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วิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป. ” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า 
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ 
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน 
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ 

ด้านเศรษฐกิจ 

1.พัฒนาและบริหารสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2.ดูแลและบ ารุงรักษาพ้ืนที่สวนป่าตามหลักวิชาการและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานตาม

งบประมาณท่ีได้รับ  ลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3. พัฒนาบุคลากรสวนป่าให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

ด้านสังคม 

 1.การส่งเสริมการสร้างงานแก่ราษฎรในบริเวณพ้ืนที่สวนป่า และใกล้เคียงสวนป่า 
 2. การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการจัดการสวนป่าให้มี
คุณภาพรักษาปกป้องสิ่งแวดล้อม มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริการและอ านวยความสะดวกให้กับชุมชน เช่น ทุนการศึกษา 
อุปกรณ์กีฬา ช่วยภัยแล้ง และอ่ืนๆ 
 4.มีพ้ืนที่อนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ และใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



แผนบริหารจดัการสวนป่าหว้ยน ้ าขาว  ประจ าปี 2560 หนา้ 2 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. บริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ของสวนปุา และ พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นท่ีสวนปุา
(High Conservation Value Area; HCVA) ให้คงอยู่ 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนรอบสวนปุารู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
และปลูกสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชน 

3. ลด/ละ/เลิก การใช้สารเคมีที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนปุาปูองกันและอนุรักษ์พันธุ์พืชและ

สัตว์ปุาท่ีใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคาม 
สถานภาพสวนป่า 

สวนปุาห้วยน้ าขาว  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ กระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานตั้งอยู่ ตั้งอยู่เลขท่ี 144  หมู่ที่ 1   ต าบลห้วยน้ าขาว  อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  เป็นสวนป่า
โครงการที่ 4  ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับมอบสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานที่พ้นอายุบ ารุงรักษา  (6 
ปี) ไปแล้ว มาด าเนินงานตามหลักวิชาการป่าไม้และการเกษตรมาใช้ร่วมกัน รับมอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2533  เนื้อท่ีตามทะเบียน 6,503 ไร่ นับตั้งแต่รับมอบพื้นท่ี    สวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้
ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ และบ ารุงรักษาด้วยงบประมาณ อ.อ.ป. เอง โดยด าเนินการปลูกสร้าง
สวนป่าตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจ้างงานในชุมชน จึงได้
ด าเนินการปลูกไม้ยางพาราพันธุ์ดี ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ประเทศชาติ และสามารถรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยเริ่มปลูกสร้างไม้ยางพาราตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมีขอบเขตพื้นท่ี ดังนี้ 

ท่ีตั้ง            พิกัดส านักงาน E 869359 
    N 518737 

ทิศเหนือ จรดหมู่ที่ 1 ต าบลห้วยน้ าขาว  อ าเภอคลองท่อมและพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า                
เขาประบางคราม   

ทิศใต ้จรดหมู่ที่ 1 ต าบลห้วยน้ าขาว อ าเภอคลองท่อม   
ทิศตะวันออก จรดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาประบางคราม         
ทิศตะวันตก จรดหมู่ที ่1 ต าบลห้วยน้ าขาว อ าเภอคลองท่อม   

 สวนปุา ห้วยน้ าขาว  ได้เริ่ม ร้ือปรับปรุงพัฒนาพื้นท่ีเพื่อ ปลูกสร้างสวนปุา ไม้ยางพาราทดแทนใน
พื้นท่ีท่ีมีอัตรารอดตายต่ า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เพื่อสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วม โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสวนปุา ห้วยน้ าขาว ได้
ด าเนินการปรับปรุงการส ารวจรังวัดพ้ืนท่ีสวนปุาด้วยเครื่องหาค่าพิกัดจากดาวเทียมพบว่า พื้นท่ีในความ
รับผิดชอบรวมท้ังสิ้น 6,109.31 ไร่แบ่งพื้นที่ตามการบริหารงาน ดังนี้ 
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ตารางจ้าแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าห้วยน้้าขาว 

 

ล้าดับที่ แปลงปี 
 (รับมอบ) 

แปลงปี 
(รื้อปรับปรุง) 

เนื้อที่รับมอบ 
(ไร่) 

เนื้อที่ GPS 
(ไร่) 

พื้นที่
เศรษฐกิจ 

(ไร่) 

พื้นที่อนุรักษ์ 
(ไร่) 

HCVA 
(ไร่) 

พื้นที่อื่นๆ 
(ไร่) 

หมายเหตุ 

1 2520  
1,248.00 

537.898 448.675 15.822  68.225  
  2544 373.551 342.924  18.871  11.755  
  2545 38.16 32.696 4.561  0.904  
2 2521  

2,515.00 

2,467.824 191.553 1439.739  718.680  
  2534 111.321 99.317 7.435  4.569  
  2542 364.106 304.776 50.725  8.605  
  2550 43.785 41.937   1.845  
3 2522  756.00 685.107   90.59 52.820  
4 2525  764.00 908.354 835.76   72.595  
5 2526  680.00 357.638 16.882   344.755  
6 2527  540.00 221.573 77.417   144.157  
7 ส านักงาน      32.436  

รวมทั้งสิ้น 6,503.00 6,109.317 2,391.937 2,165.44 90.59 1,461.35  
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สรุปผลการด้าเนินการย้อนหลัง 5 ป ี

ด้านการผลิตยางพารา 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 
ผลผลิต(ตัน) 142,730.50 117,151.87 163,000.00 138,000.63 78,705.27 
รายได(้ล้านบาท) 12,654,713.77 9,033,867.79 8,800,000.00 6,028,892.69 3,735,843.17 
 
ด้านการท้าไม้ 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 
เนื้อที ่(ไร)่      
ปริมาตรไม้ (ลบ.ม.)      
รายได้ (ล้านบาท)      
 
สรุปผลประกอบการ 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 
รายได ้(ล้านบาท) 8,800,000.00 8,760,153.59 12,654,713.77 21,870,419.20 4,036,648.67 
รายจ่าย(ล้านบาท) 6,000,000.00 5,674,168.58 14,610,222.91 10,415,282.68 4,012,776.82 
ก าไร(ล้านบาท) 2,200,000.00 3,359,699.21 7,669,903.34 11,462,136.52 23,871.85 
 
ด้านการลงทุน(ดูแลรักษาพื้นที่ยางพาราก่อนเปิดกรีด) 
รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 
เนื้อที ่(ไร)่ 42.99 42.99 42.99 - - 
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 109,090.00 86,280.00 319,300.00 - - 
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โครงสร้างอัตราก าลัง 

 

นายถาวร  สทุธหลวง 

หวัหน้างานสวนป่าพรุดินนา-ห้วยน า้ขาว 

 

 

นายมมุีน  มาลนิ ี

พนกังาน (ระดบั4) งานสวนป่าพรุดินนา-ห้วยน า้ขาว 

 
นางฉอ้อน  สงิห์ช ู

พนกังานปฏิบตัิการ (ชัน้3) 
 
 

 
นายศรายทุธ  ตดุเกือ้ 

พนกังานปฏิบตัิการ (ชัน้3) 
 

 
 

ลกูจ้างเหมา จ านวน 15 คน 

 

จ านวนพนักงานและลูกจ้างรวม 19 คน ดังนี้ 

หัวหน้างาน    1 อัตรา  
ผู้ช่วยหัวหน้างาน    1 อัตรา  
พนักงานและพนักงานปฏิบัติการ  2 อัตรา  
ลูกจ้างเหมา    15 อัตรา 
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การวิเคราะห์สถานภาพสวนป่า(SWOT) 

จุดแข็ง(Strength) 
1. สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศเหมาะแก่การปลูกสร้างสวนปุาไม้เศรษฐกิจ 
2. บุคลากรสวนปุามีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกสร้างและเก็บเก่ียวผลผลิต 
3. ลูกจ้าง/แรงงาน เป็นบุคคลท้องถิ่นในพื้นท่ี  มีความเป็นระเบียบ สามารถปฏิบัติตามระเบียบ

กฎเกณฑ์ ที่สวนปุาก าหนดให้ได้เป็นอย่างดี  
4. มียานพาหนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
5. พื้นท่ีสวนปุาใกล้เส้นทางคมนาคม มีความสะดวกและคล่องตัวในการติดต่อส่ือสาร  
6. ทรัพย์สินด้านการผลิต เช่น โรงชั่งน้ ายาง อยู่ในสภาพท่ีดีและสะอาด 
7. มีการปลูกไม้ปุาควบคูกั่บไม้ยางพารา เพื่อส่งเสริมความหลากหลายด้านชนิดพันธ์ุของไม้เศรษฐกิจ 
8. มีพื้นท่ีอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ  
9. การจัดการสวนปุาเป็นไปในรูปแบบส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

จุดอ่อน  (Weakness) 
1. ยานพาหนะมีสภาพเก่า ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแลรักษาสูง 
2. สวัสดิการด้านบ้านพักคนงานกรีดยางมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อรับรองสมาชิกฯ 
3. สภาพหน้ากรีดแปลงยางพาราท่ีมีอายุ มีสภาพโทรม เนื่องจากยางพารามีอายุมาก 
4. สวนปุาโครงการท่ี 1 เมื่อจะปลูกทดแทนหรือท าไม้ยางพาราออกต้องด าเนินการขออนุญาตจาก

หลายๆ หน่วยงานจึงท าให้การด าเนินงานค่อนข้างล่าช้า 

โอกาส  (Opportunity) 
1. มีพื้นท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นท่ีสวนปุา (High Conservation Value Area; HCVA) 

และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นแหล่งเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชน 

2. พื้นท่ีบริเวณส านักงานสามารถพัฒนาปรับปรุงเป็นลานกิจกรรมต่างๆ ได้ 
3. ราษฎรและชุมชนรอบสวนปุามีความสัมพันธ์ท่ีดี และเข้าใจการด าเนินงานของสวนปุา ท าให้เกิด

ความร่วมมือของราษฎร และชุมชนรอบสวนปุา ในการท ากิจกรรมต่างๆของสวนปุาและชุมชน 
4. สวนปุาไม้ยางพาราท่ีด าเนินการท าไม้ออก สามารถรับทุนสงเคราะห์ จากส านักงานกองทุน

สงเคราะห์การท าสวนยาง เพื่อลดเงินลงทุนของ อ.อ.ป. ได้ส่วนหนึ่ง 

ข้อจ้ากัด   (Threat) 
1. ระเบียบกฎเกณฑ์ด้านการปุาไม้ไม่เอื้ออ านวยต่อการบริหารจัดการสวนปุา 
2. งบประมาณในการร้ือปรับปรุงแปลงปลูกสร้างสวนปุา และพื้นท่ีอนุรักษ์ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง

เต็มท่ีมีจ านวนจ ากัด 
3. ยางพาราซึ่งถือเป็นผลผลิตหลักของสวนปุา มีความผันผวนทางราคาตามกลไกการตลาดสากล 

 



แผนบริหารจดัการสวนป่าหว้ยน ้ าขาว  ประจ าปี 2560 หนา้ 14 

 

แผนการด้าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการจัดการผลผลิตสวนป่า 

รายการ ค่าใช้จ่าย 
ประมาณการรายจ่าย 
(ล้านบาท) 

- อ านวยการ 
- ท าการ 

รวม 

 
 

2.62 
3.35 
5.97 

ประมาณการผลผลิต 
น้ ายางพารา 

- พื้นท่ี (ไร)่ 
- ผลผลิต (ตัน) 

 
 

821.65  
150 

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

 
 

ประมาณการรายได้ 
(ล้านบาท) 

- น้ ายางพารา 
- ไม้ยางพารา 

รวม 

 
 

10.50 
 

10.50 
ก้าไรสุทธิ 4.53 

 

ด้านการปลูกสร้างและบ้ารุงสวนป่า 

รายการ ค่าใช้จ่าย 
ประมาณการรายจ่าย 
(ล้านบาท) 

- อ านวยการ 
- ท าการ 

 
 

0.11 
1.15 

พื้นท่ีปลูกสร้าง (ไร)่ 
- แปลงเก่า 

(ยางพารา) 
- แปลงเก่า  

(อื่นๆ) 
- แปลงใหม่  
(ปลูกทดแทนพื้นท่ีท าไม)้ 

 
 
 

5,100.17 
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แผนปฏิบัติการประจ้าปี 2560 
สวนป่าห้วยน้้าขาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การดูแลพื้นท่ีเปิดกรีดและการเก็บเก่ียวผลผลิตน้ ายางพารา 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ สวนปุาห้วยน้ าขาว 
3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อควบคุมการเก็บเก่ียวผลผลิตให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีก าหนด และปูองกันการร่ัวไหลของผลผลิต 
    2. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย   ด าเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตให้เป็นไปตามเปูาหมายรายปี 
5. ตัวชี้วัด   ผลผลิตรายปี (ตัน) 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล้าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ระยะเวลาด้าเนินการ 
งบประมาณ(ล้านบาท) 

รายได้ รายจ่าย 
1 การดูแลและบ ารุงรักษาต้นยางพารา หน.สป./ 821.65 ไร่  10.50 0.80 
 - ก าจัดวัชพืช ผช.หน.สป.  มิ.ย./ต.ค.   
 - ใส่ปุ๋ย   ก.ค./พ.ย.   
 - ปูองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
 - นับจ านวนต้นกรีด/ส ารวจก าลังผลิต   เม.ย.-พ.ค.   
2 การเก็บเกี่ยวผลผลิต หน.สป./ 150 ตัน    
 - การสมัครและคัดเลือกสมาชิกกรีดยางพารา ผช.หน.สป.  มี.ค.-เม.ย.   
 - การเก็บเกี่ยวผลผลิต   เม.ย.-มี.ค.   
 - การพักหน้ากรีด   มี.ค.-เม.ย.   
3 การติดตามประเมินผล หน.สป.  ม.ค.-ธ.ค.   
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แผนปฏิบัติการประจ้าปี 2560 
สวนป่าห้วยน้้าขาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การดูแลรักษาพ้ืนท่ีปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราก่อนเปิดกรีด 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ สวนปุาห้วยน้ าขาว 
3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อดูแลรักษาพ้ืนท่ีปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราให้เจริญเติบโตเป็นไปตามหลักวิชาการ 
    2. เพื่อให้ต้นยางพาราสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้เมื่อครบตามเกณฑ์ก าหนด 
4. เป้าหมาย   ดูแลรักษาพ้ืนท่ีปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราก่อนเปิดกรีด 
5. ตัวชี้วัด   1. อัตราการเจริญเติบโตเป็นไปตามข้อมูลทางวิชาการ 
    2. พื้นท่ีสวนปุาไม่เกิดไฟไหม้ภายในสวนปุา 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล้าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ระยะเวลาด้าเนินการ 
งบประมาณ(ล้านบาท) 

รายได้ รายจ่าย 
1 การบ ารุงรักษาพื้นที่สวนปุาไม้ยางพาราอายุ 2-3 ป ี หน.สป./   - - 
 - การส ารวจอัตราการรอดตาย ผช.หน.สป.  เม.ย.-พ.ค.   
 - การปลูกซ่อม   มิ.ย.-ก.ค.   
 - ก าจัดวัชพืช   มิ.ย./ต.ค.   
 - ใส่ปุ๋ย   ก.ค./พ.ย.   
 - แต่งกิ่ง   ก.ค./ต.ค.   
 - ปูองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
2 การบ ารุงรักษาพื้นที่สวนปุาไม้ยางพาราอายุ 4-6ป ี หน.สป./     
 - ก าจัดวัชพืช   มิ.ย./ต.ค.   
 - ใส่ปุ๋ย   ก.ค./พ.ย.   
 - ปูองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
3 การติดตามประเมินผล หน.สป.  ม.ค.-ธ.ค.   
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แผนปฏิบัติการประจ้าปี 2560 
สวนป่าห้วยน้้าขาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราทดแทนพื้นท่ีท าไม้ 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ สวนปุาห้วยน้ าขาว 
3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อร้ือปรับปรุงพัฒนาพื้นท่ีสวนปุาไม้ยางพาราบริเวณท่ีท าไม้ออกให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
    2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นท่ีให้มีมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. เป้าหมาย   พื้นท่ีปลูกไม้ยางพาราสลับไม้ดีมีค่า ทดแทนพื้นท่ีท าไม้ออก 
5. ตัวชี้วัด   1. เนื้อที่ปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราสลับไม้ดีมีค่า (ไร)่ 
    2. อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า 90% 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล้าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ระยะเวลาด้าเนินการ 
งบประมาณ(ล้านบาท) 

รายได้ รายจ่าย 
1 เตรียมพื้นที่ปลูก หน.สป./  ม.ค.-เม.ย. -  - 
2 ปักหลักหมายปลูก ผช.หน.สป.  เม.ย.   
3 ปลูก (รวมขุดหลุมและรองก้นหลุม ขนกล้า ค่ากล้าไม้)   พ.ค.-ก.ค.   
4 ก าจัดวัชพืช   ส.ค./พ.ย.   
5 ใส่ปุ๋ย   ส.ค./พ.ย.   
6 ปลูกซ่อม   ก.ย.   
7 ปูองกันไฟ   ม.ค.-พ.ค.   
8 ส ารวจอัตราการรอดตาย   เม.ย.-พ.ค.   
9 รายงานผลการปลูกสร้าง   ต.ค.-พ.ย.   
10 การติดตามประเมินผล   ม.ค.-ธ.ค.   
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แผนปฏิบัติการประจ้าปี 2560 
สวนป่าห้วยน้้าขาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การท าไม้ยางพาราออกจากพื้นท่ีสวนปุา 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ สวนปุาห้วยน้ าขาว 
3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อด าเนินการท าไม้ออกในพื้นท่ีสวนปุาท่ีครบรอบตัดฟัน และมีผลผลิตไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน  
    2. เพื่อให้การด าเนินการท าไม้ออกเป็นไปตามหลักวิชาการ และตามแนวทางการเกิดผลกระทบต่ า 
4. เป้าหมาย   พื้นท่ีท าไม้ตามแผนการท าไม้ยางพารา  
5. ตัวชี้วัด   1. เนื้อที่ท าไม้ออก (ไร)่ 
    2. ปริมาตรไม้ยางพารา (ลบ.ม.) 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล้าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ระยะเวลาด้าเนินการ 
งบประมาณ(ล้านบาท) 

รายได้ รายจ่าย 
1 ส ารวจก าลังผลิตไม้ยางพารา หน.สป./  

ต.ค.-เม.ย.  
(ก่อนและปีท าไม้) 

- - 
2 การขออนุญาตท าไม้ออกและช าระค่าภาคหลวง ผช.หน.สป.    
3 ยื่นขอรับทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพาราจาก กยท.     
4 จัดท าบัญชีสต๊อกไม ้     
5 ประกาศประมูลจ าหน่าย   พ.ค.   
6 ควบคุมการท าไม้ออกให้เป็นไปตามหลักวิชาการ   มิ.ย.-ต.ค.   
7 รายงานผลการท าไม ้   ต.ค.-พ.ย.   
8 การส ารวจผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม   มิ.ย./ส.ค./ต.ค.   
9 การติดตามประเมินผล      
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แผนการด้าเนินงานด้านสังคม 

  สวนปุาห้วยน้ าขาว มีชุมชนรอบสวนปุาจ านวน 6  หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ท่ี 1 บ้าน
เหนือ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่, หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยน้ าขาว ต.ห้วยน้ าขาว อ.คลองท่อม, หมู่ท่ี 
9 บ้านน้ าร้อน ต.ห้วยน้ าขาว อ.คลองท่อม, หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งเสม็ด ต.ห้วยน้ าขาว อ.คลองท่อม,  หมู่ท่ี 6 
บ้านควนใต้ ต.ห้วยน้ าขาว,  หมู่ท่ี 6 บ้านคลองปิ้ง ต.คลองพน อ.คลองท่อม อ.คลองท่อม  การบริหาร
จัดการสวนปุาโดยชุมชนมีส่วนร่วมจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การด าเนินกิจกรรม ต่างๆ ของสวนปุา
ย่อมส่งผลให้เกิด ผลกระทบส่งถึงประชาชนในพื้นท่ีรอบๆ  สวนปุา   ดังนั้นเพื่อให้สวนปุาสามารถมี
เครื่องมือ ในการเข้าถึงและทราบแนวโน้มของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม จะได้เป็นแนวทางหนึ่ง หรือเป็นกระบวนการหนึ่งในการศึกษา สืบค้นส ารวจ ตรวจสอบสภาพ
โครงสร้างและหน้าท่ีของชุมชนทั้งในเชิงของการรวมกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ ความผูกพัน ความขัดแย้ง  
รวมท้ังความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเมือง 
วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้น าผลท่ีได้จากกระบวนการมีส่วนร่วม ผ่าน
ทางเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้ในการวางแผนการท างานของสวนปุาให้ดีข้ึนต่อไป  ผ่านทางเทคนิควิธีการ
ต่างๆมาใช้ในการวางแผนการท างานของสวนปุาให้ดีข้ึนต่อไปโดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- สนับสนุนให้พนักงาน/ลูกจ้าง ได้รับการฝึกอบรมตามสายงาน อาทิ การทบทวน
องค์ความรู้ทางบัญชีและการเงิน, ทักษะการกรีดยางพารา ฯลฯ 

- การวิเคราะห์/ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา 
- การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจ(การจ้างงาน 

และวนเกษตร) 
- การควบคุมการท างานให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย 
- การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีส่วนร่วม 
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แผนปฏิบัติการประจ้าปี 2560 
สวนป่าห้วยน้้าขาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสวนปุา 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ สวนปุาห้วยน้ าขาว 
3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อวิเคราะห์/จ าแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา 
    2. เพื่อบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย   วิเคราะห์/จ าแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา 
5. ตัวชี้วัด   รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล้าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

 งบประมาณ(ล้านบาท) 
รายได้ รายจ่าย 

1 
ประชุมพนักงานสวนปุาเพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รอบสวนปุา 

หน.สป./ 
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประจ าป ี
ม.ค. 

 -  - 

2 จัดท ารายชื่อผู้มีส่วนได้สวนเสียรอบสวนปุา ผช.หน.สป./  ม.ค.    

3 จัดท าแผนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา 
พนักงานสวน

ปุา 
 

ก.พ.-มี.ค. 
   

4 รายงานผลการด าเนินงาน   ธ.ค.    
5 ทบทวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้าม)ี   มิ.ย.-ก.ค.    
6 การติดตามประเมินผล   ม.ค.-ธ.ค.    
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แผนปฏิบัติการประจ้าปี 2560 
สวนป่าห้วยน้้าขาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจ (การจ้างงาน และวนเกษตร) 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ สวนปุาห้วยน้ าขาว 
3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ชุมชนรอบสวนปุามีส่วนร่วมในการปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจ 
    2. เพื่อให้เกิดการสร้างาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นรอบสวนปุา 
4. เป้าหมาย   การจ้างแรงงานจากชุมชนรอบสวนปุา และเปิดโอกาสให้ราษฎรใช้ประโยชน์พื้นท่ีสวนปุาในระบบวนเกษตร 
5. ตัวชี้วัด   1. สัดส่วนการจ้างงานของชุมชนรอบสวนปุา 
    2. จ านวนสัญญา และจ านวนเนื้อท่ีด าเนินการระบบวนเกษตร 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล้าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ระยะเวลาด้าเนินการ 
งบประมาณ(ล้านบาท) 

รายได้ รายจ่าย 

1 
การประกาศนโยบายการจ้างงานสวนปุา และนโยบาย
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสร้างสวนปุา
เศรษฐกิจ (วนเกษตร) 

หน.สป./ ลูกจ้าง/แรงงาน เป็นราษฎรใน
ท้องถ่ินมากกว่า 50% ม.ค.-ก.พ. 

-  - 

2 
การประกาศรับสมัครลูกจ้าง/แรงงาน และผู้สนใจเข้า
ร่วมวนเกษตร 

ผช.หน.สป./ มีราษฎรสนใจเข้าร่วมระบบวน
เกษตร ม.ค.-ก.พ. 

  

3 
การคัดเลือกลูกจ้าง/แรงงาน และผู้สนใจเข้าร่วมวน
เกษตร  

 
 

มี.ค.-พ.ค. 
  

4 
การจัดท าสัญญา พร้อมจัดท าฐานข้อมูลลูกจ้าง/
แรงงานสวนปุา 

 
 

มี.ค.-พ.ค. 
  

5 การมอบหมายงาน และการจ่ายค่าจ้างแรงงาน   ม.ค.-ธ.ค.   
6 การติดตามประเมินผล   ม.ค.-ธ.ค.   
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แผนการด้าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  สวนปุาห้วยน้ าขาว ได้ด าเนินการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเพื่อเป็นพื้นอนุรักษ์ประเภทแหล่ง
น้ า ล าห้วย พื้นท่ีอนุรักษ์สองฝั่งล าห้วย ( Stream Bank) และแนวพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) และเป็น
พื้นท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นท่ีสวนปุา (High Conservation Value Area; HCVA) ได้แก่เขต
รอยต่อระหว่างพื้นที่สวนปุากับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาปะ-บางคราม เพื่อสงวนและคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพ ท้ังพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ภายในท้องถิ่นในคงอยู่อย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมี
แผนการจัดการต่างๆ ได้แก่ 

- การดูแลรักษาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ของสวนปุาให้คงอยู่ ( Stream Bank, Buffer Zone, 
พื้นท่ีอนุรักษ์) 

- การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ให้คงอยู่ 
- การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
- การดูแลรักษาพ้ืนท่ี มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นท่ีสวนปุา  (High 

Conservation Value Area; HCVA) ให้คงอยู่ 
- การส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่

ชุมชนท้องถิ่น 
- การควบคุมการใช้สารเคมี และวัตถุอันตราย ภายในพื้นท่ีสวนปุา 
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แผนปฏิบัติการประจ้าปี 2560 
สวนป่าห้วยน้้าขาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

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

2. หน่วยงานรับผิดชอบ สวนปุาห้วยน้ าขาว 
3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อดูแล รักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นท่ีอนุรักษ์ในเขตสวนปุา 
    2. เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน และราษฎรในท้องถิ่น 

3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นตระหนัก และเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังเรียนรู้ท่ีจะใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

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

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

ล้าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ระยะเวลาด้าเนินการ 
งบประมาณ(ล้านบาท) 

รายได้ รายจ่าย 

1 
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ, ไม้อนุรักษ์ 
พื้นท่ีอนุรักษ์ และพื้นท่ี HCVA 

อ.อ.ป./ 

ผลการส ารวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ,ไม้อนุรักษ์ 
พื้นท่ีอนุรักษ์ และ
พื้นท่ี HCVA 

ม.ค.-ก.พ. 

-  - 

2 
การประกาศนโยบายสวนปุาด้านการดูแล สงวน 
อนุรักษไ์ม้อนุรักษ์ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นท่ี HCVA 

หน.สป./  ม.ค.-ก.พ. 
  

3 
การเก็บตัวอย่างดินและน้ าเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  

ผช.หน.สป./ 
 

มี.ค.-พ.ค. 
  

4 
การตรวจตรา ปูองกัน และดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ 
พื้นท่ีอนุรักษ์ และพื้นท่ี HCVA 

พนักงานสวน
ปุา 

 
มี.ค.-พ.ค. 

  

5 
การเก็บข้อมูลผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ และลักษณะการใช้
ประโยชน์ในพื้นทีอ่นุรักษ์ และพื้นท่ี HCVA 

 
 

ม.ค.-ธ.ค. 
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ภาคผนวก 
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ระบบวนวัฒน์ 

1. การเตรียมพื้นที ่
 หลังจากการท าไม้ออกจากพื้นท่ี จะต้องด าเนิน การถอนรากถอนตอก าจัดเศษวัชพืชตกค้างออก

ให้หมดสิ้นท าการไถด้วยรถแทรกเตอร์ล้อยางโดยไถบุกเบิกด้วยผาน  3 และไถพรวนด้วยผาน  7 ซึ่งหาก
เตรียมพื้นท่ีได้ดีการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไปก็จะสะดวกสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยจะเตรียมพื้นท่ีช่วงไหน
จะต้องค านึงถึงฤดูกาลด้วยในช่วงท่ีฝนตกซึ่งพร้อมจะปลูกจะต้องเตรียมพื้นท่ีให้เสร็จก่อนฝนจะตก
ประมาณ 1 สัปดาห์หากเตรียมพื้นท่ีเสร็จไว้นานมากจะมีปัญหาวัชพืชงอกใหม่หากเตรียมพื้นท่ีล่าช้าจะ
สร้างปัญหาปลูกไม่ทันและค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นสูญเสียโอกาสของการเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมควรด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม -เมษายนในกรณีพื้นที่มากว่า  100 ไร่หากพื้นท่ีน้อยกว่า  
100 ไร่ควรด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายนแต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูฝนของแต่ละท้องที่ด้วย 

วิธีการเตรียมพื้นที่ ด าเนินการโดยรงงานเครื่องจักรกล และสารเคมีผสมผสานกันกล่าวคือ 
- การเตรียมพื้นที่ด้วยแรงงานคือการใช้แรงงานถางปุาเก็บริบเผาริบการถางปุาถางวัชพืชท่ี

เป็นวัชพืชขนาดเล็กให้ท่ัวพื้นท่ีหากมีกอไผ่หรือหวายให้ฟันลงให้ราบเรียบให้ตอใกล้ผิวดินมากท่ีสุด การ
เก็บริบเผาริบเป็นการเก็บต้นไม้เศษไม้ปลายไม้ที่หลงเหลือจากการเผาปุาเผาริบให้หมดจากพื้นท่ีหากการ
เผาปุาเผาไหม้ได้ดีจะเหลือเศษไม้ปลายไม้น้อยการเก็บริบจะรวดเร็วข้ึนวิธีการเก็บริบใช้แรงงานเก็บเศษไม้
ขนาดเล็กมากองรวมกันเพื่อท าเชื้อไฟตัดท่อนไม้ขนาดใหญ่มากองสุมด้านบนถ้าสามารถกองเป็นกระโจม
คล้ายก่อกองไฟของลูกเสือในการเล่นรอบกองไฟได้จะจุดไฟเผาไหม้ได้ดีกว่าการซ้อนทับตามแนวนอน
หลังจากน าไม้ใหญ่มาทับบนกองเศษไม้แล้วเมื่ออากาศเริ่มร้อนข้ึนเริ่มเผาไฟในระหว่างไฟไหม้คอยหมั่นมา
ตรวจสอบใช้กิ่งไม้ขนาดใหญ่ดันกองถ่านให้ไปไหม้เศษไม้ส่วนท่ีเหลือให้หมดสิ้นเป็นการสิ้นสุดขบวนการ
เตรียมพื้นท่ีโดยใช้แรงงาน 

- การใช้เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลท่ีต้องน ามาปฏิบัติงานคือรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  
(Crawler) หรือรถขุด(Back hoe) ด าเนินการถางปุาล้มไม้ถอนตอกวาดรวมกอง  (Withdrawal) เกลี่ย
ปรับพื้นท่ีหลังจากนั้นใช้รถแทรกเตอร์ล้อยาง  (Farm tractor) ติดผานไถ 3 จานหรือ 4 จานท าการไถ
บุกเบิกท้ิงไว้ประมาณ  15 วันติดผานไถ 7 จานท าการไถพรวนก็จะเสร็จข้ันตอนของการเตรียมพื้นท่ีการ
เตรียมพื้นท่ีท่ีประณีต (Intensive) ภายหลังจากเตรียมพื้นท่ีเสร็จในพื้นท่ีนั้นจะต้องไม่มีจอมปลวกตอไม้
หรือเศษไม้ปลายไม้หลงเหลืออยู่ซึ่งมีวิธีการจัดการได้ดังนี้ 

การรวมกองต้นไม้ที่ถางลงหรือขุดตอข้ึนมาให้รวมกองเป็นกองยาวๆให้แนวของกองเป็นไปตาม
ทิศทางลมหากพื้นท่ีเป็นท่ีลาดชันหรือควนเขาให้กองโดยมีทิศทางขึ้นเขาอัดกองด้านข้างให้แน่นท าการ
เผากองเศษไม้จากหัวกองทางด้านต้นลมเนื่องจากไม้ที่กองยังไม่แห้งสนิทอาจจะใช้เชื้อไฟช่วยเผาในคร้ัง
แรกเชื้อไฟท่ีใช้อาจจะเป็นยางรถยนต์ท่ีช ารุดแล้วหรือน้ ามันดีเซลก็ได้เร่ิมเผาในตอนกลางวันขณะอากาศ
ร้อนเมื่อไฟเริ่มลุกแล้วใช้รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบหรือรถแบคโฮคอยอัดกองไฟให้แน่นเป็นระยะการเผา
ไหม้ก็จะดีข้ึนควรเผาพร้อมๆกันหลายๆกองในพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อเครื่องจักรท่ีคอยอัดกองไฟจะได้ไม่
เสียเวลาท างานและเมื่อไฟไหม้เศษไม้ปลายไม้ส่วนเล็กๆหมดแล้วจะคงเหลือต้นไม้ขนาดใหญ่หรือตอไม้
ให้ท าการสลายกองแล้วอัดเผาใหม่ให้หมดก็จะเผาได้ง่ายขึ้นเพราะมีถ่านไม้ติดไฟอยู่จ านวนมากการเผา
เศษไม้ปลายไม้โดยวิธีนี้แม้จะมีฝนตกบ้างก็จะเผาได้หมด 

เมื่อเสร็จสิ้นการเผาจนไม่มีเศษไม้หลงเหลือแล้วเป็นขั้นตอนของการเกลี่ยปรับพื้นท่ีโดยการ
เกลี่ยจอมปลวกออกให้พ้ืนท่ีราบเรียบเพื่อความสะดวกในการไถบุกเบิกในพื้นท่ีราบการไถบุกเบิกด้วยผาน
ไถ 3 จานหรือ 4 จานก่อนจะลงมือไถจะต้องทราบว่าจะปักหลักหมายปลูกไปตามทิศทาง ใดเพราะการไถ
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บุกเบิกท่ีดีทิศทางการไถควรจะตั้งฉากกับแนวปลูกต้นไม้และการไถพรวนเป็นการไถตั้งฉากกับการไถ
บุกเบิกทิศทางการไถจะเป็นไปตามแนวปลูกต้นไม้การด าเนินการเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการเข้า
ด าเนินการปักหลักหมายปลูกและการปลูกเพราะคนงานไม่ต้องเดินข้ามข้ีไถ การไถในพื้นท่ีปลูกยางพาราท่ี
มีน้ าท่วมถึงจะเปลี่ยนเป็นการไถยกร่องวิธีการไถจะไถไปตามทิศทางของแนวปลูกต้นไม้ใช้ผาน  3 หรือ
ผาน 4 ไถคร้ังแรกสาดดินท่ีไถข้ึนไว้บริเวณโคนยางพาราและไถพรวนด้วยผาน 7 ด้วยวิธีเดียวกันระหว่าง
แถวยางพาราจะเป็นร่องลึกประมาณ  50 ซ.ม. ส าหรับให้น้ าในดินไหลจากโคนต้นยางพารามาเก็บขังใน
ฤดูฝน 

 
ภาพหน้าตัดหลังไถยกร่องเสร็จ 

 

- การใช้สารเคมี จะด าเนินการหลังจากถางปุาโค่นล้มเก็บริบเผาริบแล้วปล่อยให้วัชพืชข้ึน
ประมาณ 30 ซ.ม. และใช้สารเคมีฉีดพ่นก าจัดซึ่งจะเป็นวิธีการท่ีสะดวกและประหยัดวัชพืชตายสิ้นซาก
หากด าเนินการไม่ทันวัชพืชขึ้นสูงมากจะต้องใช้สารเคมีในการก าจัดมากขึ้นวัชพืชจึงจะแห้งตายโดย
ค านึงถึงชนิดของวัชพืชที่ข้ึนอยู่เป็นหลักเหมาะกับวัชพืชที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นหญ้าต่างๆสารเคมีที่นิยม
ใช้คือไกลโฟเสทและอิมมาสเฟอร์ในการด าเนินการควรจะด าเนินการในต้นฤดูฝนปล่อยให้วัชพืชยุบตายจึง
จะเข้าด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

2. การคัดเลือกชนิดพันธุ ์
พันธุ์ยางพาราท่ีน ามาปลูกในสวนยางพาราของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นยางพันธุ์ดีท่ี

เกิดจากการผสมพันธ์ุเพื่อสร้างอัตราผลผลิตให้เหมาะสมในทางเศรษฐกิจยางพันธุ์ดีมีมากมายหลายชนิด
แหล่งผสมพันธุ์ยางที่เป็นท่ียอมรับคือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยการจะเลือกยางพารา
พันธุ์ใดมาปลูกจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆในช่วงเริ่มต้นการปลูกสร้างสวนยางเจ้าของสวน
จะเลือกชนิดพันธุ์ท่ีให้น้ ายางต่อปีต่อไร่ดีท่ีสุดพันธุ์ยางที่เหมาะสมในกรณีนี้จะมี  BPM 24 RRIM 600 
หรือ RRIT 251 เป็นต้นต่อมาวงการใช้สอยไม้โดยเฉพาะไม้เครื่องเรือน (Ferniture)  
จากเนื้อไม้ยางพาราเป็นท่ีนิยมมากขึ้นเจ้าของสวนก็มุ่งหวังจะปลูกยางพาราเพื่อหวังใช้เนื้อไม้ด้วยชนิด
พันธุ์ยางที่เหมาะสมเพื่อการนี้จะมีพันธ์ุ  PB 235 RRIM 620 หรือ GT 1 เป็นต้นแต่เมื่อด าเนินการปลูก
ไปแล้วมักจะพบกับปัญหานานาประการเช่นการเกิดโรคต่างๆในบางชนิดพันธุ์การเจริญเติบโตไม่ดี
ช่วงเวลาการกรีดยางไม่ครบรอบหมุนเวียนเป็นต้นดังนั้นการเลือกชนิดพันธุ์ยางพาราพันธุ์ดีมาปลูกจึงต้อง
ค านึงถึงปัจจัยอื่นๆประกอบเช่นสภาพดินลักษณะของพื้นที่สภาพดินฟูาอากาศความเหมาะสมต่อระบบ
กรีดยางและอัตราของน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีเป็นต้นชนิดพันธุ์ยางพาราท่ีกล่าวไว้เบื้องต้นเป็นชนิดพันธ์ุท่ีนิยม
ปลูกปัจจุบันแต่ละชนิดพันธ์ุมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน  โดยสวนปุาห้วยน้ าขาวได้ด าเนินการ
คัดเลือกสายพันธุ์ท่ีมีความเหมาะสมในพ้ืนท่ี จ านวน 3ชนิด ได้แก่ 

- RRIM 600 เป็นยางพาราลูกผสมของประเทศมาเลเซียในประเทศไทยนิยมปลูกชนิดนี้มาก
ให้ผลผลิตปานกลางปลูกได้ทุกสภาพดินมีความต้านทานต่อโรคราใบร่วงจากเชื้อราไฟทอปเทอร่าท่ีท าให้
ใบยางร่วงในฤดูฝนน้อยในเขตท่ีมีโรคนี้จึงไม่สมควรปลูกล าต้นมีขนาดเล็กราคาเนื้อไม้หลังกรีดมีราคาซื้อ
ขายต่ ากว่าชนิดพันธ์ุอื่นมีความทนทานต่อการกรีดถ่ีปานกลาง 
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- RRIT 251 เป็นยางพาราลูกผสมของประเทศไทยก าลังได้รับค าแนะน าจากสถาบันวิจัยยาง
ปริมาณน้ ายางมีมากกว่าพันธุ์  RRIM 600 ในหน้ากรีดแรกผลผลิตต่อไร่ต่อปีอยู่ในเกณฑ์ดีได้ผลผลิต
มากกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

- PB 235 เป็นยางพาราลูกผสมของประเทศอินโดนีเซียลักษณะเด่นมีความเจริญเติบโตใน
ระยะแรกปลูกเร็วมากล าต้นเปลาตรงท าให้ราคาเนื้อไม้หลังกรีดมีราคาสูงผลผลิตน้ ายางในหน้ากรีดแรก
หน้ากรีดท่ีสองมักมีปัญหาเปลือกแห้งผู้ปลูกจะต้องหมั่นรักษาหน้ากรีดและจัดระบบกรีด  1 วันเว้น 1 วัน
จะชะลอการเกิดเปลือกแห้งได้ 

โดยกล้าท่ีน ามาปลูกในพื้นท่ี จะคัดเลือกด าเนินการ 2 ชนิด ได้แก่ 
- ปลูกด้วยกล้าตาเขียว โดยน ากล้าท่ีติดตาแล้วลงปลูกในแปลงกล้ายางพาราตาเขียวอาจจะ

เตรียมเองหรือซื้อจากเอกชนหากจะปลูกโดยวิธีนี้ต้องปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเมื่อฝนตกชุกจะท าให้อัตราการ
รอดตายของกล้าท่ีปลูกสูงโดยขณะปลูกก าลังมีฝนตกด้วยจะท าให้การรอดตายยิ่งมากขึ้นการปลูกโดยวิธี
นี้เหมาะสมกับการปลูกยางพาราในภาคใต้และภาคตะวันออกท่ีมีฝนชุก 

ข้อดทุีนด าเนินการปานกลางการเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตตรงตามก าหนด 
ข้อเสียกรณีเกิดฝนท้ิงช่วงหลังปลูกจะท าให้อัตราการงอกหรืออัตราการรอดตายของกล้า

ต่ าจ าเป็นต้องท าการซ่อมแซม 
- ปลูกด้วยกล้าติดตาช้าถุงโดยการใช้กล้าช าถุงที่มีฉัตรใบ 1-2 ฉัตรมาปลูกลงแปลงปลูกวิธีนี้

จะท าให้การปลูกมีอัตราการรอดตายสูงกล้าช าถุงอาจจะเตรียมเองโดยการใช้กล้าตาเขียวมาเพาะช าใน
ถุงดินโดยการเพาะช าถุงควรเตรียมถุงขนาด 4x12 นิ้วบรรจุดินน าไปจุ่มในภาชนะบรรจุน้ าจนดินอุ้มน้ าจน
อิ่มตัวแล้วน ากล้ายงตาเขียวมาปักช าน าไปเรียงพักในเรือนเพาะช าการเรียงควรค านึงถึงการเข้าไป
ปฏิบัติงานดูแลรดน้ าและหมั่นปลิดตาท่ีแตกจากต้นตอเดิมมิให้แก่งแย่งและเบียดบังตายางที่จะแตกยอด
อ่อนและควรปูองกันรักษาโรคราท่ีจะระบาดในเรือนเพาะช าหรือซื้อกล้าช าถุงก็ได้ 

ข้อดกีารเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคตเป็นไปตามเวลาท่ีก าหนดอัตราการรอดตายหลังปลูก
สูงความเติบโตสม่ าเสมอดี 

ข้อเสียทุนค่อนข้างสูง 
3. การปักหลักหมายปลูก 

การปักหลักหมายปลูกคือการก าหนดต าแหน่งที่จะปลูกต้นยางพาราและก าหนดจ านวน
ต้นต่อไร่ก่อนการด าเนินการปักหลักหมายปลูกพื้นท่ีท่ีจะปลูกจะต้องเตรียมพื้นท่ีเรียบร้อยแล้วมีปัจจัย
ต่างๆท่ีต้องค านึงอันดับแรกคือจ านวนต้นท่ีจะปลูกในพื้นท่ี  1 ไร่สถาบันวิจัยยางแนะน้าจ้านวนต้นปลูก
ที่เหมาะสมกับยางพาราทุกชนิดพันธุ์คือยางพารา  1 ต้นจะครอบคลุมพื้นที่  20 ตารางเมตรซึ่งจะ
ให้ผลผลิตน้ ายางสดเมื่อคิดเป็นเนื้อยางพาราแห้งได้มากท่ีสุดปัจจัยถัดมาท่ีต้องค านึงคือสภาพของพื้นท่ี
หากเป็นพื้นท่ีราบจะปักหลักหมายปลูกเป็นแถวตรงในขณะท่ีพื้นท่ีควนเขาหรือพื้นท่ีลาดชันจะปักหลัก
หมายปลูกตามแนวระนาบหรือแนวขอบเขาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการปักหลักหมายปลูกควร
ด าเนินงานหลังจากเตรียมพื้นท่ีเสร็จประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

หลักหมายปลูก หรือภาษาของสวนยางพาราเรียกว่า “ไม้ชะมบ” เป็นไม้หลักท าจากไม้
ไผ่กลมขนาดเล็กเส้นรอบวงประมาณ  5 - 8 ซม. หรือไม้ไผ่ขนาดใหญ่ผ่าซีกกว้างประมาณ  1 นิ้วความ
ยาวประมาณ 1.2 เมตรเสี้ยมปลายแหลม  1 ด้านไม้ชะมบอาจจะท าจากวัสดุอ่ืนก็ได้เช่นกิ่งไม้ขนาดเล็ก
หรือเหล็กกลวงหรือเหล็กกลมก็ได้แต่ต้องค านึงถึงราคาต้นทุนด้วยการใช้ไม้เป็นไม้ชะมบใช้งานได้ปีเดียว
แต่ใช้เหล็กอาจจะใช้ได้หลายปี 
วิธีการปักหลักหมายปลูก ในพื้นท่ีราบก่อนจะท าการปักหลักหมายปลูกจะต้องค านึงถึงรูปร่างของพื้นท่ี
และทิศทางของลมประจ าถิ่นส่วนมากจะนิยมปักหลักหมายปลูกขนานกับแนวเขตแปล งเพื่อความ
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เรียบร้อยสวยงามซึ่งบางครั้งแนวท่ีปักหลักขวางกับทิศทางของลมประจ าถิ่นจะก่อเกิดปัญหาต้นยางพารา
ท่ีปลูกล้มในกรณีลมแรงลมประจ าถิ่นท่ีส าคัญของประเทศไทยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลมมรสุมท้ัง  2 นี้มีทิศทางการพัดท่ีสวนทางกันดังนั้นทิศทางการปักหลักหมาย
ปลูกท่ีเหมาะสมควรปักหลักให้แถวท่ีจะปลูกเป็นไปตามทิศทางวันออกเฉียงเหนือ  – ตะวันตกเฉียงใต้แต่
หากทิศทางที่จะปักหลักหมายปลูกไม่ขนานกับขอบแปลงก็สามารถแก้ไขได้โดยใช้ทิศทางที่ท ามุมแหลมกับ
แนวลมประจ าถิ่นให้มากท่ีสุด 
 

 
 

เมื่อตัดสินใจเลือกแนวทางของแถวได้แล้วก็เริ่มข้ันตอนต่อไปคือ 
3.1 การวางแนวหลัก (Base Line) โดยใช้กล้องรังวัดก าหนดทิศทางของแนวแถวปักหลัก

แม่ไว้ระยะห่างๆหากใช้ระยะทางระหว่างต้น  3 เมตรหลักแม่ควรจะห่างกันหลักละประมาณ  30 เมตร
หรือระยะตามความยาวของเทปวัดระยะแต่ต้องหารด้วย  3 ได้ลงตัวหากเกษตรกรรายย่อยไม่มีกล้อง
รังวัดอาจก าหนดแนวแถวโดยการเล็งให้หลักทุกหลักซ้อนทับกันตามแนวทิศทางที่ต้องการหลักแม่หลัก
แรกควรห่างถนนขอบแปลงประมาณ 1.5 เมตร 
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3.2 การออกฉากเป็นการก าหนดทิศทางของแถวถัดไปให้ขนานกับแนวแถวหลักหากใช้กล้อง

รังวัดให้ใช้มุมต่างกับแถวหลัก  90 องศาแล้ววัดระยะทางเท่าความห่างของแถวปักหลักแม่หมายไว้ทุก
แถวจนเต็มพ้ืนท่ีแล้วย้ายกล้องรังวัดมาวางที่หลักแม่แถวท่ีต่อๆไปด าเนินการวางหลักแม่ตามข้อ  1.แต่กรณี
ไม่ใช้กล้องรังวัดให้ใช้เทปวัดระยะออกฉากโดยอาศัยทฤษฎีบทท่ี 29 ในวิชาเลขาคณิตที่กล่าวไว้ว่า 
“ ก าลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลรวมของก าลังสองของด้านประกอบมุมฉาก ” ตามภาพ
ข้างล่างในภาพเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งหากจัดท าเป็นสมการทางคณิตศาสตร์จะเป็น ค2 = ก2 + ข2 
ซึ่งหากแทนค่าเป็นตัวเลขของด้านประกอบของมุมฉากท้ังสามด้านจะมีเลขท่ีเป็นจ านวนเต็มอยู่หนึ่งชุดท่ี
น ามาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีนี้ได้คือด้านก = 3 ข = 4 และค = 5 เมื่อน าไปแทนค่าในสมการจะเป็น 52 = 
32 + 42 หรือ25 = 9 +16 หรือ25 = 25 ในทางปฏิบัติเมื่อจะออกฉากด้วยเทปวัดระยะให้วางหัวเทป
ท่ีมีเลข 0 ไว้ท่ีหลักแม่หลักแรกวัดระยะไปตามแนวหลัก  4 เมตรปักหลักไว้วัดระยะจากหลักท่ีปักไว้ไป
ตามแถวต่อไป 5 เมตรซึ่งเลขในเทปจะเป็นเลข  9 เมตรและลากเทปต่ออีกอีก  3 เมตรไปหาหลักแม่หลัก
แรกซึ่งเลขในเทปจะเป็นเลข  12 ดึงเทปให้ตึงและอยู่ในแนวระนาบแล้วปักหลักไว้ท่ีเลข  9 ก็จะได้ภาพ
สามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งในภาพข้างล่างจะเป็นจุดก . ข. และค. ต่อจากนั้นให้วัดระยะจากจุดก .ผ่านไปทาง
จุดค.ให้มีความกว้างเท่ากับแถวท่ีก าหนดหากต้องการระยะระหว่างแถว  7 เมตรก็วัดกว้าง  7 เมตร
ปักหลักไว้เป็นจุดจ.และวัดในแถวนี้ต่อไปโดยให้จุดต่อไปห่างจากจุดจ . 7 เมตรปักหลักไว้ท าเช่นนี้จนถึงริม
แปลงปลูกจุดเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของแถวต่อๆไปในการเล็งเพื่อให้หลักหัวแถวอยู่ตรงกันต้องเล็งให้
หลักซ้อนกันทุกหลักก็จะเป็นแนวตรง 



แผนบริหารจดัการสวนป่าหว้ยน ้ าขาว  ประจ าปี 2560 หนา้ 33 

 

 

 
 
3.3 การปักหลักซอยเมื่อได้หลักแม่ตามแนวทางข้อ  1 และ 2 แล้วก็ปักหลักระหว่างหลักแม่

หรือเรียกว่าหลักซอยโดยใช้เทปวัดระยะวัดระหว่างหลักแม่ซึ่งหลักแม่ทุกหลักมีระยะห่างกันท่ีใช้ความ
ห่างระหว่างหลักปลูกหารได้ลงตัวโดยท่ัวไประยะห่างระหว่างหลักใช้ระยะ  3 เมตรหลักซอยจะปักชิด
สายเทปด้านใดด้านหนึ่งที่ต าแหน่ง  3 6 9 12 15 หรือ 18 เมตรเป็นต้นคนงานท่ีจะท าการปักหลักซอย
ควรจัดจ านวนคนให้เกินจ านวนหลักท่ีจะปักหากปักหลักซอยท่ี  3 6 9 12 15 และ 18 เมตรแสดงว่าหลัก
แม่ห่างกัน 21 เมตรจะต้องใช้คนงานในหนึ่งหมู่  8 คน 2 คนแรกถือเทปวัดระยะท่ีเลข  0 และ 21 อีก 6 
คนจะประจ าอยู่ท่ีเลข  3 6 9 12 15 และ 18 เมตรก่อนเริ่มงานคนงานท่ีมีหน้าท่ีปักหลักจะต้องมีหลักท่ี
จะปักไว้ทุกคนจ านวนเท่ากันและมีฆ้อนไม้คนละ  1 อันการปักหลักหมายปลูกถ้ากระท าได้ถูกต้อง
โดยเฉพาะขั้นตอนการออกฉากเมื่อมองไปตามแนวตรงหรือแนวทะแยงมุมจะเห็นหลักท่ีปักไว้เป็นแถวตรง
ตลอดพ้ืนท่ี 
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4. การปลูก 
4.1 การเตรียมหลุมปลูกเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้กล้ายางพาราท่ีปลูกมีความ

เจริญเติบโตได้ดีตามท่ีควรจะเป็นหลุมปลูกท่ีดีจะช่วยเร่งระบบรากให้พัฒนาชอนไชไปตามดินท่ีเตรียมไว้
เมื่อระบบรากมีประสิทธิภาพความเติบโตก็จะดีข้ึนบริเวณท่ีเตรียมหลุมปลูกต้องอยู่ด้านหนึ่งด้านใดของ
หลักหมายปลูกโดยทุกหลุมต้องห่างหลักหมายปลูกในระยะท่ีเท่ากันเพื่อให้ระยะระหว่างต้นห่างเท่ากัน
ตามก าหนดและเมื่อปลูกแล้วจะมองเป็นแถวตรงโดยแนะน าให้ขุดหลุมห่างจากหลักในแถวทางด้านขวามือ
ของหลักให้ริมหลุมอยู่ห่างจากหลักประมาณ  5 ซม.ในกรณีพื้นที่ราบเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อหลัก
หมายปลูกในขณะขุดหลุม 

การขุดหลุมปลูกกรณี ปลูกด้วยกล้าตาเขียว และกล้ายางพาราช าถุงจะ ขนาดของหลุม
กว้างยาวลึกประมาณ 50 ซ.ม. ใช้จอบหรือเสียมในการขุด 
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ในขณะท าการขุดหลุมให้แยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างที่ขุดจากหลุมออกจากกันเพื่อใช้รองก้น

หลุมก่อนปลูกโดยผู้ขุดหลุมแยกดินไว้ด้านหนึ่งด้านใดของหลุมเช่นหากวางดินชั้นบนไว้ทางทิศตะวันตกของ
หลุมดินชั้นล่างควรวางไว้ทางทิศตะวันออกผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้ส่ังการเพื่อให้ปฏิบัติในท านอง
เดียวกัน 

4.2 การรองก้นหลุมก่อนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะส่วนท่ีไม่ได้ใช้เมล็ดปลูกจะต้องท าการ
รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย  0-3-0 หรือรอคฟอสเฟทผสมกับยาฆ่าปลวกรอคฟอสเฟทจะช่วยรักษาความชิ้นใน
หลุมหลังปลูกกรณีกระทบแล้งท าให้กล้ายางพาราท่ีปลูกไม่เหี่ยวเฉายาฆ่าปลวกจะช่วยปูองกันปลวกมา
กัดกินผิวแห้งของรากยางพาราการกัดกินรากยางพาราปลวกจะกินส่วนท่ีแห้งและจะเปิดช่องว่างระหว่าง
รากยางพารากับดินท าให้กล้ายางพาราตายได้ปลวกเหล่านี้เกิดจากการเตรียมพื้นท่ีท่ีเก็บรากไม้เศษไม้
เผาไม่หมดหลงเหลืออยู่ในแปลงปลูกยาฆ่าปลวกจะช่วยปูองกันไม่ให้ปลวกมารบกวนท่ีรากยางก่อนท า
การรองก้นหลุมควรท้ิงหลุมท่ีขุดแล้วไว้กลางแดดประมาณ 15 วันเพื่อใช้แสงแดดก าจัดโรคราบางชนิด 

5. การบ้ารุงรักษา 
การบ ารุงรักษาเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญหลังปลูกเพื่อจะให้ต้นยางพาราท่ีปลูกไว้มีปริมาณเต็ม

พื้นท่ีมีความเจริญเติบโตสมบูรณ์สามารถกรีดเอาน้ ายางพารามาใช้ประโยชน์ได้ในเวลาท่ีก าหนดโดยท่ัวไป
ยางพาราจะเป็นพืชชนิดโตเร็ว  (Fast growing Spp.) มีความเติบโตเฉลี่ยทางเส้นรอบวงวัดท่ีระดับอก
หรือ GBH (Girth at breast higth) ปีละ 8 -10 ซ.ม. จะท าการกรีดยางพาราเมื่ออายุหลังปลูก  6 -7 
ปีหรือมีขนาด GBH 50 ซ.ม. ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาต้นยางพาราให้ได้ขนาดท่ีต้องการภายใน
เวลา 6 - 7 ปีถ้าการบ ารุงรักษาไม่ดีโอกาสจะเปิดกรีดเพื่อสร้างรายได้จากยางพาราก็จะช้าไปด้วยการ
บ ารุงรักษาท่ีส าคัญมีปลูกซ่อมก าจัดความคุมวัชพืชใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งปูองกันภัยปูองกันไฟและส ารวจอัตรารอด
ตายและความเติบโตซึ่งจะได้แยกกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

5.1 ปลูกซ่อมหลังจากท าการปลูกไปแล้วต้นยางพาราส่วนหนึ่งจะตายจากสาเหตุต่างๆเช่น
การปลูกไม่ประณีตต้นยางพารากระทบแล้งหลังปลูกถูกโรคราแมลงจ าพวกปลวกท าลายหรือเกิดจากภัย
ธรรมชาติเช่นฝนตกหนักน้ าท่วมโคนนานหรือลมแรงกิ่งที่งอกจากตาพันธุ์ดีหักเป็นต้นจ านวนการตายของ
ยางพาราท่ีปลูกยังแปรผันตรงกับวิธีการปลูกโดยวัสดุปลูกชนิดต่างๆด้วยการปลูกด้วยเมล็ดติดตาใน
แปลงโอกาสการติดของตาจะน้อยหากหลังการติดตาเกิดความแห้งแล้งปกติจะรอดตายหรือติดตาได้
ส าเร็จไม่เกิน 60% อีก 40% จ าเป็นต้องปลูกซ่อมการปลูกด้วยกล้าตาเขียวหากกระทบแล้งหลังปลูกจะมี
อัตราการรอดตายต่ าปกติไม่เกิน 70% การปลูกด้วยกล้าช าถุงจะมีอัตราการรอดตายสูงประมาณ  80 % 
ขึ้นไปเมื่อปรากฏว่าต้นยางพาราท่ีปลูกตายก็จ าเป็นต้องท าการน ากล้ายางพารามาปลูกซ่อมให้เต็มพื้นท่ี 
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ช่วงเวลาท่ีท าการปลูกซ่อมควรเป็นช่วงท่ีมีฝนตกชุกในปีแรกหลังปลูกเสร็จประมาณ  1 เดือน
ระหว่างเดือนมิถุนายน -สิงหาคมในปีท่ีสองปลูกซ่อมต้ังแต่ต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
ช่วงท่ี 1 และประมาณเดือนสิงหาคมเป็นช่วงท่ี  2 จะท าการปลูกซ่อมเพียง  2 ปีปีท่ี 3 เป็นต้นไปไม่
จ าเป็นต้องปลูกซ่อมเพราะกล้าท่ีปลูกซ่อมในปีที่  3 จะโตไม่ทันกับกล้าต้นแรกจะกลายเป็นกล้าท่ีถูกข่ม  
(Suppress) ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ยกเว้นพ้ืนท่ีท่ีต้นยางพาราตายต่อเนื่องกัน
มากกว่า 3 ต้นเป็นต้นไปโดยพ้ืนท่ีนั้นไม่มีปัญหากับโครงสร้างดินหรือมีระดับน้ าใต้ดินต้ืน 
กล้ายางพาราท่ีน ามาปลูกซ่อมใช้กล้ายางพาราช าถุงในปีแรกให้มีฉัตรใบ  1- 2 ฉัตรและปลูกซ่อมในปีที่  2 
ใช้กล้ายางพาราท่ีเลี้ยงไว้ค้างปีมีฉัตรใบประมาณ  3-4 ฉัตรท้ังนี้เพื่อจะได้มีความเจริญเติบโตได้ทันกล้าท่ี
ปลูกก่อน 

ก่อนจะท าการปลูกซ่อมจะต้องท าการส ารวจตรวจนับว่าในพ้ืนท่ีปลูกมีต้นตายกี่ต้นเพื่อจะได้
น ากล้ายางพาราไปซ่อมได้ครบจ านวนและจะต้องทราบว่าต้นท่ีตายอยู่ส่วนไหนของแปลงปลูกแสดง
ต าแหน่งตายได้ง่ายๆโดยใช้เศษกระดาษเขียนจ านวนต้นตายไว้ท่ีหลักหัวแถวแต่ละแถวผู้ท่ีจะเข้าท าการ 
ปลูกซ่อมใช้คนงาน  2 คนจะหามกล้ายางพาราเข้าไปในแถวท่ีจะท าการปลูกซ่อมเท่ากับจ านวนต้นตายใน  
2 แถวท่ีติดกันเมื่อปลูกซ่อมในแถวท่ี  1 เสร็จเดินวกกลับมาแถวท่ี  2 ปลูกซ่อมมาเรื่อยๆจนหมดแถวกล้า
ยางพาราก็จะหมดพอดีเมื่อหมด 2 แถวรับกล้ายางพาราชุดใหม่เพื่อจะเข้าปลูกซ่อมในแถวท่ี  3- 4 ต่อไป
หากมีคนงานหลายชุดผู้คุมงานจะเป็นผู้จัดแถวให้เข้าท างาน 

5.2 ก้าจัดควบคุมวัชพืช วัชพืชมีส่วนส าคัญในการยับยั้งชะลอความเจริญเติบโตของ
ยางพาราจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการก าจัดและควบคุมวัชพืชซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชั่วอายุของยางพาราวิธีการก าจัดวัชพืชมี 3 วิธ ี

5.2.1 ใช้แรงงานโดยการใช้จอบถากรอบโคนถากในแถวหรือถางระหว่างแถวนิยมใช้
ในขณะยางพารามีอายุน้อยๆเศษวัชพืชจากการถากให้น ามาสุมโคน  (Munching) เพื่อช่วยลดการคายน้ า
บริเวณโคนและเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยเศษวัชพืชท่ีได้จากการถาง 

5.2.2 ใช้เครื่องจักรกลได้แก่การไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์ล้อยางเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างของดินหรือการใช้เครื่องตัดหญ้าตัดท่ัวพื้นท่ีเครื่องจักรกลสามารถด าเนินการได้เร็วทันกับเวลา 

5.2.3 ใช้สารเคมีสารเคมีที่น ามาใช้ก าจัดวัชพืชจะเลือกใช้สารเคมีที่ไม่เกิดการตกค้าง
หรือท าลายสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น Glyphosate 48% เป็นต้นการใช้สารเคมีต้องค านึงถึงอายุของต้น
ยางพาราปกติจะใช้สารเคมีเมื่อยางพารามีอายุ 3 ปีขึ้นไปในการใช้แต่ละคร้ังต้องระวังไม่ให้ยาเคมีฉีดพ่น
ถูกส่วนสีเขียวของล าต้น 

5.3 ใส่ปุ๋ยยางพาราท่ีน ามาปลูกปัจจุบันเป็นยางพันธุ์ดีจ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งความ
เจริญเติบโตให้ได้ขนาดกรีดเมื่อถึงก าหนดเวลา  6- 7 ปีเนื่องจากต้นตอพันธ์ุของยางพาราพันธุ์ดีได้เมล็ด
มาจากยางพาราพันธุ์ดีรุ่นก่อนๆถ้าได้ต้นตอพันธุ์ท่ีเป็นยางพารารุ่นแรกท่ีเรียกว่าพาราเดิมหรือพันธ์ุ
พื้นเมืองและสภาพดินท่ีปลูกเป็นดินใหม่การใส่ปุ๋ยก็ไม่จ าเป็นมากนักแต่ปัจจุบันยางพาราเดิมหรือพันธ์ุ
พื้นเมืองแทบไม่มีปลูกให้เก็บเมล็ดมาท าต้นตอยางพาราได้และพื้นท่ีท่ีปลูกส่วนมากก็เป็นพื้นท่ีเสื่อมโทรม
หรือผ่านการปลูกพืชชนิดอื่นๆมาแล้วดังนั้นการปลูกยางพาราเพื่อหวังผลในทางเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องใส่
ปุ๋ย 

 
ปุ๋ยท่ีใช้กับยางพารามี  2 ชนิดคือปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการ

ควบคุมมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์มีแต่การควบคุมมาตรฐานของปุ๋ยเคมีสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร
จึงได้แนะน าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับสวนยางพาราโดยการใช้ปุ๋ยส าเร็จหรือผสมเองก็ได้โดยค าแนะน านี้
จะเปลี่ยนแปลงสูตรปุ๋ยเป็นระยะเป็นการปรับปรุงให้ทันสมัยตามผลงานท่ีท าการวิจัยได้โดยหลังสุดเมื่อปี  
2542 สถาบันวิจัยยางได้แนะน าปุ๋ยเคมีไว้ดังนี้ 
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5.3.1 ชนิดของปุ๋ย 

สูตรที ่ N  P  K  ใช้กับ สภาพดิน 
1  20  8  20  ก่อนเปิดกรีด ดินทุกชนิดแหล่งปลูกยางพาราเดิม 
2  20  10 12  ก่อนเปิดกรีด ดินทุกชนิดแหล่งปลูกยางพาราใหม่ 
3  30  5  18  ยางพาราท่ีเปิดกรีดแล้ว ทุกสภาพแหล่งดิน 
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     5.3.2 ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยและอัตราปุ๋ยท่ีใช้ส าหรับยางพาราก่อนเปิดกรีด  

 

เวลาการใส่ปุ๋ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ข้ึนอยู่กับความชื้นในดินอาจจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสม
ด้วยก็ได้และพยายามใส่ปุ๋ยหลังการก าจัดวัชพืช 
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5.3.3 การใส่ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีดให้ปุ๋ยปีละ  2 คร้ังครั้งละ 500 กรัมต่อต้นคร้ัง
แรกต้นฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบเมื่อใบอ่อนเริ่มเพสลาดประมาณเดือนเมษายน -พฤษภาคมคร้ังที่สอง
ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายนส าหรับพื้นท่ีดินใหม่หรือดินปลูกพืชคลุมดินใน  2 ปีแรกอาจจะไม่ต้องให้
ปุ๋ยเพราะจะคงมีธาตุอาหารท่ีจ าเป็นหลงเหลืออยู่ 

5.3.4 วิธีการใส่ปุ๋ยยางพารามีหลายวิธีเลือกใช้ได้ตามปัจจัยต่างๆ 
 - การใส่แบบหว่านเป็นการหว่านปุ๋ยท่ัวบริเวณที่จะท าการใส่ปุ๋ยเหมาะกับพื้นท่ีสวนยางพาราท่ี
เป็นท่ีราบและก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีควรงดใช้กรณีมีฝนตกชุกเพราะจะท าให้น้ าฝนชะล้างปุ๋ยไปได้ 
 - การใส่เป็นแถบเป็นการใส่ปุ๋ยโดยโรยปุ๋ยเป็นแถบตามแนวแถวยางพาราวิธีนี้ใช้กับพื้นท่ีลาดชัน
เล็กน้อยโดยเจาะเป็นร่องใส่ปุ๋ยแล้วกลบควรใช้กับต้นยางพาราท่ีมีอายุ  2 ปีขึ้นไปโดยแถบควรห่างจาก
โคนต้นประมาณ 1-1.50 เมตรตามชั้นอายุของต้นยางพาราโดยสังเกตจากรัศมีใบเช่นกันความกว้างของ
แถบประมาณ 1 ตาจอบหรือใช้รถไถนาติดผานเดียวเจาะร่องความลึกประมาณ  5 ซ.ม. หากลึกกว่านั้น
จะตัดรากยางพาราให้เสียหายได้ส าหรับยางพาราท่ีกรีดแล้วท าร่องให้ห่างโคนต้น  1.50 เมตรซึ่งจะมี
รากท่ีมีประสิทธิภาพดูดซับปุ๋ยอยู่มาก 
 - การใส่แบบหลุมเป็นการขุดหลุมใส่ปุ๋ยแล้วกลบเหมาะส าหรับพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีท่ีมีฝนตกชุก
ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยขุดหลุมข้างล าต้น  2 หลุมในคร้ังต่อไปให้เปลี่ยนหลุมให้ตั้งฉากกับ  2 หลุมแรก
ระยะห่างของหลุมจากโคนต้นเป็นไปตามชั้นอายุของต้นยางพาราในกรณีที่ก าจัดวัชพืชไม่ทันหรือใส่ปุ๋ยที่
ไม่ตรงกับการก าจัดวัชพืชควรใช้วิธีนี้เป็นหลักการใส่ปุ๋ยโดยวิธีนี้ลดการสูญเสียปุ๋ยได้มาก 
 5.4 การตัดแต่งกิ่งต้นยางพาราพันธุ์ดีก่อนจะท าการเปิดกรีดเอาน้ ายางพาราควรมีล าตันเปลา
ตรง (Clear Bole) ประมาณ 3 เมตรจากพื้นดินเพื่อสะดวกในการเปิดหน้ากรีดช่วยท าให้ลมพัดโกรกได้ดี
ลดความชื้นในแปลงปูองกันการเกิดโรคราในแปลงได้ระดับหนึ่งและท่ีส าคัญเมื่อต้นยางพาราใกล้ครบรอบ
ตัดฟันสามารถกรีดยางพาราหน้าสูงได้และจ าหน่ายต้นไม้ได้ราคาดีเพราะราคาไม้ยางพาราจะมีราคาดี
ในส่วนท่ีสามารถน าไปปอกเป็นวิเนียร์ท าผิวไม้อัดได้ 

 



แผนบริหารจดัการสวนป่าหว้ยน ้ าขาว  ประจ าปี 2560 หนา้ 40 

 

        ต้นยางพาราพันธุ์ดีจะแตกก่ิงมากน้อยในขณะก าลังเจริญเติบโตตามลักษณะจ าเพาะของ
แต่ละชนิดพันธ์ุยางพาราจะแตกก่ิงมากเมื่อมีการชะงักความเจริญเติบโตในช่วงกระทบกับความแห้งแล้ง
หรือขาดปุ๋ยเพื่อปรับรูปทรงให้ได้ตามก าหนดจึงจ าเป็นต้องมีการแต่งกิ่งยางพาราทุกระยะเมื่อตรวจพบมี
ก่ิงงอกออกมาจะท าการแต่งกิ่งประมาณ 3 ปีโดยมีหลักการดังนี้ 

ปีท่ี การแต่งกิ่ง 
1  ตัดทุกก่ิงที่สูงจากพื้น 30 ซม.ลงมา 
2  ตัดทุกก่ิงที่สูงจากพื้น 130 ซม.ลงมา 
3  ตัดทุกก่ิงที่สูงจากพื้น 300 ซม.ลงมา 

  
การแต่งกิ่งจะต้องค านึงถึงยอดของต้นยางพาราท่ีเหลือด้วยเพราะหากตัดแต่งกิ่งออกไป

มากใบยางพาราท่ีมีหน้าท่ีสังเคราะห์แสงจะลดน้อยลงไปด้วยท าให้ความเจริญเติบโตลดน้อยลงปกติจะ
ตัดก่ิงออกแต่ละคร้ังประมาณ  1 ใน 3 ของเรือนยอดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการตัดแต่งกิ่งในปีแรก
ตัดแต่งได้ตลอดเวลาปีท่ี 2 และ 3 ควรด าเนินการเมื่อยางพาราเริ่มชะงักการเจริญเติบโตประมาณเดือน
ธันวาคม-มกราคม 

5.5 ป้องกันภัยภัยท่ีเกิดกับสวนยางพาราเกิดได้จากคนสัตว์โรคราแมลงและภัยธรรมชาติ 
 - ภัยจากคน  เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเกิดจากเจตนาท่ีไม่หวังดีต่อเจ้าของสวน
ยางพาราความรู้เท่าไม่ถึงการณ์มักได้แก่การไม่เข้าใจในขั้นตอนของการบ ารุงรักษาการถากวัชพืชรอบโคน
หรือในแถวหรือพรวนโคนด าเนินการใกล้โคนต้นยางพาราขนาดเล็กท าให้กระทบกระเทือนถึงเรือนราก
การถางในแถวโดยมีดหรือเครื่องตัดหญ้าตัดล าต้นของต้นยางพาราหรือมีดบาดล าต้นเป็นแผลการพ่น
สารเคมีก าจัดวัชพืชถูกยอดยางพาราท าให้ยอดของต้นยางพาราเหี่ยวเฉาหรือการใส่ปุ๋ยใกล้บริเวณโคน
ท าให้ต้นยางพาราเหี่ยวตายเป็นต้นภัยท่ีเกิดจากเจตนาเช่นโกรธแค้นเจ้าของสวนยางพารามาแอบฟันต้น
ยางพาราท้ิงหรือใช้ยาฆ่าตอรดบริเวณโคนต้นท าให้ต้นยางพาราตายเป็นต้น 
 - การป้องกันและแก้ไข  ภัยท่ีเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์สามารถแก้ไขได้โดยการให้ความรู้
และควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดส าหรับภัยจากการเจตนาจ าเป็นต้องแก้ไขโดยกระบวนการมวลชน
สัมพันธ์และทางนิติศาสตร์ 
 - ภัยจากสัตว์ เกิดได้ท้ังสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปุาภัยจากสัตว์เลี้ยงพบมากคือวัวควายเข้ามากินหญ้า
ในแปลงปลูกยางพาราเหยียบย่ าถูกต้นยางขนาดเล็กเสียหายหรือใช้ล าตัวเสียดสีกับเปลือกต้นยาง 
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              - การป้องกันและแก้ไข  การล้อมร้ัวหรือการก าจัดวัชพืชที่เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงจะ
ปูองกันได้ส่วนหนึ่งในบางครั้งอาจจ าเป็นต้องใช้ยามระวังสัตว์เลี้ยงติดปูายตักเตือนเจ้าของสัตว์หรือ
พบปะพูดคุยกับเจ้าของสัตว์หากด าเนินการแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องด าเนินการตามกฎหมายในส่วน
ของสัตว์ปุาการท าแปลงให้เตียนโล่งอยู่โดยสม่ าเสมอปูองกันเม่นและหมีได้ส าหรับช้างปุาปูองกันได้โดย
งดปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ปลูกยางพาราจะท าให้ปัญหาเบาบางลง 
 - ภัยจากโรครา  แมลงที่มักจะพบในแปลงยางพาราคือโรคใบยางพาราร่วงในช่วงฤดูฝนท่ีเกิด
จากราไฟทอปเทอราซึ่งเกิดกับยางพาราบางชนิดโดยเฉพาะพันธุ์  RRIM 600 โรคราด าท าลายท่อน้ ายาง
ท าให้ยางพาราหน้าแห้งไม่มีน้ ายางพาราไหลโรคราสีชมพูท่ีก่ิงของยางพาราขนาดใหญ่ในส่วนของเมลงที่
พบมากคือปลวกกัดกินเปลือกรากท่ีแห้งท าให้เกิดช่องว่างระหว่างดินกับรากต้นยางพาราท าให้ต้น
ยางพาราเหี่ยวตายตัวด้วงหนอนทรายเพลี้ยหอยสามารถก าจัดโดยใช้สารฆ่าแมลง 
          - การป้องกันและแก้ไข ต้องด าเนินการปูองกันและแก้ไขจากสาเหตุของโรครานั้นโรคใบร่วง
จากราไฟทอปเทอราก่อนปลูกจะต้องศึกษาจากแผนท่ีขอบเขตโรคระบาดยางพาราก่อนว่าเขตพ้ืนท่ีท่ีจะ
ปลูกนั้นมีการระบาดของโรคนี้หรือไม่หากมีต้องงดปลูกยางพาราพันธุ์ท่ีอ่อนแอต่อโรคนี้แต่หากปลูกไปแล้ว
วิธีปูองกันเบื้องต้นคือหยุดการแพร่กระจายของเชื้อราชนิดนี้เชื้อราชนิดนี้ไม่สามารถติดต่อไปทางอากาศ
ได้พาหะของราชนิดนี้คือคนรถยนต์ท่ีเคยผ่านแปลงที่มีราชนิดนี้ระบาดหรือเครื่องมือกรีดยางพาราท่ีเคย
ใช้กับแปลงที่มีราชนิดนี้มาก่อนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามการปูองกันก็ท าได้ยากยิ่งผลกระทบของโรคนี้จะ
ท าให้น้ ายางพาราลดปริมาณลงเพราะใบสีเขียวท่ีมีคลอโรฟิลล์ถูกท าลายการสร้างอาหารโดยการ
สังเคราะห์แสงลดลงดังนั้นหลังจากการเกิดใบร่วงผ่านไปแล้วเจ้าของสวนจะต้องปรับปรุงแปลงปลูกโดย
การใส่ปุ๋ยยูเรียเร่งการงอกของใบเพื่อให้การสังเคราะห์แสงเป็นไปตามปกติ 
 - ภัยจากธรรมชาติ  เกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัวเช่นฝนตกหนักเกิดน้ าท่วม
แปลงยางพาราขนาดเล็กแช่ขังอยู่หลายวันฝนท้ิงช่วงเกิดความแห้งแล้งบางครั้งเกิดไฟปุาลุกเผาไหม้แปลง
ปลูกลมแรงท าให้ต้นยางพาราโค่นล้มลมพายุหมุนท าให้ก่ิงยางพาราหักหรือพายุไต้ฝุุนท าลายพื้นท่ีสวน
ยางพาราเป็นบริเวณกว้างเช่นกรณีไต้ฝุุนเกย์ในปลายปีพ .ศ. 2532 ท าลายสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร
แผ่นดินไหวท าให้เกิดแผ่นดินแยกหรือยุบตัวบางครั้งแผ่นดินไหวในทะเลก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ซูนามิซัดใส่
สวนยางพาราท่ีปลูกริมทะเลได้รับความเสียหายเฉกเช่นปลายปีพ.ศ. 2547 ท่ี 6 จังหวัดภาคใต้เป็นต้น 
 - การป้องกันและแก้ไข ภัยจากธรรมชาตินับเป็นภัยท่ีปูองกันแก้ไขได้ยากเพราะเจ้าของสวนจะ
ไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยใดข้ึนในเวลาใดแต่ภัยธรรมชาติท่ีไม่รุนแรงก็แก้ไขได้บ้างเช่น 
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1) การปูองกันลมท่ีเกิดจากลมมรสุมซึ่งจะท าให้ต้นยางพาราท่ีมีอายุประมาณ  3 ปีขึ้นไปล้มจาก
ลมมรสุมท่ีพัดแรงได้แนะน าไว้แล้วในขั้นตอนของการปักหลักหมายปลูกแต่บางครั้งก าหนดทิศทางของ
หลักไม่ได้หากเกิดลมมรสุมพัดแรงจะปรากฏในกรณีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง ยางพาราล้มก่อน
หน้าท่ีจะตัดแต่งกิ่งหรือล้มไปก่อนแล้วแก้ไขได้โดยการตัดยอดของต้นที่ล้มแล้วใช้รถแบคโฮขุดหลุมฝังใหม่
หรือขุดหลุมด้วยแรงคนปลูกใหม่ก็ได้ 

2) การปูองกันไฟไหม้สวนยางพาราท่ีเกิดจากความแห้งแล้งในประเทศไทยจะเกิดความแห้งแล้ง
ในช่วงปลายปีถึงต้นปีระหว่างเดือนธันวาคม -เมษายนการปลูกสร้างสวนยางพาราเป็นการลงทุนสูงหาก
ถูกไฟไหม้เสียหายค่าตอบแทนต่างๆท่ีจะได้รับเป็นศูนย์จึงจ าเป็นต้องปูองกันไฟไหม้อย่างได้ผลหลักการ
ส าคัญของการปูองกันไฟคือการลดวัชพืชออกจากแปลงให้มากท่ีสุดเมื่อมีวัชพืชอยู่น้อยไฟก็ไม่เกิดขึ้นใน
แปลงการปูองกันไฟมีหลายวิธีแต่ท่ีได้ผลท่ีสุดส าหรับการปูองกันไฟในแปลงยางพาราคือ 

2.1) ใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางไถพรวนระหว่างแถวของยางพาราโดยใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางติด
ผานไถ 7 จานไถระหว่างแถวด าเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคมจะท าให้วัชพืชถูกไถพลิกทับ
อยู่ใต้ผิวดินส าหรับขี้ไถในแปลงยางพาราอายุ 1 ปีไถแยกจากโคนยางพาราอายุ2-6 ปี 

2.2) การท าแนวปูองกันไฟวิธีนี้ใช้กับสวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลาดชันทุกชั้นอายุและ
ยางพาราท่ีเปิดกรีดแล้วทุกสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากในพื้นท่ีดังกล่าวเครื่องจักรเข้าไปท างานไม่ได้วิธีการท า
แนวกันไฟโดยการใช้จอบถากวัชพืชกวาดรวมกองกลางและท าการชิงเผาแนวกันไฟท่ีจะท าท ารอบเขต
แปลงริมทางตรวจการและท าแนวย่อยในแถวยางพาราเพื่อให้มีวัชพืชหลงเหลืออยู่น้อยท่ีสุดและถ้า
สามารถถากวัชพืชออกจากแปลงปลูกมาเผาได้มากท่ีสุดก็จะปลอดภัยท่ีสุดอย่างไรก็ตามกรณีมีพื้นท่ีมากๆ
การจะท าให้วัชพืชหมดสิ้นไปในครั้งเดียวจะไม่ทันกับความแห้งแล้งจึงควรท ากิจกรรมต่างๆเป็นขั้นเป็น
ตอนดังนี้ 
 - ท าแนวกันไฟรอบแปลงและทางตรวจการก่อนโดยถากหญ้าด้วยจอบกว้างประมาณ  20 เมตร
กวาดวัชพืชรวมกลางแถวยางพาราและท าการชิงเผาในเวลากลางคืนการชิงเผาควรระวังมิให้มีความ
รุนแรงโดยจ ากัดกองเชื้อไฟให้มีขนาดเล็กและห่างต้นยางให้มากท่ีสุด 
 - ต่อมาท าแนวซอยเข้ากลางล๊อคที่เหลือไปเร่ือยๆจนหมดพื้นท่ี 

ข้อควรระวังในการท้าแนวกันไฟและชิงเผา 
 1) ระหว่างท าแนวปูองกันไฟและชิงเผาไม่เสร็จจะใช้ยามระวังไฟในเวลากลางคืน 
 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 
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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 ส้ารวจอัตรารอดตายและความเจริญเติบโต  ส ารวจอัตรารอดตายและความเติบโตเป็น
การประเมินผลการท างานท่ีผ่านมาในทุกๆปีว่ามีความส าเร็จหรือผิดพลาดประการใดเพื่อจะได้แก้ไขได้ใน
ปีต่อไปข้อมูลท่ีต้องส 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 
 - ความสูง ต้นยางพาราจะมีความสูงเฉลี่ยเมื่อโตพร้อมกรีดท่ีอายุ  6-7 ปีประมาณ 12- 15 
เมตรตามลักษณะของแต่ละชนิดพันธ์ุและการจัดระยะปลูกดังนั้นความสูงเฉลี่ยทุกปีน่าจะเพิ่มขึ้นปีละ  2 
เมตรเป็นอย่างน้อยถ้าเริ่มปลูกทันในเดือนพฤษภาคมของทุกปีการวัดความสูงวัดจากพื้นดินถึงเรือนยอด
นิยมใช้หน่วยวัดเป็นเมตร 

ช่วงเวลาของการด าเนินการควรด าเนินการเมื่อต้นยางพาราชะงักการเจริญเติบโตจากความแห้ง
แล้งประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปีข้อมูลท้ังสามอย่างสามารถตรวจวัดพร้อมกันได้จ านวนต้น
ท่ีเป็นตัวอย่างที่ใช้ตรวจวัดขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ท่ีปลูกโดยข้อเท็จจริงแล้วหากส ารวจตรวจวัดได้ถึง  
100% ข้อมูลจะถูกต้องมาก 

6. การเก็บเกี่ยวผลผลิตน้้ายางพารา 

6.1 การเตรียมการก่อนกรีดยางพารา เมื่อยางพาราท่ีปลูกไว้มีอายุ  6 – 6.5 ปีเต็มจะต้องท า
การตรวจสอบดูว่ายางพาราท่ีปลูกไว้มีขนาดโตท่ีจะท าการกรีดยางได้ประมาณร้อยละเท่าใดโดยการวัด
ความโตทางเส้นรอบวงท่ีระดับอกว่ามียางพาราท่ีโตเกิน 50 ซม.จ านวนเท่าไดท าเครื่องหมายไว้ให้ชัดเจน
โดยอาจจะใช้สีแดงทาไว้เป็นรูปเครื่องหมายไดๆก็ได้การเปิดกรีดในปีแรกควรมีจ านวนต้นท่ีได้ขนาด
มากกว่า 50% ของจ านวนปลูกท้ังหมดปัจจุบันนิยมกรีดยางพาราหน้าแรกท่ีความสูง  75 ซ.ม. ขนาดของ
ล าต้นอาจจะเล็กกว่าเดิมได้บ้างแต่ไม่ควรต่ ากว่า 45 ซ.ม.หากมีจ านวนต้นท่ีกรีดได้น้อยกว่า  50% ให้เปิด
กรีดในปีที ่7 ซึ่งสามารถกรีดได้ทุกต้นแล้วยกเว้นต้นท่ีปลูกซ่อมในปีที่ 2 และยังมีขนาดเล็ก 
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6.2 การกรีดยางระบบการกรีดยางของสวนปุา ใช้ระบบการ เปิดหน้ากรีด 1/3 ของล าต้น
กรีด 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.  

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 ายางไหลอยู่ก็ตามเพื่อปูองกันกรดในอากาศหรือท่ีมาพร้อมน้ าฝนไปตกค้างอยู่ในจอก
ยางซึ่งจะท าให้จอกยางสกปรกท าให้น้ ายางที่กรีดวันต่อไปแข็งตัวในจอกได้ 

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

เวลากลางคืนถังเก็บรวบรวมน้ ายางสดเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวท่ีผู้กรีดยางต้องหามาด้วยตนเอง 
ท้ังนี้ จ านวนวันกรีดรวมต่อปีไม่ควรเกิน 160 วัน  

6.3 การเก็บรวบรวมน้้ายางสด 
ต้นยางพาราท่ีได้ท าการกรีดยางทุกต้นจะมีน้ ายางสดไหลลงจอกท่ีหงายรับไว้ประมาณ  

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

 
6.4 การค้านวณผลผลิตรายปี 

 การค านวณผลผลิตเพื่อประมาณการเปูาหมายรายปี ด าเนินการดังนี้ 
- กรณีแปลงเปิดกรีดหลัง 3 ปีขึ้นไป ได้จากการเก็บสถิติย้อนหลังรายแปลงของสวนปุา

เพื่อหาค่าเฉลี่ยต่อไร่ จากนั้นจึงน ามาใช้ค านวณประมาณการเปูาหมายปีถัดไป ดังสมการ 

ค่าเฉลี่ยปริมาณผลผลิตน้้ายางพารารายแปลง (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 
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ตารางแสดงข้อมูลอัตราผลผลิตยางพาราตามอายุการเปิดกรีดยางพาราพันธุ์ RRIM 600 

ปีกรีด 1 2 3 
ผลผลิต (กก./ไร่) 171 233 280 

 
 ดังนั้น ผลรวมของเป้าหมายรายแปลง = เป้าหมายผลผลิตยางพาราประจ้าปี 
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7. การท้าไม้ยางพารา 

ไม้ยางพาราเป็นผลผลิตสุดท้ายท่ีเจ้าของสวนยางพาราจะได้รับเมื่อครบรอบตัดฟันหรือเมื่อ
หยุดกรีดยางพาราแล้วเนื้อไม้ยางพารามีประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมมากราคาจะขึ้นลงตามปัจจัย
ต่างๆหลายประการเช่นภาวะความต้องการของตลาดโลกขนาดของไม้จ านวนของต้นยางพาราท่ีคงเหลือ
ความใกล้ไกลจากตลาดหรือท่าเรือสภาพพ้ืนท่ีปลูกเส้นทางคมนาคมฤดูกาลและราคายางพาราแผ่นดิบ
และราคาน้ ายางสดเป็นต้น 
 ภาวะความต้องการของตลาดโลกเนื้อไม้ยางพาราส่วนใหญ่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศมี
ผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปในประเทศบ้างแต่ไม่มากนักเมื่อตลาดโลกมีความต้องการเนื้อไม้ยางพารามาก
ราคาไม้ยางพาราในประเทศก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วย 
 ขนาดของไม้และลักษณะต้นยางพาราต้นยางพาราขนาดใหญ่เปราตรงสามารถน าไปปอกเป็นไม้วี
เนียร์ท าผิวไม้อัดได้หรือแปรรูปเป็นไม้หน้ากว้างตั้งแต่  6 นิ้วข้ึนไปราคาซื้อขายในสวนจะสูงกว่าไม้ขนาด
เล็กซึ่งใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าขนาดของไม้ยางพาราและลักษณะของต้นยางพาราขึ้นอยู่กับชนิดพันธ์ุยาง
ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 มีขนาดเล็กกว่ายางพาราพันธุ์  GT 1 และ PB 235 แต่พันธุ์ PB 235 มีล า
ต้นเปลาตรงกว่าพันธุ ์GT 1 สภาพดินท่ีปลูกยางพารายางพาราชนิดเดียวกันปลูกในดินร่วนปริมาณน้ าฝน
มากย่อมมีขนาดใหญ่กว่าส่วนท่ีปลูกในพื้นท่ีดินทรายและปริมาณน้ าฝนน้อยและอายุของต้นยางพาราต้น
ยางพาราท่ีอายุมากย่อมมีเนื้อไม้มากกว่าต้นยางพาราท่ีอายุน้อยกว่า 

จ านวนของต้นยางพาราท่ีคงเหลือในการค านวณราคาเพื่อซื้อขายไม้ยางพารายืนต้นจะต้อง
ค านึงถึงขนาดและจ านวนต้นยางพาราด้วยการซื้อขายมักจะตกลงราคาเป็นไร่โดยคิด  1 ไร่มีจ านวนต้น
ยางพารา 70 ต้นหากมีต้นยางเหลืออยู่น้อยจ านวนไร่ท่ีใช้ในการจ่ายเงินจะน้อยกว่าพื้นท่ีจริงด้วยเช่นมี
พื้นท่ีปลูกยางพารา  10 ไร่แต่มีต้นยางพาราคงเหลือ  560 ต้นผู้ซื้อจะคิดราคาให้ = 560/70 = 8 ไร่
เท่านั้น 

ความใกล้ไกลจากตลาดหรือท่าเรือผู้ซื้อต้นยางพาราจากสวนยางมักน าไปแปรรูปท่ีโรงเลื่อย
ไม้ยางพาราตามท้องที่ต่างๆหากสวนยางพาราอยู่ไกลจากโรงเลื่อยมากราคาก็ต้องต่ ากว่าสวนยางพารา
ท่ีอยู่ใกล้โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราก็ต้องส่งเนื้อไม้ที่แปรรูปแล้วไปยังโรงงานอื่นๆหรือท่าเรือตลาดของไม้
แปรรูปยางพาราส่วนมากจะอยู่ท่ีกรุงเทพฯหรือชานเมืองดังนั้นราคาเนื้อไม้ยางพาราในภาคตะวันออกจึง
สูงกว่าราคาเนื้อไม้ยางพาราในภาคใต้ 

สภาพพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลาดชันการท าไม้ออกยากกว่ายางพาราท่ีปลูกใน
พื้นท่ีราบราคาซื้อขายย่อมต่ ากว่ายางพาราในพื้นท่ีราบ 

เส้นทางคมนาคมเป็นปัจจัยส าคัญในการขนส่งไม้ยางพาราไปโรงงานแปลงยางพาราท่ีปลูก
ไว้ริมถนนท่ีสามารถใช้ขนส่งได้ทุกฤดูกาลราคาจะดีกว่ายางพาราท่ีปลูกไกลเส้นทางคมนาคมท่ีผู้ซื้อจะต้อง
ท าทางเข้าไปขนไม้ยางพาราบางครั้งเป็นท่ีตาบอดจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งผ่านสวนยางพาราเจ้า
อื่นราคาซื้อขายจะต่ ากว่ากรณีแรก 
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ฤดูกาลเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดราคาซื้อขายไม้ยางพาราเช่นกันพ่อค้าชอบซื้อเนื้อไม้ใน
ฤดูร้อนเพราะการขนส่งสะดวกแต่คนขายหรือเจ้าของสวนขอบขายในฤดูฝนเพราะในช่วงฤดูร้อนยังกรีด
ยางพาราได้ดังนั้นราคาซื้อขายไม้ยางพาราในฤดูฝนจึงถูกกว่าในฤดูร้อน 

ราคายางพาราแผ่นดิบและราคาน้ ายางสดในขณะท่ีราคาน้ ายางลดหรือยางพาราแผ่นดิบมี
ราคาดีเจ้าของสวนจะชะลอการขายต้นยางพาราราคาไม้ยางพาราในขณะนั้นจึงสูง 

การจัดท้าแผนการท้าไม้ 25 ปี 
สวนปุาจะด าเนินการส ารวจก าลังผลิตไม้ประจ าปีโดยนับตั้งแต่ปี 2556 จะเป็นการส ารวจ 

100% ของพื้นที่ เพื่อจัดท าและปรับปรุงแผนการท าไม้ให้สอดคล้องกับอายุต้นยางพารา, ปริมาณก าลัง
ผลิต 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.) 
ท่ีมา : นายอารักษ จันทุมาและคณะ.2548. สถาบันวิจัยาง,กรมวิชาการเกษตร 
 
การค านวณหาน้ าหนักไม้ฟืน และก่ิง 
ไม้ฟืน (ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 3 ซม.) Y = 0.0131X2.5879 
 
ก่ิง (ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม.) 
 Y  = 0.0187X2.3832 

เมื่อ Y  คือ น้ าหนักไม้ (หน่วย : กิโลกรัม) 
 X  คือ ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูง 1.0 ม. (หน่วย : ซม.) 
ท่ีมา : ศูนย์วิจัยปุาไม้ประเทศฟินแลนด์ ( LUKE) และคณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สมการค านวณปริมาณความเพิ่มพูนรายปี (Annual Yield Increment : AYI) 
AYI = ปริมาตรไม้ (ลบ.ม.) / อายุ (ปี) / พื้นที่ (ไร่) 
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การเตรียมการก่อนตัดฟัน ก่อนจะมีการโค่นล้มตัดฟันจะต้องมีข้ันตอนในการด าเนินงาน
ตามล าดับดังนี ้

1)แจ้งขอรับเงินสงเคราะห์จากส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  (สกย.) การขาย
ยางพาราแผ่นดิบและน้ ายางสดปัจจุบันเมื่อมีการแปรรูปน้ ายางและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ
รัฐบาลจะหักค่าพรีเมี่ยม  (Premium) ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อมอบให้ส านักงานสงเคราะห์การท าสวนยางน าไป
เป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เจ้าของสวนยางพาราเมื่อมีการโค่นยางพาราแปลงเก่าและปลูกใหม่ในปี
พ.ศ. 2549 จะจ่ายให้เกษตรกรไร่ละ  7,300.-บาทในเวลา 6 ปีดังนั้นก่อนจะตัดโค่นต้นยางพารา
ประมาณ 2 ปีเจ้าของสวนต้องติดต่อส านักงานสงเคราะห์การท าสวนยางในบริเวณใกล้เคียงซึ่งทางสกย . 
จะมาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆและก าหนดช่วงเวลาการรับทุนให้ 

2)การขายไม้ยางพาราเมื่อสกย .อนุมัติกองทุนให้แล้ว สวนปุาจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
ข้อบังคับการท าไม้ยางพาราของ อ.อ.ป. ซึ่งโดยปกติแล้วจะด าเนินการก าหนดราคาขายเป็นไร่ เมื่อได้
ผู้รับซื้อ สวนปุาจะด าเนินการส่งมอบพื้นท่ีให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อด าเนินการท าไม้ยางพาราในแปลงออก
ท้ังหมด (Clear Cutting) โดยใช้แรงงานคน ผสมผสานกับการใช้เครื่องจักรกล ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ี อ.อ.ป. 
เป็นผู้ควบคุมการท าไม้ให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีคณะกรรมการตรวจรับ
พื้นท่ีเพื่อด าเนินการปลูกทดแทนในพื้นท่ีท าไม้ต่อไป 

3)การเบิกจ่ายค่างวดจากสกย. สกย.จะไม่จ่ายเงินให้ในคร้ังเดียวแต่จะจ่ายให้เป็นงวดๆบาง
งวดเป็นการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชหรือปุ๋ยสกย .จะจ่ายเป็นสารเคมีและปุ๋ยให้แทนเงินสดเจ้าของสวน
ยางพาราจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สกย .ก าหนดหนดโดยเคร่งครัดเมื่อด าเนินงานเสร็จแต่ละ
งวดให้รายงานสกย. สกย.จะส่งเจ้าหน้าท่ีมาตรวจสอบถูกต้องแล้วจึงจะจ่ายค่างวดต่อไป 
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 กระบวนการด้าเนินงานควบคุมตรวจสอบติดตามด้านการท้าไม้( Chain of Custody : 
CoC) 

1) สวนปุาด าเนินการท าไม้ตามแผนการท าไม้ 25 ปี และเปูาหมายการผลิตตามแผนธุรกิจ
ประจ าปี โดยขออนุมัติด าเนินการท าไม้กับทางองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคใต้และเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ส ารวจก าลังผลิตและวิธีการจ าหน่ายไม้ 
 2) เมื่อได้รับอนุมัติแผนการท าไม้ สวนปุายื่นหนังสือกรมปุาไม้เพื่อแจ้งความประสงค์ขอท าไม้
ออกกรมปุาไม้จะแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีด าเนินการส ารวจก าลังผลิต 100% และสวนปุาช าระเงินธรรมเนียมค่า
ขายไม้แก่กรมปุาไม้ตามระเบียบ 

3) สวนปุาด าเนินการยื่นความประสงค์ขอรับทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ต่อส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางเขตท้องที่ 

4) คณะกรรมการส ารวจก าลังผลิตฯ รายงานผลการส ารวจ และก าหนดวิธีการจ าหน่ายไม้
ยางพาราให้องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคใต้ทราบ และพิจารณาอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคาขั้นต่ าเสนอองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5) องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาค ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกาศ
ประมูลขายไม้ยางพารา, ผู้ควบคุมการท าไม้, ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ และคณะกรรมการตรวจรับ
พื้นท่ีหลังการท าไม ้

6) องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาค หรือองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขต (ตามแต่การมอบ
อ านาจ) ด าเนินการประกาศประมูลขายไม้ยางพารา เมื่อครบตามกระบวนการได้ผู้ชนะการประมูลและ
ด าเนินการจัดท าสัญญาซื้อขายแล้ว จะรายงานส าเนาสัญญาซื้อขายให้องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขต  
และสวนปุาทราบ เพื่อด าเนินการส่งมอบพื้นท่ีท าไม้ 

7) เจ้าหน้าท่ีควบคุมการท าไม้ ด าเนินการควบคุม/ดูแลให้ผู้ซื้อตามสัญญาด าเนินการโค่นล้ม
ไม้ ตัดปลายไม้ ชักลาก ถอนตอไม้ ขนย้ายไม้มาไว้ริมทางตรวจการณ์โดยรถแทรกเตอร์ล้อยาง และตัด
ทอนไม้ริมทางตรวจการณ์ เพื่อขนย้ายไม้ขึ้นรถบรรทุก โดยใช้รถคีบ/แรงงานคน  

8) สวนปุาออกหนังสือก ากับการเคลื่อนย้ายไม้ยางพาราจ านวน 2 ชุด (ต้นฉบับ/คู่ฉบับ) ให้
ผู้ซื้อ เพื่อขนส่งไม้ไปยังโรงงาน/โรงชั่ง(ต่อรอบการชั่ง) 

9) โรงงาน/โรงชั่งด าเนินการชั่งน้ าหนัก เจ้าหน้าท่ีควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ตรวจสอบ และ
ลงรายละเอียดตามหนังสือก ากับการเคลื่อนย้ายฯ สวนปุาเก็บต้นฉบับ และมอบคู่ฉบับให้ผู้ซื้อ 

10) เมื่อผู้ซื้อด าเนินการท าไม้เสร็จสิ้นตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับมอบพื้นท่ี
ด าเนินการตรวจสอบพื้นท่ีท าไม้ และรายงานผลให้องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคทราบ 
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ตารางแสดงข้อมูลการส้ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและปริมาตรไม้ในพื้นที่แปลงให้ผลผลิต 

ของสวนป่าห้วยน้้าขาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใ

ล้าดับ
ที่ 

แปลง
ปี 
รับ
มอบ 

แปลง
ปี 
รื้อ
ปลูก 

ชนิด
พันธุ์ 

เนื้อที่
เศรษฐกิจ 

อาย ุ
จ้านวนต้น 

% รอด
ตาย 

% ต้น
กรีดได้ 

ปริมาตรไม ้
ทั้งแปลง 

ปริมาตร
ไม้เฉลี่ย 

น้้าหนักไม้ฟืน น้้าหนักไม้กิ่ง ความ
เพิ่มพูน 

GPS (ไร่) (ปี) (ลบ.ม.) 
(ลบ.ม./

ไร่) 
(ก.ก.) (ก.ก.) (ลบ.ม./

ไร่/ปี) 
1 2520 2544 PB 235 342.924 15 15,176 98.66 61.60 9580.063 27.936 353,523.174 260,641.980 0.56 

2 2520 2545 
RRIM 
600 

32.696 14 1,260 96.27 90.87 585.766 17.916 403,055.022 307,148.609 0.78 

3 2521 2534 
RRIM 
600 

111.321 25 6,915 99.46 57.06 3,767.565 37.935 928,593.099 672,970.200 0.44 

4 2521 2542 
BPM 
24 

364.106 17 12,869 98.14 73.88 4,578.903 15.024 53,831.176 40,120.967 0.67 

5 2521 2550 
RRIM 
600 

43.785 9 2,715 99.30 99.30 621.849 14.828 49,988.409 39,961.896 0.93 

รวมทั้งสิ้น 894.832  38,935.00 52.80  19,134.146 22.72 1,788,990.880  1,320,843.651 0.68 



แผนบริหารจดัการสวนป่าหว้ยน ้ าขาว  ประจ าปี 2559 หนา้ 52 

 

 


