอบ        สวนป่าท่าชนะ      
3. วัตถุประสงค์           1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบสวนป่าท่าชนะ      
     2.เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน      
4. ตัวชี้วัด                      จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญของชุมชนโดยสวนป่า      
5. เป้าหมาย                     -มีการเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญของชุมชนโดยสวนป่าคิดเป็น 100%        
6. รายละเอียดแผนงาน        

รายรับ รายจา่ย

1 ประชมุวางแผน ก าหนดหนา้ที่รับผิดชอบ หวัหนา้งานสวนป่าฯ ส านกังานสวนป่าฯ -ก าหนดตวับุคคล หนา้ที่รับผิดชอบกจิกรรมตามแผนงาน พร้อมระยะเวลา ม.ค.60 - -

2 ส ารวจและจ าแนกกจิกรรมส าคญัของชมุชน ผู้ชว่ยหวัหนา้งานฯ,พนกังาน ส านกังานสวนป่าฯ -ระบุกจิกรรมส าคญัของชมุชนและชว่งเวลาเพื่อก าหนดแผนการมสีว่นร่วม ม.ค.60 - -

3 เขา้ร่วมกจิกรรมตา่งๆของชมุชน หวัหนา้งานสวนป่าฯ,ผู้ชว่ยฯ ชมุชนโดยรอบสวนป่าฯ -เขา้ร่วมกจิกรรมส าคญัของชมุชน คดิเป็น 100% ม.ค-ธ.ค.60 - -

4 ตดิตาม ประเมนิผล ประชมุคณะกรรมการกองทุนฯ หวัหนา้งานสวนป่าฯ ส านกังานสวนป่าฯ -เพื่อตดิตามความกา้วหนา้ และเพื่อก าหนดทิศทางในการท างานตอ่ไป ธ.ค.60 - -

ระยะเวลา
งบประมาณ (ลา้นบาท)

ท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีด าเนนิการ เปา้หมาย

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปี 2560 
สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต ้
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2560 

1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน        การด าเนินงานกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่าท่าชนะ      
2. หน่วยงานรับผิดชอบ        สวนป่าท่าชนะ      
3. วัตถุประสงค์           1. เพื่อด าเนินงานกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่าท่าชนะโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน    
4. ตัวชี้วัด                      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ      
5. เป้าหมาย                     -มีจ านวนสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 5%      
6. รายละเอียดแผนงาน        

รายรับ รายจา่ย

1 ประชมุวางแผน ก าหนดหนา้ที่รับผิดชอบ หวัหนา้งานสวนป่าฯ ส านกังานสวนป่าฯ -ก าหนดหนา้ที่ผู้ปฏบิัตงิานของกองทุนใหช้ดัเจน ม.ค.60 -

2 ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่โครงการ ผู้ชว่ยฯพนกังานฯ ที่ท าการหมูบ่้าน,อบต. -ประชาสมัพนัธใ์หร้าษฎรในท้องถิน่ทราบ ก.พ.60 - -

3 ประกาศรับสมคัรสมาชกิกองทุน ผู้ชว่ยฯพนกังานฯ ส านกังานสวนป่าฯ -รับสมคัรสมาชกิใหม้จี านวนเพิ่มขึ้นจากเดมิ 5% ม.ีค.-เม.ย.60 - -

4 สรรหาคณะกรรมการ จัดการประชมุ ร่างระเบียบฯ หวัหนา้งานสวนป่าฯ,ผู้ชว่ยฯ ส านกังานสวนป่าฯ -เพื่อสรรหาคณะการตามระเบียบ,ร่างระเบียบการด าเนนิงานของกองทุน เม.ย.60 - -

5 ประชมุสมาชกิเพื่อชี้แจงขัน้ตอนการด าเนนิโครงการ คณะกรรมการกองทุนฯ ส านกังานสวนป่าฯ -แจ้งรายละเอยีด รูปแบบการด าเนนิงาน และระเบียบกองทุนแกส่มาชกิ เม.ย.60 - -

6 ด าเนนิโครงการตามแผนงาน สมาชกิ,คณะกรรมการฯ ส านกังานสวนป่าฯ -ด าเนนิงานตามรูปแบบที่คณะกรรมการก าหนด พ.ค.-ธ.ค.60 - -

7 ตดิตาม ประเมนิผล ประชมุคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ ส านกังานสวนป่าฯ -ตดิตามผลการด าเนนิงาน ม.ิย.,ก.ย.,ธ.ค.60 - -

8 แบ่งผลตอบแทน,รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน คณะกรรมการกองทุนฯ ส านกังานสวนป่าฯ -สร้างรายไดใ้หแ้กส่มาชกิ และสรุปผลการด าเนนิงานของกองทุน ธ.ค.60 - -

ระยะเวลา
งบประมาณ (ลา้นบาท)

ท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีด าเนนิการ เปา้หมาย
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  งานสวนป่าท่าชนะ ได้ด าเนินการก าหนดขอบเขตพืน้ที่เพื่อเป็นพื้นอนุรักษ์

ประเภทแหล่งน้ า ล าหว้ย พื้นที่อนุรักษ์สองฝ่ังล าหว้ย (Stream Bank) และแนวพืน้ที่กันชน (Buffer Zone) 

และเป็นพืน้ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพืน้ที่สวนป่า  (High Conservation Value Area; HCVA) คือ 

ศาลแมย่ายพิมพ์ เพื่อสงวนและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ภายใน

ท้องถิ่นในคงอยู่อย่างยั่งยืน จงึจ าเป็นต้องมีแผนการจัดการต่างๆ ได้แก่ 

- การดูแลรักษาพืน้ที่อนุรักษ์ของสวนป่าให้คงอยู่ ( Stream Bank, Buffer Zone, พืน้ที่

อนุรักษ์) 

- การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ให้คงอยู่ 

- การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

- การดูแลรักษาพืน้ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพืน้ที่สวนป่า ( High Conservation 

Value Area; HCVA) ให้คงอยู่ 

- การส่งเสริมความรู้ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน

ท้องถิ่น 

- การควบคุมการใชส้ารเคมี และวัตถุอันตราย ภายในพืน้ที่สวนป่า 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

งานสวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธาน ี

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นท่ี มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นท่ีสวนป่า  (High Conservation Value Area; 
HCVA) 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวนป่าท่าชนะ  
3. วัตถุประสงค์  1.  เพื่อดูแล รักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นท่ีอนุรักษ์ในเขตสวนป่า 
    2. เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน และราษฎรในท้องถิ่น 

3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นตระหนัก และเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังเรียนรู้ท่ีจะใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย  ไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นท่ี มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นท่ีสวนป่า  (High Conservation Value Area; HCVA) ยังมี
สภาพสมบูรณ์ คงอยู่ 

5. ตัวชี้วัด   1. จ านวนพื้นท่ีอนุรักษ์ (ไร)่ 
    2. จ านวนต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
    3. จ านวนพื้นท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นท่ีสวนป่า (High Conservation Value Area; HCVA) 
    4. ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
    5. จ านวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ และจ านวนผลผลิตจากพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ใช้ประโยชน์ 
 
 

 

6. รายละเอียดแผนงาน 
ล าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(ล้านบาท) 
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รายได้ รายจ่าย 

1 
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ, ไม้อนุรักษ์ 
พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที ่HCVA 

อ.อ.ป./ 

ผลการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ,ไม้
อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และ
พื้นที ่HCVA 

ม.ค.-ก.พ. - - 

2 
การประกาศนโยบายสวนป่าด้านการดูแล สงวน 
อนุรักษ์ไม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที ่HCVA 

หน.สป./  ม.ค.-ก.พ. - - 

3 
การเก็บตัวอย่างดินและน้ าเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  

ผช.หน.สป./ 
 

มี.ค.-พ.ค. - - 

4 
การตรวจตรา ป้องกัน และดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ พื้นที่
อนุรักษ์ และพื้นที ่HCVA 

พนักงานสวน
ป่า 

 
มี.ค.-พ.ค. - - 

5 
การเก็บข้อมูลผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ และลักษณะการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที ่HCVA 

 
 

ม.ค.-ธ.ค. - - 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ ปี 2560 

ระบบวนวัฒน์ 

1. การเตรยีมพื้นที่ 

 หลังจากการท าไม้ออกจากพืน้ที่ จะต้องด าเนนิการถอนรากถอนตอก าจัดเศษวัชพืชตกค้าง

ออกใหห้มดสิ้นท าการไถด้วยรถแทรกเตอร์ล้อยางโดยไถบุกเบิกด้วยผาน  3 และไถพรวนด้วยผาน  7 ซึ่ง

หากเตรยีมพื้นที่ได้ดีการด าเนนิงานในขั้นตอนตอ่ไปก็จะสะดวกสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายน้อยจะเตรยีมพื้นที่

ช่วงไหนจะต้องค านงึถึงฤดูกาลด้วยในช่วงที่ฝนตกซึ่งพร้อมจะปลูกจะต้องเตรียมพืน้ที่ใหเ้สร็จก่อนฝนจะ

ตกประมาณ 1 สัปดาห์หากเตรยีมพื้นที่เสร็จไว้นานมากจะมปีัญหาวัชพืชงอกใหมห่ากเตรยีมพื้นที่ลา่ช้า

จะสร้างปัญหาปลูกไม่ทันและค่าใช้จ่ายจะสูงขึน้สูญเสียโอกาสของการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคต

ช่วงเวลาที่เหมาะสมควรด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม -เมษายนในกรณีพืน้ที่มากว่า  100 ไร่หาก

พืน้ที่น้อยกว่า 100 ไร่ควรด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม  - เมษายนแต่ทั้งนีข้ึน้อยู่กับฤดูฝนของแต่ละ

ท้องที่ดว้ย 

วิธีการเตรยีมพื้นที่ ด าเนินการโดยรงงานเครื่องจักรกล และสารเคมีผสมผสานกันกล่าวคอื 

- การเตรยีมพื้นที่ด้วยแรงงานคือการใช้แรงงานถางป่าเก็บริบเผาริบการถางป่าถางวัชพืช

ที่เป็นวัชพืชขนาดเล็กให้ทั่วพืน้ที่หากมีกอไผห่รอืหวายใหฟ้ันลงให้ราบเรียบให้ตอใกล้ผิวดินมากที่สุด

การเก็บรบิเผารบิ เป็นการเก็บต้นไมเ้ศษไม้ปลายไม้ที่หลงเหลอืจากการเผาป่าเผาริบใหห้มดจากพืน้ที่

หากการเผาป่าเผาไหม้ได้ดีจะเหลือเศษไม้ปลายไม้นอ้ยการเก็บริบจะรวดเร็วขึ้นวิธีการเก็บริบใช้แรงงาน

เก็บเศษไม้ขนาดเล็กมากองรวมกันเพื่อท าเชือ้ไฟตัดท่อนไม้ขนาดใหญ่มากองสุมด้านบนถ้าสามารถกอง

เป็นกระโจมคล้ายก่อกองไฟของลูกเสือในการเล่นรอบกองไฟได้จะจุดไฟเผาไหม้ได้ดีกว่าการซ้อนทับ

ตามแนวนอนหลังจากน าไม้ใหญ่มาทับบนกองเศษไม้แลว้เมื่ออากาศเริ่มรอ้นขึน้เริ่มเผาไฟในระหวา่งไฟ

ไหม้คอยหมั่นมาตรวจสอบใช้กิ่งไม้ขนาดใหญ่ดันกองถ่านให้ไปไหม้เศษไม้สว่นที่เหลอืให้หมดสิ้นเป็นการ

สิน้สุดขบวนการเตรียมพืน้ที่โดยใช้แรงงาน 

- การใช้เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลที่ตอ้งน ามาปฏิบัติงานคือรถแทรกเตอร์ตนีตะขาบ  

(Crawler) หรอืรถขุด(Back hoe) ด าเนนิการถางป่าล้มไม้ถอนตอกวาดรวมกอง  (Withdrawal) เกลี่ยปรับ

พืน้ที่หลังจากนั้นใช้รถแทรกเตอร์ลอ้ยาง  (Farm tractor) ติดผานไถ 3 จานหรอื 4 จานท าการไถบุกเบิก

ทิง้ไว้ประมาณ 15 วันติดผานไถ  7 จานท าการไถพรวนก็จะเสร็จขั้นตอนของการเตรยีมพื้นที่การเตรียม

พืน้ที่ที่ประณตี(Intensive) ภายหลังจากเตรยีมพื้นที่เสร็จในพืน้ที่นั้นจะต้องไม่มจีอมปลวกตอไม้หรอืเศษ

ไม้ปลายไม้หลงเหลอือยู่ซึ่งมีวธิีการจัดการได้ดังนี้ 
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การรวมกองตน้ไม้ที่ถางลงหรอืขุดตอขึน้มาให้รวมกองเป็นกองยาวๆใหแ้นวของกองเป็นไป

ตามทิศทางลมหากพืน้ที่เป็นที่ลาดชันหรอืควนเขาให้กองโดยมีทิศทางขึ้นเขาอัดกองดา้นข้างให้แน่น

ท าการเผากองเศษไม้จากหัวกองทางด้านต้นลมเนื่องจากไม้ที่กองยังไม่แห้งสนิทอาจจะใช้เชือ้ไฟช่วย 

เผาในครั้งแรกเชื้อไฟที่ใชอ้าจจะเป็นยางรถยนต์ที่ช ารุดแลว้หรอืน้ ามันดีเซลก็ได้เริ่มเผาในตอน

กลางวันขณะอากาศรอ้นเมื่อไฟเริ่มลุกแล้วใช้รถแทรกเตอร์ตนีตะขาบหรอืรถแบคโฮคอยอัดกองไฟให้

แนน่เป็นระยะการเผาไหม้ก็จะดีขึ้นควรเผาพร้อมๆกันหลายๆกองในพืน้ที่ใกล้เคียงกันเพื่อเครื่องจักรที่

คอยอัดกองไฟจะได้ไม่เสียเวลาท างานและเมื่อไฟไหมเ้ศษไม้ปลายไม้สว่นเล็กๆหมดแล้วจะคงเหลือ

ต้นไมข้นาดใหญ่หรอืตอไม้ให้ท าการสลายกองแล้วอัดเผาใหม่ให้หมดก็จะเผาได้ง่ายขึ้นเพราะมีถ่านไม้

ติดไฟอยู่จ านวนมากการเผาเศษไม้ปลายไม้โดยวิธีนี้แม้จะมีฝนตกบ้างก็จะเผาได้หมด 

เมื่อเสร็จสิ้นการเผาจนไม่มีเศษไม้หลงเหลอืแล้วเป็นขั้นตอนของการเกลี่ยปรับพืน้ที่โดยการ

เกลี่ยจอมปลวกออกใหพ้ืน้ที่ราบเรียบเพื่อความสะดวกในการไถบุกเบิกในพืน้ที่ราบการไถบุกเบิกด้วย

ผานไถ 3 จานหรอื 4 จานก่อนจะลงมอืไถจะต้องทราบว่าจะปักหลักหมายปลูกไปตามทิศทางใดเพรา 

 บุกเบิกที่ดทีิศทางการไถควรจะตั้งฉากกับแนวปลูกต้นไมแ้ละการไถพรวนเป็นการไถตั้งฉากกับการ

ไถบุกเบิกทิศทางการไถจะเป็นไปตามแนวปลูกต้นไมก้ารด าเนินการเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการเข้า

ด าเนนิการปักหลักหมายปลูกและการปลูกเพราะคนงานไม่ตอ้งเดินขา้มขีไ้ถการไถในพืน้ที่ปลูก

ยางพาราที่มนี้ าท่วมถึงจะเปลี่ยนเป็นการไถยกร่องวิธีการไถจะไถไปตามทิศทางของแนวปลูกต้นไมใ้ช้

ผาน 3 หรอืผาน 4 ไถครั้งแรกสาดดนิที่ไถขึ้นไว้บริเวณโคนยางพาราและไถพรวนด้วยผาน 7 ด้วยวิธี

เดียวกันระหว่างแถวยางพาราจะเป็นรอ่งลกึประมาณ 50 ซ.ม. ส าหรับใหน้้ าในดินไหลจากโคนต้น

ยางพารามาเก็บขังในฤดูฝน 

 
 

 ภาพหน้าตัดหลังไถยกร่องเสร็จ 

- การใช้สารเคมี จะด าเนนิการหลังจากถางป่าโค่นลม้เก็บริบเผาริบแล้วปล่อยใหว้ัชพชืขึน้

ประมาณ 30 ซ.ม. และใช้สารเคมีฉีดพ่นก าจัดซึ่งจะเป็นวิธีการที่สะดวกและประหยัดวัชพืชตายสิ้นซาก

หากด าเนินการไม่ทันวัชพชืขึน้สูงมากจะตอ้งใชส้ารเคมีในการก าจัดมากขึ้นวัชพืชจงึจะแหง้ตายโดย

ค านงึถึงชนิดของวัชพชืที่ขึ้นอยู่เป็นหลักเหมาะกับวัชพชืที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นหญ้าต่างๆสารเคมีที่

นิยมใชค้ือไกลโฟเสทและอิมมาสเฟอร์ในการด าเนินการควรจะด าเนนิการในต้นฤดูฝนปล่อยใหว้ัชพชืยุบ

ตายจึงจะเข้าด าเนนิการในขั้นตอนต่อไป 
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2. การคัดเลือกชนดิพันธุ์ 

พันธุ์ยางพาราที่น ามาปลูกในสวนยางพาราของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นยางพันธุ์ดทีี่

เกิดจากการผสมพันธุ์เพื่อสรา้งอัตราผลผลิตให้เหมาะสมในทางเศรษฐกิจยางพันธุ์ดีมีมากมายหลาย

ชนิดแหล่งผสมพันธุ์ยางที่เป็นที่ยอมรับคือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยการจะเลือก

ยางพาราพันธุ์ใดมาปลูกจะต้องค านงึถึงความเหมาะสมด้านต่างๆในช่วงเริ่มตน้การปลูกสร้างสวนยาง

เจ้าของสวนจะเลือกชนดิพันธุ์ที่ให้น้ ายางต่อปีต่อไร่ดทีี่สุดพันธุ์ยางที่เหมาะสมในกรณีนี้จะมี  BPM 24 

RRIM 600 หรอื RRIT 251 เป็นต้นต่อมาวงการใชส้อยไม้โดยเฉพาะไม้เครื่องเรอืน (Ferniture)  

จากเนื้อไม้ยางพาราเป็นที่นิยมมากขึ้นเจา้ของสวนก็มุ่งหวังจะปลูกยางพาราเพื่อหวังใชเ้นือ้ไม้ด้วยชนดิ

พันธุ์ยางที่เหมาะสมเพื่อการนี้จะมีพันธุ์ PB 235 RRIM 620 หรอื GT 1 เป็นต้นแตเ่มื่อด าเนินการปลูกไป

แล้วมักจะพบกับปัญหานานาประการเชน่การเกิดโรคต่างๆในบางชนิดพันธุ์การเจรญิเติบโตไม่ดี

ช่วงเวลาการกรีดยางไมค่รบรอบหมุนเวียนเป็นต้นดังนัน้การเลือกชนิดพันธุ์ยางพาราพันธุ์ดมีาปลูกจงึ

ต้องค านงึถึงปัจจัยอื่นๆประกอบเชน่สภาพดินลักษณะของพื้นที่สภาพดินฟ้าอากาศความเหมาะสมต่อ

ระบบกรีดยางและอัตราของน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีเป็นต้นชนิดพันธุ์ยางพาราที่กล่าวไว้เบือ้งตน้เป็นชนิดพันธุ์ที่

นิยมปลูกปัจจุบันแตล่ะชนิดพันธุ์มคีุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน  โดยสวนป่ากาญจนดิษฐ์ได้

ด าเนนิการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มคีวามเหมาะสมในพืน้ที่ จ านวน 3ชนิด ได้แก่ 

- RRIM 600 เป็นยางพาราลูกผสมของประเทศมาเลเซียในประเทศไทยนิยมปลูกชนิดนี้มาก

ให้ผลผลติปานกลางปลูกได้ทุกสภาพดินมคีวามตา้นทานตอ่โรคราใบร่วงจากเชือ้ราไฟทอปเทอร่าที่ท า

ให้ใบยางร่วงในฤดูฝนนอ้ยในเขตที่มโีรคนีจ้งึไม่สมควรปลูกล าตน้มขีนาดเล็กราคาเนื้อไม้หลังกรีดมี

ราคาซือ้ขายต่ ากว่าชนิดพันธุ์อื่นมคีวามทนทานต่อการกรีดถี่ปานกลาง 

-  RRIT 251 เป็นยางพาราลูกผสมของประเทศไทยก าลังได้รับค าแนะน าจากสถาบันวิจัย

ยางปริมาณน้ ายางมีมากกว่าพันธุ์  RRIM 600 ในหน้ากรีดแรกผลผลิตตอ่ไร่ต่อปีอยู่ในเกณฑ์ดีได้

ผลผลิตมากกว่า 300 กิโลกรัมตอ่ไร่ต่อปี 

- PB 235เป็นยางพาราลูกผสมของประเทศอินโดนีเซียลักษณะเด่นมคีวามเจรญิเติบโตใน

ระยะแรกปลูกเร็วมากล าตน้เปลาตรงท าให้ราคาเนื้อไม้หลังกรีดมรีาคาสูงผลผลิตน้ ายางในหนา้กรีด

แรกหนา้กรีดที่สองมักมีปัญหาเปลือกแหง้ผู้ปลูกจะต้องหมั่นรักษาหนา้กรีดและจัดระบบกรีด  1 วันเว้น 

1 วันจะชะลอการเกิดเปลือกแหง้ได้ 
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โดยกล้าที่น ามาปลูกในพืน้ที่ จะคัดเลือกด าเนนิการ 2 ชนิด ได้แก่ 

- ปลูกด้วยกล้าตาเขียว โดยน ากล้าที่ตดิตาแล้วลงปลูกในแปลงกล้ายางพาราตาเขียว

อาจจะเตรียมเองหรอืซือ้จากเอกชนหากจะปลูกโดยวิธีนี้ตอ้งปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเมื่อฝนตกชุกจะท าให้

อัตราการรอดตายของกล้าที่ปลูกสูงโดยขณะปลูกก าลังมฝีนตกด้วยจะท าให้การรอดตายยิ่งมากขึ้นการ

ปลูกโดยวิธีนี้เหมาะสมกับการปลูกยางพาราในภาคใต้และภาคตะวันออกที่มฝีนชุก 

ข้อดทีุนด าเนนิการปานกลางการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตตรงตามก าหนด 

ข้อเสียกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงหลังปลูกจะท าให้อัตราการงอกหรอือัตราการรอดตายของ

กล้าต่ าจ าเป็นต้องท าการซ่อมแซม 

- ปลูกด้วยกล้าติดตาช าถุง โดยการใชก้ล้าช าถุงที่มฉีัตรใบ  1-2 ฉัตรมาปลูกลงแปลงปลูก

วิธีนีจ้ะท าให้การปลูกมีอัตราการรอดตายสูงกล้าช าถุงอาจจะเตรียมเองโดยการใชก้ล้าตาเขียวมาเพาะ

ช าในถุงดนิโดยการเพาะช าถุงควรเตรยีมถุงขนาด  4x12 นิว้บรรจุดนิน าไปจุม่ในภาชนะบรรจุน้ าจนดนิ

อุ้มน้ าจนอิ่มตัวแลว้น ากล้ายงตาเขียวมาปักช าน าไปเรียงพักในเรอืนเพาะช าการเรียงควรค านึงถึงการ

เข้าไปปฏิบัติงานดูแลรดน้ าและหมั่นปลิดตาที่แตกจากต้นตอเดิมมใิห้แก่งแย่งและเบียดบังตายางที่จะ

แตกยอดอ่อนและควรป้องกันรักษาโรคราที่จะระบาดในเรือนเพาะช าหรอืซือ้กล้าช าถุงก็ได้ 

ข้อดีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดอัตราการรอดตายหลัง

ปลูกสูงความเติบโตสม่ าเสมอดี 

ข้อเสียทุนค่อนขา้งสูง 

3. การปักหลักหมายปลูก 

การปักหลักหมายปลูกคือการก าหนดต าแหน่งที่จะปลูกต้นยางพาราและก าหนด

จ านวนต้นต่อไร่ก่อนการด าเนินการปักหลักหมายปลูกพืน้ที่ที่จะปลูกจะต้องเตรียมพืน้ที่เรียบร้อยแลว้มี

ปัจจัยต่างๆที่ตอ้งค านึงอันดับแรกคือจ านวนต้นที่จะปลูกในพืน้ที่  1 ไร่สถาบันวจิัยยางแนะน าจ านวน

ต้นปลูกที่เหมาะสมกับยางพาราทุกชนิดพันธุ์คอืยางพารา  1 ต้นจะครอบคลุมพื้นที่  20 ตาราง

เมตรซึ่งจะให้ผลผลติน้ ายางสดเมื่อคิดเป็นเนือ้ยางพาราแหง้ได้มากที่สุดปัจจัยถัดมาที่ตอ้งค านึงคือ

สภาพของพืน้ที่หากเป็นพืน้ที่ราบจะปักหลักหมายปลูกเป็นแถวตรงในขณะที่พืน้ที่ควนเขาหรอืพืน้ที่ลาด

ชันจะปักหลักหมายปลูกตามแนวระนาบหรอืแนวขอบเขาช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการปักหลักหมาย

ปลูกควรด าเนินงานหลังจากเตรยีมพื้นที่เสร็จประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

หลักหมายปลูกหรอืภาษาของสวนยางพาราเรียกว่า “ไม้ชะมบ” เป็นไม้หลักท าจาก

ไม้ไผ่กลมขนาดเล็กเส้นรอบวงประมาณ  5 - 8 ซม. หรอืไม้ไผ่ขนาดใหญ่ผ่าซีกกว้างประมาณ  1 นิว้

ความยาวประมาณ 1.2 เมตรเสี้ยมปลายแหลม 1 ด้านไม้ชะมบอาจจะท าจากวัสดุอื่นก็ได้เช่นกิ่งไม้ขนาด

เล็กหรอืเหล็กกลวงหรอืเหล็กกลมก็ได้แต่ตอ้งค านึงถึงราคาตน้ทุนด้วยการใชไ้ม้เป็นไม้ชะมบใช้งานได้ปี

เดียวแตใ่ช้เหล็กอาจจะใช้ได้หลายปี 
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วิธีการปักหลักหมายปลูกในพืน้ที่ราบก่อนจะท าการปักหลักหมายปลูกจะต้อง

ค านงึถึงรูปร่างของพืน้ที่และทิศทางของลมประจ าถิ่นส่วนมากจะนยิมปักหลักหมายปลูกขนานกับแนว

เขตแปลง เพื่อความเรยีบร้อยสวยงามซึ่งบางครั้งแนวที่ปักหลักขวางกับทิศทางของลมประจ าถิ่นจะก่อ

เกิดปัญหาต้นยางพาราที่ปลูกล้มในกรณีลมแรงลมประจ าถิ่นที่ส าคัญของประเทศไทยคือลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอืซึ่งลมมรสุมทั้ง 2 นีม้ีทิศทางการพัดที่สวนทางกัน

ดังนัน้ทิศทางการปักหลักหมายปลูกที่เหมาะสมควรปักหลักให้แถวที่จะปลูกเป็นไปตามทิศทางวันออก

เฉียงเหนอื - ตะวันตกเฉียงใต้แต่หากทิศทางที่จะปักหลักหมายปลูกไม่ขนานกับขอบแปลงก็สามารถ

แก้ไขได้โดยใช้ทิศทางที่ท ามุมแหลมกับแนวลมประจ าถิ่นให้มากที่สุด 

 

 

  
 

 

 เมื่อตัดสนิใจเลือกแนวทางของแถวได้แลว้ก็เริ่มขัน้ตอนตอ่ไปคือ 

3.1 การวางแนวหลัก (Base Line) โดยใช้กล้องรังวัดก าหนดทิศทางของแนวแถวปักหลักแม่

ไว้ระยะหา่งๆหากใช้ระยะทางระหว่างตน้  3 เมตรหลักแมค่วรจะหา่งกันหลักละประมาณ  30 เมตรหรอื

ระยะตามความยาวของเทปวัดระยะแตต่้องหารด้วย  3 ได้ลงตัวหากเกษตรกรรายย่อยไม่มีกล้องรังวัด

อาจก าหนดแนวแถวโดยการเล็งให้หลักทุกหลักซ้อนทับกันตามแนวทิศทางที่ต้องการหลักแมห่ลักแรก

ควรห่างถนนขอบแปลงประมาณ 1.5 เมตร 
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 3.2 การออกฉากเป็นการก าหนดทิศทางของแถวถัดไปให้ขนานกับแนวแถวหลักหากใช้

กล้องรังวัดให้ใชมุ้มตา่งกับแถวหลัก  90 องศาแล้ววัดระยะทางเท่าความห่างของแถวปักหลักแมห่มาย

ไว้ทุกแถวจนเต็มพืน้ที่แล้วย้ายกล้องรังวัดมาวางที่หลักแมแ่ถวที่ตอ่ๆไปด าเนนิการวางหลักแมต่ามข้อ  1.

แตก่รณีไม่ใช้กล้องรังวัดให้ใชเ้ทปวัดระยะออกฉากโดยอาศัยทฤษฎีบทที่  29 ในวิชาเลขาคณิตที่กล่าวไว้

ว่า 

“ ก าลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลรวมของก าลังสองของดา้นประกอบมุมฉาก ” ตามภาพ

ข้างลา่งในภาพเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งหากจัดท าเป็นสมการทางคณิตศาสตร์จะเป็น ค2 = ก2 + ข2 

ซึ่งหากแทนค่าเป็นตัวเลขของด้านประกอบของมุมฉากทั้งสามด้านจะมีเลขที่เป็นจ านวนเต็มอยู่หนึ่งชุดที่

น ามาประยุกต์ใชก้ับทฤษฎีนีไ้ด้คอืด้านก = 3 ข = 4 และค = 5 เมื่อน าไปแทนค่าในสมการจะเป็น 52 = 

32 + 42 หรอื25 = 9 +16 หรอื25 = 25 ในทางปฏิบัติเมื่อจะออกฉากด้วยเทปวัดระยะให้วางหัวเทปที่

มีเลข 0 ไว้ที่หลักแมห่ลักแรกวัดระยะไปตามแนวหลัก 4 เมตรปักหลักไว้วัดระยะจากหลักที่ปักไว้ไปตาม

แถวต่อไป 5 เมตรซึ่งเลขในเทปจะเป็นเลข 9 เมตรและลากเทปต่ออกีอีก  3 เมตรไปหาหลักแม่หลักแรก

ซึ่งเลขในเทปจะเป็นเลข  12 ดึงเทปให้ตงึและอยู่ในแนวระนาบแล้วปักหลักไว้ที่เลข  9 ก็จะได้ภาพ

สามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งในภาพขา้งลา่งจะเป็นจุดก . ข. และค. ต่อจากนั้นให้วัดระยะจากจุดก .ผา่นไปทาง

จุดค.ให้มคีวามกว้างเท่ากับแถวที่ก าหนดหากต้องการระยะระหว่างแถว  7 เมตรก็วัดกว้าง  7 เมตร

ปักหลักไว้เป็นจุดจ .และวัดในแถวนี้ต่อไปโดยใหจุ้ดตอ่ไปหา่งจากจุดจ . 7 เมตรปักหลักไว้ท าเชน่นีจ้นถึง
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ริมแปลงปลูกจุดเหล่านีจ้ะเป็นจุดเริ่มต้นของแถวต่อๆไปในการเล็งเพื่อให้หลักหัวแถวอยู่ตรงกันต้องเล็ง

ให้หลักซ้อนกันทุกหลักก็จะเป็นแนวตรง 

 

 
 

3.3การปักหลักซอยเมื่อได้หลักแมต่ามแนวทางข้อ  1 และ 2 แล้วก็ปักหลักระหว่างหลักแม่

หรอืเรียกว่าหลักซอยโดยใช้เทปวัดระยะวัดระหว่างหลักแมซ่ึ่งหลักแม่ทุกหลักมีระยะหา่งกันที่ใชค้วาม

หา่งระหว่างหลักปลูกหารได้ลงตัวโดยทั่วไประยะหา่งระหว่างหลักใช้ระยะ  3 เมตรหลักซอยจะปักชิด

สายเทปด้านใดด้านหนึ่งที่ต าแหน่ง  3 6 9 12 15 หรอื 18 เมตรเป็นต้นคนงานที่จะท าการปักหลักซอย

ควรจัดจ านวนคนใหเ้กินจ านวนหลักที่จะปักหากปักหลักซอยที่ 3 6 9 12 15 และ 18 เมตรแสดงวา่หลัก

แมห่า่งกัน 21 เมตรจะต้องใช้คนงานในหนึ่งหมู่  8 คน 2 คนแรกถือเทปวัดระยะที่เลข  0 และ 21 อีก 6 

คนจะประจ าอยู่ที่เลข  3 6 9 12 15 และ 18 เมตรก่อนเริ่มงานคนงานที่มีหน้าที่ปักหลักจะต้องมีหลักที่

จะปักไว้ทุกคนจ านวนเท่ากันและมฆี้อนไม้คนละ  1 อันการปักหลักหมายปลูกถ้ากระท าได้ถูกต้อง

โดยเฉพาะขั้นตอนการออกฉากเมื่อมองไปตามแนวตรงหรอืแนวทะแยงมุมจะเห็นหลักที่ปักไว้เป็นแถว

ตรงตลอดพื้นที ่
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 4. การปลูก 

4.1 การเตรียมหลุมปลูกเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้กล้ายางพาราที่ปลูกมีความ

เจริญเติบโตได้ดีตามที่ควรจะเป็นหลุมปลูกที่ดจีะช่วยเร่งระบบรากใหพ้ัฒนาชอนไชไปตามดินที่เตรยีมไว้

เมื่อระบบรากมีประสิทธิภาพความเติบโตก็จะดขีึน้บริเวณที่เตรยีมหลุมปลูกต้องอยู่ด้านหนึ่งดา้นใดของ

หลักหมายปลูกโดยทุกหลุมต้องหา่งหลักหมายปลูกในระยะที่เท่ากันเพื่อให้ระยะระหว่างตน้หา่งเท่ากัน

ตามก าหนดและเมื่อปลูกแล้วจะมองเป็นแถวตรงโดยแนะน าให้ขุดหลุมห่างจากหลักในแถวทางดา้น

ขวามือของหลักให้รมิหลุมอยู่ห่างจากหลักประมาณ  5 ซม.ในกรณีพื้นที่ราบเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือน

ต่อหลักหมายปลูกในขณะขุดหลุม 
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การขุดหลุมปลูกกรณีปลูกด้วยกล้าตาเขียว และกล้ายางพาราช าถุงจะขนาดของหลุมกว้างยาวลกึ

ประมาณ 50 ซ.ม. ใช้จอบหรอืเสียมในการขุด  
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ในขณะท าการขุดหลุมให้แยกดินชัน้บนและดนิช้ันลา่งที่ขุดจากหลุมออกจากกันเพื่อใชร้อง

ก้นหลุมก่อนปลูกโดยผู้ขุดหลุมแยกดินไว้ด้านหนึ่งดา้นใดของหลุมเชน่หากวางดนิช้ันบนไว้ทางทิศ

ตะวันตกของหลุมดินช้ันลา่งควรวางไว้ทางทิศตะวันออกผูค้วบคุมงานจะต้องเป็นผู้สั่งการเพื่อให้ปฏิบัติ

ในท านองเดียวกัน 

4.2 การรองก้นหลุมก่อนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ใชเ้มล็ดปลูกจะต้องท า

การรองก้นหลุมดว้ยปุ๋ย 0-3-0 หรอืรอคฟอสเฟทผสมกับยาฆ่าปลวกรอคฟอสเฟทจะช่วยรักษาความ

ชิน้ในหลุมหลังปลูกกรณีกระทบแล้งท าให้กล้ายางพาราที่ปลูกไม่เหี่ยวเฉายาฆ่าปลวกจะช่วยป้องกัน

ปลวกมากัดกินผวิแหง้ของรากยางพาราการกัดกินรากยางพาราปลวกจะกินส่วนที่แหง้และจะเปิด

ช่องว่างระหว่างรากยางพารากับดินท าให้กล้ายางพาราตายได้ปลวกเหล่านีเ้กิดจากการเตรียมพืน้ที่ที่

เก็บรากไม้เศษไม้เผาไม่หมดหลงเหลอือยู่ในแปลงปลูกยาฆ่าปลวกจะช่วยป้องกันไม่ใหป้ลวกมารบกวน

ที่รากยางก่อนท าการรองก้นหลุมควรทิง้หลุมที่ขุดแล้วไว้กลางแดดประมาณ  15 วันเพื่อใช้แสงแดด

ก าจัดโรคราบางชนิด 

5. การบ ารุงรักษา 

การบ ารุงรักษาเป็นขั้นตอนที่ส าคัญหลังปลูกเพื่อจะให้ตน้ยางพาราที่ปลูกไว้มปีริมาณ

เต็มพืน้ที่มีความเจรญิเติบโตสมบูรณ์สามารถกรีดเอาน้ ายางพารามาใช้ประโยชน์ได้ในเวลาที่ก าหนด

โดยทั่วไปยางพาราจะเป็นพืชชนิดโตเร็ว  (Fast growing Spp.) มีความเติบโตเฉลี่ยทางเส้นรอบวงวัดที่

ระดับอกหรือ  GBH (Girth at breast higth) ปีละ 8 -10 ซ.ม. จะท าการกรีดยางพาราเมื่ออายุหลังปลูก  

6 -7 ปีหรือมีขนาด  GBH 50 ซ.ม. ดังนัน้จงึจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาต้นยางพาราให้ได้ขนาดที่ตอ้งการ

ภายในเวลา  6 - 7 ปีถ้าการบ ารุงรักษาไม่ดีโอกาสจะเปิดกรีดเพื่อสร้างรายได้จากยางพาราก็จะช้าไป

ด้วยการบ ารุงรักษาที่ส าคัญมีปลูกซ่อมก าจัดความคุมวัชพืชใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งป้องกันภัยป้องกันไฟและ

ส ารวจอัตรารอดตายและความเติบโตซึ่งจะได้แยกกล่าวในรายละเอียดต่อไป 
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5.1 ปลูกซ่อมหลังจากท าการปลูกไปแล้วตน้ยางพาราส่วนหนึ่งจะตายจากสาเหตุต่างๆ

เชน่การปลูกไม่ประณีตต้นยางพารากระทบแล้งหลังปลูกถูกโรคราแมลงจ าพวกปลวกท าลายหรอืเกิด

จากภัยธรรมชาติเช่นฝนตกหนักน้ าท่วมโคนนานหรอืลมแรงกิ่งที่งอกจากตาพันธุ์ดีหักเป็นต้นจ านวนการ

ตายของยางพาราที่ปลูกยังแปรผันตรงกับวิธีการปลูกโดยวัสดุปลูกชนิดตา่งๆด้วยการปลูกด้วยเมล็ดติด

ตาในแปลงโอกาสการตดิของตาจะน้อยหากหลังการตดิตาเกิดความแหง้แล้งปกติจะรอดตายหรือติด

ตาได้ส าเร็จไม่เกิน  60% อีก 40% จ าเป็นต้องปลูกซ่อมการปลูกด้วยกล้าตาเขียวหากกระทบแล้งหลัง

ปลูกจะมีอัตราการรอดตายต่ าปกติไม่เกิน  70% การปลูกด้วยกล้าช าถุงจะมีอัตราการรอดตายสูง

ประมาณ 80 % ขึน้ไปเมื่อปรากฏว่าต้นยางพาราที่ปลูกตายก็จ าเป็นต้องท าการน ากล้ายางพารามา

ปลูกซ่อมใหเ้ต็มพืน้ที่ 

 

 ช่วงเวลาที่ท าการปลูกซ่อมควรเป็นช่วงที่มฝีนตกชุกในปีแรกหลังปลูกเสร็จประมาณ  1 

เดือนระหว่างเดือนมิถุนายน -สิงหาคมในปีที่สองปลูกซ่อมต้ังแตต่้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม - 

มิถุนายนชว่งที ่1 และประมาณเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ 2 จะท าการปลูกซ่อมเพียง  2 ปีปีที่ 3 เป็นต้นไป

ไม่จ าเป็นต้องปลูกซ่อมเพราะกล้าที่ปลูกซ่อมในปีที่  3 จะโตไม่ทันกับกล้าต้นแรกจะกลายเป็นกล้าที่ถูก

ข่ม (Suppress) ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ยกเว้นพื้นที่ที่ต้นยางพาราตาย

ต่อเนื่องกันมากกว่า 3 ต้นเป็นต้นไปโดยพืน้ที่นั้นไม่มีปัญหากับโครงสรา้งดนิหรอืมีระดับน้ าใต้ดินตื้น 

กล้ายางพาราที่น ามาปลูกซ่อมใช้กล้ายางพาราช าถุงในปีแรกใหม้ีฉัตรใบ  1- 2 ฉัตรและปลูกซ่อมในปีที่  

2 ใช้กล้ายางพาราที่เลีย้งไว้ค้างปีมีฉัตรใบประมาณ  3-4 ฉัตรทั้งนีเ้พื่อจะได้มคีวามเจรญิเติบโตได้ทัน

กล้าที่ปลูกก่อน 

 ก่อนจะท าการปลูกซ่อมจะต้องท าการส ารวจตรวจนับว่าในพืน้ที่ปลูกมีต้นตายกี่ตน้เพื่อ

จะได้น ากล้ายางพาราไปซ่อมได้ครบจ านวนและจะต้องทราบว่าต้นที่ตายอยู่สว่นไหนของแปลงปลูก

แสดงต าแหน่งตายได้ง่ายๆโดยใช้เศษกระดาษเขียนจ านวนต้นตายไว้ที่หลักหัวแถวแตล่ะแถวผูท้ี่จะเข้า

ท าการ 

ปลูกซ่อมใช้คนงาน  2 คนจะหามกล้ายางพาราเข้าไปในแถวที่จะท าการปลูกซ่อมเท่ากับจ านวนต้นตาย

ใน 2 แถวที่ตดิกันเมื่อปลูกซ่อมในแถวที่  1 เสร็จเดินวกกลับมาแถวที่  2 ปลูกซ่อมมาเรื่อยๆจนหมดแถว

กล้ายางพาราก็จะหมดพอดีเมื่อหมด  2 แถวรับกล้ายางพาราชุดใหมเ่พื่อจะเข้าปลูกซ่อมในแถวที่  3- 4 

ต่อไปหากมีคนงานหลายชุดผู้คุมงานจะเป็นผู้จัดแถวใหเ้ข้าท างาน 
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5.2 ก าจัดควบคุมวัชพชื วัชพชืมีสว่นส าคัญในการยับยั้งชะลอความเจรญิเติบโตของ

ยางพาราจงึมคีวามจ าเป็นที่ต้องด าเนนิการก าจัดและควบคุมวัชพชืซึ่งจะต้องด าเนนิการอย่างตอ่เนื่อง

ตลอดชั่วอายุของยางพาราวิธีการก าจัดวัชพชืม ี3 วิธี 

5.2.1 ใช้แรงงานโดยการใชจ้อบถากรอบโคนถากในแถวหรอืถางระหว่างแถวนิยมใช้

ในขณะยางพารามีอายุน้อยๆเศษวัชพชืจากการถากใหน้ ามาสุมโคน  (Munching) เพื่อช่วยลดการคายน้ า

บริเวณโคนและเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างดนิด้วยเศษวัชพชืที่ได้จากการถาง 

5.2.2 ใช้เครื่องจักรกลได้แก่การไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์ล้อยางเป็นการปรับปรุง

โครงสรา้งของดินหรอืการใชเ้ครื่องตัดหญ้าตัดทั่วพื้นที่เครื่องจักรกลสามารถด าเนินการได้เร็วทันกับ

เวลา 

5.2.3 ใช้สารเคมีสารเคมีที่น ามาใช้ก าจัดวัชพชืจะเลือกใช้สารเคมีที่ไม่เกิดการ

ตกค้างหรอืท าลายสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น  Glyphosate 48% เป็นต้นการใชส้ารเคมีต้องค านงึถึงอายุของ

ต้นยางพาราปกติจะใช้สารเคมีเมื่อยางพารามีอายุ  3 ปีขึ้นไปในการใชแ้ตล่ะครัง้ตอ้งระวังไม่ให้ยาเคมี

ฉีดพ่นถูกส่วนสีเขียวของล าต้น 

5.3 ใส่ปุ๋ยยางพาราที่น ามาปลูกปัจจุบันเป็นยางพันธุ์ดจี าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพื่อเรง่ความ

เจริญเติบโตให้ได้ขนาดกรีดเมื่อถึงก าหนดเวลา  6- 7 ปีเนื่องจากต้นตอพันธุ์ของยางพาราพันธุ์ดไีด้

เมล็ดมาจากยางพาราพันธุ์ดรีุ่นก่อนๆถ้าได้ตน้ตอพันธุ์ที่เป็นยางพารารุ่นแรกที่เรยีกว่าพาราเดิมหรอื

พันธุ์พื้นเมอืงและสภาพดินที่ปลูกเป็นดินใหมก่ารใส่ปุ๋ยก็ไม่จ าเป็นมากนักแตป่ัจจุบันยางพาราเดิมหรอื

พันธุ์พื้นเมอืงแทบไม่มปีลูกให้เก็บเมล็ดมาท าตน้ตอยางพาราได้และพื้นที่ที่ปลูกส่วนมากก็เป็นพืน้ที่

เสื่อมโทรมหรือผ่านการปลูกพืชชนิดอื่นๆมาแล้วดังนัน้การปลูกยางพาราเพื่อหวังผลในทางเศรษฐกิจจงึ

จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ย 

 

ปุ๋ยที่ใชก้ับยางพารามี  2 ชนิดคอืปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีประเทศไทยยังไม่มมีาตรฐานการ

ควบคุมมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์มแีตก่ารควบคุมมาตรฐานของปุ๋ยเคมีสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการ

เกษตรจงึได้แนะน าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับสวนยางพาราโดยการใชปุ้๋ยส าเร็จหรอืผสมเองก็ได้โดย

ค าแนะน านีจ้ะเปลี่ยนแปลงสูตรปุ๋ยเป็นระยะเป็นการปรับปรุงใหท้ันสมัยตามผลงานที่ท าการวิจัยได้โดย

หลังสุดเมื่อปี 2542 สถาบันวิจัยยางได้แนะน าปุ๋ยเคมีไว้ดังนี้ 
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5.3.1 ชนิดของปุ๋ย 

สูตรที่ N  P  K  ใช้กับ สภาพดิน 

1  20  8  20  ก่อนเปิดกรีด ดินทุกชนิดแหล่งปลูกยางพาราเดิม 

2  20  10 12  ก่อนเปิดกรีด ดินทุกชนิดแหล่งปลูกยางพาราใหม่ 

3  30  5  18  ยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว ทุกสภาพแหลง่ดนิ 

 

5.3.2 ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใชส้ าหรับยางพาราก่อนเปิดกรีด 

 

เวลาการใส่ปุ๋ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความช้ืนในดินอาจจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสม

ด้วยก็ได้และพยายามใส่ปุ๋ยหลังการก าจัดวัชพืช 
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5.3.3 การใส่ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีดให้ปุ๋ยปีละ 2 ครั้งครั้งละ 500 กรัมต่อตน้ครั้ง

แรกต้นฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบเมื่อใบอ่อนเริ่มเพสลาดประมาณเดือนเมษายน -พฤษภาคมครั้งที่สอง

ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายนส าหรับพืน้ที่ดินใหม่หรอืดินปลูกพืชคลุมดินใน  2 ปีแรกอาจจะไม่ต้อง

ให้ปุ๋ยเพราะจะคงมธีาตุอาหารที่จ าเป็นหลงเหลอือยู่ 

5.3.4 วิธีการใส่ปุ๋ยยางพารามีหลายวิธีเลือกใช้ได้ตามปัจจัยต่างๆ 

 - การใส่แบบหว่านเป็นการหว่านปุ๋ยทั่วบริเวณที่จะท าการใส่ปุ๋ยเหมาะกับพืน้ที่

สวนยางพาราที่เป็นที่ราบและก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีควรงดใชก้รณีมีฝนตกชุกเพราะจะท าให้น้ าฝน

ชะล้างปุ๋ยไปได้ 

 - การใส่เป็นแถบเป็นการใส่ปุ๋ยโดยโรยปุ๋ยเป็นแถบตามแนวแถวยางพาราวิธีนี้

ใช้กับพืน้ที่ลาดชันเล็กน้อยโดยเจาะเป็นรอ่งใส่ปุ๋ยแล้วกลบควรใช้กับต้นยางพาราที่มอีายุ  2 ปีขึ้นไปโดย

แถบควรห่างจากโคนต้นประมาณ  1-1.50 เมตรตามช้ันอายุของต้นยางพาราโดยสังเกตจากรัศมีใบ

เชน่กันความกว้างของแถบประมาณ 1 ตาจอบหรอืใช้รถไถนาติดผานเดียวเจาะร่องความลกึประมาณ  5 

ซ.ม. หากลึกกว่านั้นจะตัดรากยางพาราให้เสียหายได้ส าหรับยางพาราที่กรีดแล้วท ารอ่งให้ห่างโคนต้น  

1.50 เมตรซึ่งจะมีรากที่มปีระสิทธิภาพดูดซับปุ๋ยอยู่มาก 

 - การใส่แบบหลุมเป็นการขุดหลุมใส่ปุ๋ยแล้วกลบเหมาะส าหรับพืน้ที่ลาดชัน

และพืน้ที่ที่มฝีนตกชุกติดต่อกันเป็นเวลานานโดยขุดหลุมขา้งล าต้น 2 หลุมในครั้งต่อไปให้เปลี่ยนหลุมให้

ตั้งฉากกับ 2 หลุมแรกระยะห่างของหลุมจากโคนต้นเป็นไปตามช้ันอายุของต้นยางพาราในกรณีที่ก าจัด

วัชพชืไม่ทันหรือใส่ปุ๋ยที่ไม่ตรงกับการก าจัดวัชพชืควรใช้วธิีนีเ้ป็นหลักการใส่ปุ๋ยโดยวิธีนี้ลดการสูญเสีย

ปุ๋ยได้มาก 
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5.4 การตัดแต่งกิ่งต้นยางพาราพันธุ์ดกี่อนจะท าการเปิดกรีดเอาน้ ายางพาราควรมีล าตัน

เปลาตรง (Clear Bole) ประมาณ 3 เมตรจากพืน้ดินเพื่อสะดวกในการเปิดหนา้กรีดชว่ยท าให้ลมพัด

โกรกได้ดีลดความชืน้ในแปลงป้องกันการเกิดโรคราในแปลงได้ระดับหนึ่งและที่ส าคัญเมื่อต้นยางพารา

ใกล้ครบรอบตัดฟันสามารถกรีดยางพาราหนา้สูงได้และจ าหนา่ยต้นไม้ได้ราคาดเีพราะราคาไม้

ยางพาราจะมีราคาดใีนส่วนที่สามารถน าไปปอกเป็นวิเนียรท์ าผวิไม้อัดได้ 

 ต้นยางพาราพันธุ์ดจีะแตกกิ่งมากน้อยในขณะก าลังเจรญิเติบโตตามลักษณะจ าเพาะของแต่ละ

ชนิดพันธุ์ยางพาราจะแตกกิ่งมากเมื่อมีการชะงักความเจรญิเติบโตในชว่งกระทบกับความแหง้แล้งหรอื

ขาดปุ๋ยเพื่อปรับรูปทรงใหไ้ด้ตามก าหนดจึงจ าเป็นต้องมีการแตง่กิ่งยางพาราทุกระยะเมื่อตรวจพบมีกิ่ง

งอกออกมาจะท าการแต่งกิ่งประมาณ 3 ปีโดยมีหลักการดังนี้ 

ปีที ่ การแต่งกิ่ง 

1  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพืน้ 30 ซม.ลงมา 

2  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพืน้ 130 ซม.ลงมา 

3  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพืน้ 300 ซม.ลงมา 

  

การแต่งกิ่งจะต้องค านงึถึงยอดของตน้ยางพาราที่เหลอืด้วยเพราะหากตัดแต่งกิ่งออกไป

มากใบยางพาราที่มหีนา้ที่สังเคราะหแ์สงจะลดน้อยลงไปด้วยท าให้ความเจริญเติบโตลดน้อยลงปกติจะ

ตัดกิ่งออกแต่ละครั้งประมาณ 1 ใน 3 ของเรอืนยอดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการตัดแตง่กิ่งในปีแรก

ตัดแตง่ได้ตลอดเวลาปีที่  2 และ 3 ควรด าเนินการเมื่อยางพาราเริ่มชะงักการเจรญิเติบโตประมาณ

เดือนธันวาคม-มกราคม 

 

5.5 ป้องกันภัยภัยที่เกิดกับสวนยางพาราเกิดได้จากคนสัตว์โรคราแมลงและภัยธรรมชาติ 

 - ภัยจากคน เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณห์รอืเกิดจากเจตนาที่ไม่หวังดีตอ่เจ้าของสวน

ยางพาราความรูเ้ท่าไม่ถึงการณม์ักได้แก่การไม่เข้าใจในขั้นตอนของการบ ารุงรักษาการถากวัชพชืรอบ

โคนหรอืในแถวหรอืพรวนโคนด าเนินการใกล้โคนต้นยางพาราขนาดเล็กท าให้กระทบกระเทือนถึงเรอืน

รากการถางในแถวโดยมีดหรอืเครื่องตัดหญ้าตัดล าตน้ของตน้ยางพาราหรอืมีดบาดล าต้นเป็นแผลการ

พ่นสารเคมีก าจัดวัชพืชถูกยอดยางพาราท าให้ยอดของต้นยางพาราเหี่ยวเฉาหรอืการใส่ปุ๋ยใกล้บริเวณ

โคนท าให้ตน้ยางพาราเหี่ยวตายเป็นต้นภัยที่เกิดจากเจตนาเชน่โกรธแค้นเจ้าของสวนยางพารามาแอบ

ฟันต้นยางพาราทิง้หรอืใช้ยาฆ่าตอรดบริเวณโคนต้นท าให้ต้นยางพาราตายเป็นต้น 
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การป้องกันและแก้ไข ภัยที่เกิดจากการรูเ้ท่าไม่ถึงการณส์ามารถแก้ไขได้โดยการให้ความรู้

และควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดส าหรับภัยจากการเจตนาจ าเป็นต้องแก้ไขโดยกระบวนการ

มวลชนสัมพันธ์และทางนิตศิาสตร์ 

 - ภัยจากสัตว์ เกิดได้ทั้งสัตว์เลีย้งและสัตว์ป่าภัยจากสัตว์เลี้ยงพบมากคือวัวควายเข้ามากิน

หญ้าในแปลงปลูกยางพาราเหยียบย่ าถูกต้นยางขนาดเล็กเสียหายหรอืใช้ล าตัวเสียดสีกับเปลือกต้นยาง 

การป้องกันและแก้ไขการล้อมรั้วหรอืการก าจัดวัชพชืที่เป็นอาหารของสัตวเ์ลี้ยงจะป้องกันได้

ส่วนหนึ่งในบางครัง้อาจจ าเป็นต้องใช้ยามระวังสัตว์เลีย้งติดป้ายตักเตือนเจา้ของสัตว์หรอืพบปะพูดคุย

กับเจ้าของสัตว์หากด าเนินการแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องด าเนนิการตามกฎหมายในส่วนของสัตว์ป่า

การท าแปลงให้เตียนโล่งอยู่โดยสม่ าเสมอป้องกันเม่นและหมไีด้ส าหรับชา้งป่าป้องกันได้โดยงดปลูกพืช

อาหารช้างในพืน้ที่ปลูกยางพาราจะท าให้ปัญหาเบาบางลง 

 - ภัยจากโรคราแมลงที่มักจะพบในแปลงยางพาราคือโรคใบยางพาราร่วงในช่วงฤดูฝนที่เกิด

จากราไฟทอปเทอราซึ่งเกิดกับยางพาราบางชนิดโดยเฉพาะพันธุ์ RRIM 600 โรคราด าท าลายท่อน้ ายาง

ท าให้ยางพาราหนา้แหง้ไม่มนี้ ายางพาราไหลโรคราสีชมพูที่กิ่งของยางพาราขนาดใหญ่ในส่วนของเมลง

ที่พบมากคือปลวกกัดกินเปลือกรากที่แหง้ท าให้เกิดชอ่งว่างระหว่างดนิกับรากต้นยางพาราท าให้ตน้

ยางพาราเหี่ยวตายตัวด้วงหนอนทรายเพลีย้หอยสามารถก าจัดโดยใช้สารฆ่าแมลง 

การป้องกันและแก้ไขต้องด าเนนิการป้องกันและแก้ไขจากสาเหตุของโรคราน้ันโรคใบร่วงจาก

ราไฟทอปเทอราก่อนปลูกจะต้องศกึษาจากแผนที่ขอบเขตโรคระบาดยางพาราก่อนว่าเขตพื้นที่ที่จะ

ปลูกนั้นมีการระบาดของโรคนี้หรอืไม่หากมีต้องงดปลูกยางพาราพันธุ์ที่อ่อนแอตอ่โรคนีแ้ตห่ากปลูกไป

แล้ววธิีป้องกันเบือ้งตน้คือหยุดการแพรก่ระจายของเชื้อราชนิดนี้เชือ้ราชนิดนี้ไม่สามารถติดต่อไปทาง

อากาศได้พาหะของราชนิดนี้คอืคนรถยนต์ที่เคยผ่านแปลงที่มรีาชนิดนี้ระบาดหรอืเครื่องมือกรีด

ยางพาราที่เคยใช้กับแปลงที่มรีาชนิดนี้มาก่อนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามการป้องกันก็ท าได้ยากยิ่ง

ผลกระทบของโรคนีจ้ะท าให้น้ ายางพาราลดปริมาณลงเพราะใบสีเขียวที่มคีลอโรฟิลล์ถูกท าลายการ

สร้างอาหารโดยการสังเคราะหแ์สงลดลงดังนั้นหลังจากการเกิดใบร่วงผา่นไปแล้วเจา้ของสวนจะต้อง

ปรับปรุงแปลงปลูกโดยการใส่ปุ๋ยยูเรียเร่งการงอกของใบเพื่อให้การสังเคราะหแ์สงเป็นไปตามปกติ 

 - ภัยจากธรรมชาติ เกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัวเชน่ฝนตกหนักเกิดน้ าท่วม

แปลงยางพาราขนาดเล็กแช่ขังอยู่หลายวันฝนทิ้งช่วงเกิดความแหง้แล้งบางครัง้เกิดไฟป่าลุกเผาไหม้

แปลงปลูกลมแรงท าให้ตน้ยางพาราโค่นลม้ลมพายุหมุนท าให้กิ่งยางพาราหักหรอืพายุไต้ฝุน่ท าลาย

พืน้ที่สวนยางพาราเป็นบริเวณกว้างเช่นกรณีไต้ฝุ่นเกย์ในปลายปีพ .ศ. 2532 ท าลายสวนยางพาราใน

จังหวัดชุมพรแผ่นดนิไหวท าให้เกิดแผ่นดนิแยกหรือยุบตัวบางครัง้แผน่ดินไหวในทะเลก่อให้เกิดคลื่น

ยักษ์ซูนามซิัดใส่สวนยางพาราที่ปลูกริมทะเลได้รับความเสียหายเฉกเชน่ปลายปีพ.ศ. 2547 ที่ 6 จังหวัด

ภาคใต้เป็นต้น 
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การป้องกันและแก้ไข ภัยจากธรรมชาตินับเป็นภัยที่ป้องกันแก้ไขได้ยากเพราะเจ้าของสวนจะ

ไม่ทราบล่วงหนา้ว่าจะเกิดภัยใดขึน้ในเวลาใดแต่ภัยธรรมชาติที่ไม่รุนแรงก็แก้ไขได้บ้างเช่น 

1) การป้องกันลมที่เกิดจากลมมรสุมซึ่งจะท าให้ตน้ยางพาราที่มอีายุประมาณ  3 ปีขึ้นไปล้มจาก

ลมมรสุมที่พัดแรงได้แนะน าไว้แล้วในขั้นตอนของการปักหลักหมายปลูกแตบ่างครัง้ก าหนดทิศทางของ

หลักไม่ได้หากเกิดลมมรสุมพัดแรงจะปรากฏในกรณีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง ยางพาราล้มก่อน

หนา้ที่จะตัดแตง่กิ่งหรอืล้มไปก่อนแล้วแก้ไขได้โดยการตัดยอดของต้นที่ลม้แลว้ใช้รถแบคโฮขุดหลุมฝัง

ใหม่หรอืขุดหลุมด้วยแรงคนปลูกใหม่ก็ได้ 

2) การป้องกันไฟไหมส้วนยางพาราที่เกิดจากความแหง้แล้งในประเทศไทยจะเกิดความแหง้แล้ง

ในช่วงปลายปีถึงต้นปีระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายนการปลูกสร้างสวนยางพาราเป็นการลงทุนสูงหาก

ถูกไฟไหม้เสียหายค่าตอบแทนต่างๆที่จะได้รับเป็นศูนย์จึงจ าเป็นต้องป้องกันไฟไหมอ้ย่างได้ผลหลักการ

ส าคัญของการป้องกันไฟคือการลดวัชพชืออกจากแปลงใหม้ากที่สุดเมื่อมีวัชพืชอยู่น้อยไฟก็ไม่เกิดขึน้ใน

แปลงการป้องกันไฟมีหลายวิธีแตท่ี่ได้ผลที่สุดส าหรับการป้องกันไฟในแปลงยางพาราคือ 

2.1) ใช้รถแทรกเตอร์ลอ้ยางไถพรวนระหว่างแถวของยางพาราโดยใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางตดิ

ผานไถ 7 จานไถระหว่างแถวด าเนนิการระหว่างเดือนพฤศจกิายน-ธันวาคมจะท าให้วัชพืชถูกไถพลิกทับ

อยู่ใต้ผิวดินส าหรับขี้ไถในแปลงยางพาราอายุ 1 ปีไถแยกจากโคนยางพาราอายุ2-6 ปี 
2.2) การท าแนวป้องกันไฟวิธีนี้ใช้กับสวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลาดชันทุกชั้นอายุและยางพารา

ท่ีเปิดกรีดแล้วทุกสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากในพื้นท่ีดังกล่าวเครื่องจักรเข้าไปท างานไม่ได้วิธีการท าแนวกันไฟ
โดยการใช้จอบถากวัชพืชกวาดรวมกองกลางและท าการชิงเผาแนวกันไฟท่ีจะท าท ารอบเขตแปลงริมทาง
ตรวจการและท าแนวย่อยในแถวยางพาราเพื่อให้มีวัชพืชหลงเหลืออยู่น้อยท่ีสุดและถ้าสามารถถากวัชพืช
ออกจากแปลงปลูกมาเผาได้มากท่ีสุดก็จะปลอดภัยท่ีสุดอย่างไรก็ตามกรณีมีพื้นท่ีมากๆการจะท าให้วัชพืช
หมดสิ้นไปในครั้งเดียวจะไม่ทันกับความแห้งแล้งจึงควรท ากิจกรรมต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้ 
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 - ท าแนวกันไฟรอบแปลงและทางตรวจการก่อนโดยถากหญ้าด้วยจอบกว้างประมาณ  20 เมตร
กวาดวัชพืชรวมกลางแถวยางพาราและท าการชิงเผาในเวลากลางคืนการชิงเผาควรระวังมิให้มีความ
รุนแรงโดยจ ากัดกองเชื้อไฟให้มีขนาดเล็กและห่างต้นยางให้มากท่ีสุด 

 - ต่อมาท าแนวซอยเข้ากลางล๊อคที่เหลือไปเร่ือยๆจนหมดพื้นท่ี 

ข้อควรระวังในการท าแนวกันไฟและชิงเผา 
 1) ระหว่างท าแนวป้องกันไฟและชิงเผาไม่เสร็จจะใช้ยามระวังไฟในเวลากลางคืน 
 2) แปลงที่จะท าการถากเตียนในแนวกันไฟได้จะต้องก าจัดวัชพืชมาอย่างต่อเนื่อง 
 3) ในกรณีพื้นที่ลาดเทการท าแนวกันไฟในขั้นตอนท่ี  2 และ 3 ควรกองเศษวัชพืชไว้ใกล้แถวท่ีอยู่
ข้างล่างมากกว่าข้างบนเพราะเวลาเผาไฟยอดไฟจะเอียงขึ้นเขากองวัชพืชควรมีความกว้างไม่เกิน 50 ซม.  
 4) วัชพืชที่ถางหรือถากไว้ให้ท าการเผาโดยเร็วไม่ควรท้ิงไว้เกิน  7 วันควรจะชิงเผาขณะท่ีเศษ
วัชพืชมีความชื้นหลงเหลืออยู่บ้างจะท าให้การชิงเผาสะดวกขึ้นท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนเนื้อท่ีด้วยหากพื้นท่ี
เป็นผืนใหญ่ควรวางแผนการถางวัชพืชเป็นตอนช่วยและชิงเผาไปตามล าดับไม่ควรถางวัชพืชหมดคราว
เดียวท้ังแปลงแล้วค่อยจุดเพราะจะท าให้หญ้าแห้งกรอบไฟไหม้รุนแรง 
 5) ช่วงเวลาการชิงเผาท่ีดีท่ีสุดระหว่างเดือนพฤศจิกายน -มกราคมซึ่งเป็นช่วงอากาศเย็นใช้เวลา
ระหว่าง 18.00 น. - 24.00 น . 
  
 6) การเริ่มเผาให้เร่ิมจากทางใต้ลมก่อนเสมอโดยเลือกแถวท่ีอยู่ใต้ลมท่ีสุดและในแถวก็ให้เผาจาก
ใต้ลมเช่นกันเมื่อแถวแรกไฟไหม้ไปประมาณ  10 เมตรจึงเผาแถวท่ี  2 โดยใน 1 แถวมีคนงานประจ า  2 
คนส าหรับในพื้นท่ีลาดเทให้เร่ิมเผาจากยอดเขาลงหาตีนเขา 
 7) อุปกรณ์ประจ าตัวคนงานท่ีมีหน้าท่ีชิงเผาคนท่ี  1 มีถังฉีดน้ าคนท่ี 2 มีไม้ตีไฟเมื่อไฟลุกแรง
คนงานท้ัง 2 จะชะลอการลุกไหม้ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับไฟท่ีมีและเมื่อเผาแต่ละแถวเสร็จแล้วจะท าการ
ดับไฟท่ีคงไม้เศษไม้ปลายไม้เป็นถ่านไฟให้หมด 

8) ในเช้าของวันรุ่งขึ้นจะต้องจัดคนงาน  1 หมู่ออกตรวจสอบบริเวณท่ีเผาผ่านไปแล้วเมื่อคืนหาก
ปรากฏมีไฟยังคุกรุ่นอยู่ในแปลงปลูกให้ดับให้หมดเวลาท่ีตรวจสอบที่ดีท่ีสุดคือประมาณ  11.00 น. ซึ่งแดด
เริ่มร้อนข้ึน 
 อย่างไรก็ดีการจ ากัดวัชพืชอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจะช่วยให้การชิงเผากระท าได้ง่ายและไม่มี
ผลกระทบต่อต้นยางกล่าวคือการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวให้หมดจากแปลงตั้งแต่ยังมี
ขนาดเล็กและเมื่อวัชพืชเปลี่ยนสภาพเป็นใบเลี้ยงคู่ให้ท าการก าจัดบ่อยคร้ังให้ย่อยสลายในฤดูฝนให้มาก
จะช่วยให้มีเศษวัชพืชเหลือตกค้างในฤดูแล้งน้อยลงมาก 
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5.6 ส ารวจอัตรารอดตายและความเจริญเติบโต ส ารวจอัตรารอดตายและความเติบโต
เป็นการประเมินผลการท างานท่ีผ่านมาในทุกๆปีว่ามีความส าเร็จหรือผิดพลาดประการใดเพื่อจะได้แก้ไข
ได้ในปีต่อไปข้อมูลท่ีต้องส ารวจคือ 
 - เปอร์เซ็นต์รอดตาย คือจ านวนต้นยางพาราท่ีรอดตายในแต่ละปีการปลูกยางพาราโดยท่ัวไป
ควรมีจ านวนต้นรอดตายในปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 ปีท่ีสองไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 และปีท่ีสามไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 จึงจะประสพผลส าเร็จ 

 - ความโตทางเส้นรอบวงระดับอก (Girth at Breast high) หรือเรียกย่อๆว่า GBH คือความ
โตทางเส้นรอบวงในระดับ 1.50 ม. ใช้หน่วยวัดเป็นเซนติเมตรยางพาราเป็นพืชโตเร็ว 

 - ความสูงต้นยางพาราจะมีความสูงเฉลี่ยเมื่อโตพร้อมกรีดท่ีอายุ 6-7 ปีประมาณ 12- 15 เมตร
ตามลักษณะของแต่ละชนิดพันธ์ุและการจัดระยะปลูกดังนั้นความสูงเฉลี่ยทุกปีน่าจะเพิ่มขึ้นปีละ  2 เมตร
เป็นอย่างน้อยถ้าเริ่มปลูกทันในเดือนพฤษภาคมของทุกปีการวัดความสูงวัดจากพื้นดินถึงเรือนยอดนิยมใช้
หน่วยวัดเป็นเมตร 

ช่วงเวลาของการด าเนินการควรด าเนินการเมื่อต้นยางพาราชะงักการเจริญเติบโตจาก
ความแห้งแล้งประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปีข้อมูลท้ังสามอย่างสามารถตรวจวัดพร้อมกันได้
จ านวนต้นท่ีเป็นตัวอย่างที่ใช้ตรวจวัดขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ท่ีปลูกโดยข้อเท็จจริงแล้วหากส ารวจตรวจวัด
ได้ถึง 100% ข้อมูลจะถูกต้องมาก 

6. การเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ ายางพารา 

6.1 การเตรียมการก่อนกรีดยางพารา เมื่อยางพาราท่ีปลูกไว้มีอายุ  6 – 6.5 ปีเต็ม
จะต้องท าการตรวจสอบดูว่ายางพาราท่ีปลูกไว้มีขนาดโตท่ีจะท าการกรีดยางได้ประมาณร้อยละเท่าใด
โดยการวัดความโตทางเส้นรอบวงท่ีระดับอกว่ามียางพาราท่ีโตเกิน  50 ซม.จ านวนเท่าไดท าเครื่องหมาย
ไว้ให้ชัดเจนโดยอาจจะใช้สีแดงทาไว้เป็นรูปเครื่องหมายไดๆก็ได้การเปิดกรีดในปีแรกควรมีจ านวนต้นท่ีได้
ขนาดมากกว่า 50% ของจ านวนปลูกท้ังหมดปัจจุบันนิยมกรีดยางพาราหน้าแรกท่ีความสูง  75 ซ.ม. 
ขนาดของล าต้นอาจจะเล็กกว่าเดิมได้บ้างแต่ไม่ควรต่ ากว่า  45 ซ.ม.หากมีจ านวนต้นท่ีกรีดได้น้อยกว่า  
50% ให้เปิดกรีดในปีที ่7 ซึ่งสามารถกรีดได้ทุกต้นแล้วยกเว้นต้นท่ีปลูกซ่อมในปีที่ 2 และยังมีขนาดเล็ก 

 
 6.2 การกรีดยางระบบการกรีดยางของสวนป่า ใช้ระบบการ เปิดหน้ากรีด 1/3 ของล า

ต้นกรีด 2 วันหยุด 1 วัน 
ข้อปฏิบัติของผู้กรีดยางพาราในแปลงกรีดผู้กรีดยางจะต้องปฏิบัติในเร่ืองต่างๆดังนี้ 
ก. ต าแหน่งที่จะท าการเปิดกรีดยางพาราโดยท่ัวไปจะเปิดกรีดท่ีระดับความสูง  1.50 เมตร

เหนือรอยเท้าช้างแต่จากการวิจัยของสถาบันวิจัยยางแนะน าว่าเฉพาะหน้ากรีดแรกให้เปิดกรีดท่ีความสูง  
75 ซ.ม. เหนือรอยเท้าช้างจะเหมาะสมท่ีสุด 

ข. กรีดยางจากซ้ายบนมาขวาล่างให้มีความลาดเอียงของหน้ากรีดประมาณ  35 องศาก่อน
เปิดกรีดจะต้องท ารอยขีดหน้าหลังเพื่อไม่ให้หน้ากรีดล้ าไปด้านหนึ่งด้านใดและน าลวดรับจอกยางมาผูกไว้
ต่ าจากหน้ากรีดประมาณ  6 - 8 นิ้วในร่องรอยขีดด้านหน้าต่ ากว่าหน้ากรีดประมาณ  4 นิ้วให้ปักลิ้นยาง
เพื่อรับน้ ายางลงจอกรับน้ ายาง 

ค. การกรีดยางแต่ละคร้ังต้องสูญเสียเปลือกน้อยท่ีสุดไม่เกินคร้ังละ  2-3 มิลลิเมตรในหนึ่ง
เดือนสูญเสียเปลือกไม่เกิน 3 ซ.ม.  
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ง. กรีดยางทุกวันท่ีฝนไม่ตกระหว่างเวลา  04.00 - 06.00 น. เริ่มเก็บน้ ายาง 06.00 - 
08.00 น. วันไหนกรีดยางไม่ได้ให้แจ้งให้เจ้าของสวนยางพาราทราบการเปิดกรีดยางสัปดาห์แรกให้
หงายจอกรับน้ ายางไว้เพื่อท าเศษยางเมื่อน้ ายางเร่ิมไหลดีแล้วจึงเก็บน้ ายางสดส่งจุดชั่งในกรณีขายน้ า
ยางสดหรือน าไปแปรรูปท่ีโรงงานกรณีท ายางแผ่นดิบหลังการเก็บน้ ายางแต่ละคร้ังให้คว่ าจอกไว้ท่ีลวด
รับน้ ายางแม้จะมีน้ ายางไหลอยู่ก็ตามเพื่อป้องกันกรดในอากาศหรือท่ีมาพร้อมน้ าฝนไปตกค้างอยู่ในจอก
ยางซึ่งจะท าให้จอกยางสกปรกท าให้น้ ายางที่กรีดวันต่อไปแข็งตัวในจอกได้ 

จ. ไม่กรีดยางในวันท่ีฝนตกจนหน้ากรีดเปียกชื้น 
ฉ.เศษยางทุกประเภทเป็นผลผลิตท่ีเกิดขึ้นให้รวบรวมส่งเจ้าของสวนยางยางพาราเพื่อน าไป
จ าหน่ายแบ่งผลประโยชน์ตามข้อตกลง 
ช. ผู้กรีดยางต้องทายาป้องกันเชื้อราผสมดินในหน้ากรีดท่ีผ่านมาแล้วทุกเดือน 
ซ. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรีดยางอันได้แก่มีดกรีดยางหินลับมีดกรีดยางเคร่ืองให้แสงสว่างใน

เวลากลางคืนถังเก็บรวบรวมน้ ายางสดเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวท่ีผู้กรีดยางต้องหามาด้วยตนเอง 
ท้ังนี้ จ านวนวันกรีดรวมต่อปีไม่ควรเกิน 160 วัน  
6.3 การเก็บรวบรวมน้ ายางสด 

ต้นยางพาราท่ีได้ท าการกรีดยางทุกต้นจะมีน้ ายางสดไหลลงจอกท่ีหงายรับไว้ประมาณ  
2-3 ชั่วโมงส่วนใหญ่จะหยุดไหลช่วงเวลาการไหลข้ึนอยู่กับอุณหภูมิในแปลงกรีดด้วยหากเป็นช่วงอากาศ
หนาวเย็นจะไหลนานกว่าช่วงอากาศร้อนผู้กรีดยางจะต้องใช้การสังเกตเองเมื่อน้ ายางพาราส่วนใหญ่หยุด
ไหลแล้วผู้กรีดยางพาราจะเก็บน้ ายางพาราลงถังเก็บซึ่งเป็นถังปากกว้างเท่าก้นถังเมื่อเก็บน้ ายางหมดทุก
ต้นแล้วจึงเทใส่ถังที่มีฝาปิดเพื่อการขนส่งเมื่อรวบรวมน้ ายางได้แล้วก็จะเข้าสู่ขบวนการจ าหน่ายต่อไป 

6.4 การค านวณผลผลิตรายปี 
 การค านวณผลผลิตเพื่อประมาณการเป้าหมายรายปี ด าเนินการดังนี้ 

- กรณีแปลงเปิดกรีดหลัง 3 ปีขึ้นไป ได้จากการเก็บสถิติย้อนหลังรายแปลงของสวนป่า
เพื่อหาค่าเฉลี่ยต่อไร่ จากนั้นจึงน ามาใช้ค านวณประมาณการเป้าหมายปีถัดไป ดังสมการ 

ค่าเฉลี่ยปริมาณผลผลิตน้ ายางพารารายแปลง (กก./ไร่) x พื้นที่ (ไร่) = เป้าหมายรายแปลง 
 

- กรณีแปลงเปิดกรีด 1-3 ปีแรก การค านวณผลผลิตจากการอ้างอิงข้อมูลผลผลิตจาก
สถาบันวิจัยยาง ดังสมการ 

ข้อมูลผลผลิตยางเปิดกรีดตามอายุ 1-3 ปี รายแปลง (กก./ไร่) x พื้นที่ (ไร่) = เป้าหมายรายแปลง 

 
 
 ตารางแสดงข้อมูลอัตราผลผลิตยางพาราตามอายุการเปิดกรีดยางพาราพันธุ์ RRIM 600 

ปีกรีด 1 2 3 

ผลผลิต (กก./ไร่) 171 233 280 

 
 ดังน้ัน ผลรวมของเป้าหมายรายแปลง = เป้าหมายผลผลิตยางพาราประจ าปี 
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7. การท าไม้ยางพารา 

ไม้ยางพารา เป็นผลผลติสุดท้ายที่เจา้ของสวนยางพาราจะได้รับเมื่อครบรอบตัดฟันหรอื

เมื่อหยุดกรีดยางพาราแล้วเนื้อไม้ยางพารามีประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมมากราคาจะขึน้ลงตาม

ปัจจัยต่างๆหลายประการเชน่ภาวะความตอ้งการของตลาดโลกขนาดของไม้จ านวนของตน้ยางพาราที่

คงเหลือความใกล้ไกลจากตลาดหรอืท่าเรือสภาพพื้นที่ปลูกเส้นทางคมนาคมฤดูกาลและราคา

ยางพาราแผ่นดบิและราคาน้ ายางสดเป็นต้น 

 ภาวะความตอ้งการของตลาดโลกเนือ้ไม้ยางพาราส่วนใหญ่จะส่งออกไปขายยังตา่งประเทศมี

ผลติเป็นสินคา้ส าเร็จรูปในประเทศบ้างแต่ไม่มากนักเมื่อตลาดโลกมีความตอ้งการเนื้อไม้ยางพารามาก

ราคาไม้ยางพาราในประเทศก็จะปรับตัวสูงขึ้นดว้ย 

 ขนาดของไม้และลักษณะต้นยางพาราต้นยางพาราขนาดใหญ่เปราตรงสามารถน าไปปอกเป็น

ไม้วีเนียร์ท าผิวไม้อัดได้หรอืแปรรูปเป็นไม้หนา้กว้างตัง้แต่  6 นิว้ขึน้ไปราคาซือ้ขายในสวนจะสูงกว่าไม้

ขนาดเล็กซึ่งใช้ประโยชน์ได้นอ้ยกว่าขนาดของไม้ยางพาราและลักษณะของตน้ยางพาราขึน้อยู่กับชนิด

พันธุ์ยางยางพาราพันธุ์  RRIM 600 มีขนาดเล็กกว่ายางพาราพันธุ์  GT 1 และ PB 235 แตพ่ันธุ์ PB 235 

มีล าต้นเปลาตรงกว่าพันธุ์ GT 1 สภาพดินที่ปลูกยางพารายางพาราชนิดเดียวกันปลูกในดินรว่นปริมาณ

น้ าฝนมากย่อมมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ปลูกในพืน้ที่ดินทรายและปริมาณน้ าฝนน้อยและอายุของต้น

ยางพาราต้นยางพาราที่อายุมากย่อมมเีนือ้ไม้มากกว่าต้นยางพาราที่อายุน้อยกว่า 

จ านวนของตน้ยางพาราที่คงเหลอืในการค านวณราคาเพื่อซือ้ขายไม้ยางพารายืนตน้

จะต้องค านงึถึงขนาดและจ านวนต้นยางพาราด้วยการซื้อขายมักจะตกลงราคาเป็นไร่โดยคิด  1 ไร่มี

จ านวนต้นยางพารา  70 ต้นหากมีต้นยางเหลอือยู่น้อยจ านวนไร่ที่ใชใ้นการจา่ยเงนิจะน้อยกว่าพืน้ที่จรงิ

ด้วยเช่นมีพื้นที่ปลูกยางพารา  10 ไร่แตม่ีต้นยางพาราคงเหลือ  560 ต้นผู้ซือ้จะคิดราคาให้= 560/70 = 

8 ไร่เท่านั้น 

ความใกล้ไกลจากตลาดหรอืท่าเรือผู้ซือ้ต้นยางพาราจากสวนยางมักน าไปแปรรูปที่

โรงเลื่อยไม้ยางพาราตามท้องที่ต่างๆหากสวนยางพาราอยู่ไกลจากโรงเลื่อยมากราคาก็ต้องต่ ากว่าสวน

ยางพาราที่อยู่ใกล้โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราก็ต้องส่งเนือ้ไม้ที่แปรรูปแล้วไปยังโรงงานอื่นๆหรือท่าเรือ

ตลาดของไม้แปรรูปยางพาราส่วนมากจะอยู่ที่กรุงเทพฯหรอืชานเมืองดังนัน้ราคาเนื้อไม้ยางพาราใน

ภาคตะวันออกจึงสูงกว่าราคาเนื้อไม้ยางพาราในภาคใต้ 

สภาพพื้นที่ปลูกยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลาดชันการท าไม้ออกยากกว่ายางพาราที่ปลูกใน

พืน้ที่ราบราคาซือ้ขายย่อมต่ ากว่ายางพาราในพืน้ที่ราบ 

เส้นทางคมนาคมเป็นปัจจัยส าคัญในการขนสง่ไม้ยางพาราไปโรงงานแปลงยางพาราที่ปลูก

ไว้รมิถนนที่สามารถใช้ขนสง่ได้ทุกฤดูกาลราคาจะดีกว่ายางพาราที่ปลูกไกลเส้นทางคมนาคมที่ผู้ซือ้
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จะต้องท าทางเข้าไปขนไม้ยางพาราบางครัง้เป็นที่ตาบอดจะต้องมีคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ผ่านสวน

ยางพาราเจ้าอื่นราคาซือ้ขายจะต่ ากว่ากรณีแรก 

ฤดูกาลเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดราคาซือ้ขายไม้ยางพาราเชน่กันพ่อค้าชอบซือ้เนือ้

ไม้ในฤดูร้อนเพราะการขนสง่สะดวกแตค่นขายหรอืเจ้าของสวนขอบขายในฤดูฝนเพราะในช่วงฤดูร้อน

ยังกรีดยางพาราได้ดังนั้นราคาซือ้ขายไม้ยางพาราในฤดูฝนจึงถูกกว่าในฤดูร้อน 

ราคายางพาราแผ่นดบิและราคาน้ ายางสดในขณะที่ราคาน้ ายางลดหรอืยางพาราแผ่นดบิมี

ราคาดเีจ้าของสวนจะชะลอการขายต้นยางพาราราคาไม้ยางพาราในขณะนัน้จงึสูง 

การจัดท าแผนการท าไม้ 25 ป ี

สวนป่าจะด าเนนิการส ารวจก าลังผลิตไม้ประจ าปีโดยนับตั้งแต่ปี 2556 จะเป็นการส ารวจ 

100% ของพื้นที่ เพื่อจัดท าและปรับปรุงแผนการท าไม้ให้สอดคล้องกับอายุต้นยางพารา, ปริมาณก าลัง

ผลติ และนโยบายของ อ.อ.ป. และค านวณหาปริมาณความเพิ่มพูนรายปี (Annual Yield Increment : 

AYI) เพื่อประกอบการพิจารณาแผนการท าไม้ประจ าปี 

สมการค านวณปริมาตรไม้ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 

v = 4E-05g2.1963 

v = ปริมาตรไมยาง (ลบ.ม. ) 

g = เสนรอบวงของล าตน (ซม.) 

ที่มา : นายอารักษ จันทุมาและคณะ.2548. สถาบันวิจัยาง,กรมวิชาการเกษตร 

สมการค านวณปริมาณความเพิ่มพูนรายปี (Annual Yield Increment : AYI) 

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

การเตรยีมการก่อนตัดฟันก่อนจะมีการโค่นลม้ตัดฟันจะต้องมีขัน้ตอนในการด าเนินงาน

ตามล าดับดังนี้ 

1)แจ้งขอรับเงนิสงเคราะหจ์ากส านักงานกองทุนสงเคราะหก์ารท าสวนยาง (สกย.) การขาย

ยางพาราแผ่นดบิและน้ ายางสดปัจจุบันเมื่อมกีารแปรรูปน้ ายางและสง่ออกไปจ าหนา่ยยังตา่งประเทศ

รัฐบาลจะหักค่าพรเีมี่ยม  (Premium) ไว้สว่นหนึ่งเพื่อมอบให้ส านักงานสงเคราะหก์ารท าสวนยางน าไป

เป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหเ์จ้าของสวนยางพาราเมื่อมีการโค่นยางพาราแปลงเก่าและปลูกใหม่ในปี

พ.ศ. 2549 จะจา่ยใหเ้กษตรกรไร่ละ  7,300.-บาทในเวลา  6 ปีดังนัน้ก่อนจะตัดโค่นตน้ยางพารา

ประมาณ 2 ปีเจ้าของสวนตอ้งตดิต่อส านักงานสงเคราะหก์ารท าสวนยางในบริเวณใกล้เคียงซึ่งทาง

สกย. จะมาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆและก าหนดช่วงเวลาการรับทุนให้ 

2)การขายไม้ยางพาราเมื่อสกย.อนุมัตกิองทุนให้แลว้สวนป่าจะต้องด าเนนิการตามระเบียบ

ข้อบังคับการท าไม้ยางพาราของ อ.อ.ป. ซึ่งโดยปกติแล้วจะด าเนนิการก าหนดราคาขายเป็นไร่ เมื่อได้
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ผูร้ับซือ้ สวนป่าจะด าเนนิการสง่มอบพืน้ที่ใหแ้ก่ผู้รับซือ้เพื่อด าเนนิการท าไม้ยางพาราในแปลงออก

ทั้งหมด (Clear Cutting) โดยใช้แรงงานคน ผสมผสานกับการใชเ้ครื่องจักรกล ซึ่งจะมีเจา้หนา้ที่ อ.อ.ป. 

เป็นผู้ควบคุมการท าไม้ให้เป็นไปตามสัญญาซือ้ขาย เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีคณะกรรมการตรวจ

รับพืน้ที่เพื่อด าเนินการปลูกทดแทนในพืน้ที่ท าไม้ต่อไป 

3)การเบิกจ่ายค่างวดจากสกย . สกย.จะไม่จา่ยเงนิให้ในครั้งเดียวแตจ่ะจา่ยใหเ้ป็นงวดๆ

บางงวดเป็นการใชส้ารเคมีก าจัดวัชพืชหรอืปุ๋ยสกย .จะจา่ยเป็นสารเคมีและปุ๋ยให้แทนเงินสดเจา้ของ

สวนยางพาราจะต้องด าเนนิการตามหลักเกณฑท์ี่สกย.ก าหนดหนดโดยเคร่งครัดเมื่อด าเนินงานเสร็จแต่

ละงวดใหร้ายงานสกย. สกย.จะส่งเจ้าหนา้ที่มาตรวจสอบถูกต้องแล้วจงึจะจา่ยค่างวดต่อไป 

 

  กระบวนการด าเนินงานควบคุมตรวจสอบติดตามด้านการท าไม้( Chain of 

Custody : CoC) 

1) สวนป่าด าเนนิการท าไม้ตามแผนการท าไม้ 25 ปี และเป้าหมายการผลิตตามแผนธุรกิจ

ประจ าปี โดยขออนุมัติด าเนินการท าไม้กับทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต้และเพื่อแต่งตั้ง

คณะกรรมการ ส ารวจก าลังผลิตและวธิีการจ าหนา่ยไม้ 

 2) เมื่อได้รับอนุมัติแผนการท าไม้ สวนป่ายื่นหนังสอืกรมป่าไม้เพื่อแจ้งความประสงค์ขอท าไม้

ออกกรมป่าไม้จะแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ด าเนินการส ารวจก าลังผลิต 100% และสวนป่าช าระเงินธรรมเนียม

ค่าขายไม้แก่กรมป่าไม้ตามระเบียบ 

3) สวนป่าด าเนนิการยื่นความประสงค์ขอรับทุนสงเคราะหก์ารท าสวนยาง ต่อส านักงาน

กองทุนสงเคราะหก์ารท าสวนยางเขตท้องที่ 

4) คณะกรรมการส ารวจก าลังผลิตฯ รายงานผลการส ารวจ และก าหนดวิธีการจ าหนา่ยไม้

ยางพาราให้องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต้ทราบ และพจิารณาอนุมัต ิพรอ้มแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ก าหนดราคาขัน้ต่ าเสนอองค์การอุตสาหกรรมป่าไมเ้พื่อพิจารณาอนุมัติ 

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไมภ้าค ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดา้นการประกาศ

ประมูลขายไม้ยางพารา, ผูค้วบคุมการท าไม้, ผูค้วบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ และคณะกรรมการตรวจรับ

พืน้ที่หลังการท าไม ้

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไมภ้าค หรอืองค์การอุตสาหกรรมป่าไมเ้ขต (ตามแตก่ารมอบ

อ านาจ) ด าเนนิการประกาศประมูลขายไม้ยางพารา เมื่อครบตามกระบวนการได้ผูช้นะการประมูลและ

ด าเนนิการจัดท าสัญญาซือ้ขายแล้ว จะรายงานส าเนาสัญญาซือ้ขายใหอ้งค์การอุตสาหกรรมป่าไมเ้ขต  

และสวนป่าทราบ เพื่อด าเนินการสง่มอบพืน้ที่ท าไม้ 
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7) เจ้าหนา้ที่ควบคุมการท าไม้ ด าเนนิการควบคุม/ดูแลให้ผู้ซือ้ตามสัญญาด าเนนิการโค่น

ล้มไม้ ตัดปลายไม้ ชักลาก ถอนตอไม้ ขนย้ายไม้มาไว้รมิทางตรวจการณโ์ดยรถแทรกเตอร์ล้อยาง และ

ตัดทอนไม้รมิทางตรวจการณ ์เพื่อขนย้ายไม้ขึ้นรถบรรทุก โดยใช้รถคีบ/แรงงานคน  

8) สวนป่าออกหนังสอืก ากับการเคลื่อนย้ายไม้ยางพาราจ านวน 2 ชุด (ต้นฉบับ/คู่ฉบับ) ให้

ผูซ้ือ้ เพื่อขนสง่ไม้ไปยังโรงงาน/โรงชั่ง(ต่อรอบการช่ัง) 

9) โรงงาน/โรงชั่งด าเนนิการช่ังน้ าหนัก เจา้หนา้ที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ตรวจสอบ และ

ลงรายละเอียดตามหนังสอืก ากับการเคลื่อนย้ายฯ สวนป่าเก็บต้นฉบับ และมอบคู่ฉบับให้ผู้ซือ้ 

10) เมื่อผู้ซือ้ด าเนนิการท าไม้เสร็จสิ้นตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับมอบพืน้ที่

ด าเนนิการตรวจสอบพืน้ที่ท าไม้ และรายงานผลใหอ้งค์การอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคทราบ 


