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วิสัยทัศน์ 
“ เป็นผู้น าการจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้สู่สากล” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาที่ดินสวนปุาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ปุาเศรษฐกิจตามศักยภาพ

สวนปุา 
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ 
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐาน 
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ 

ด้านเศรษฐกิจ 

1.พัฒนาและบริหารสวนปุาไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2.ดูแลและบ ารุงรักษาพ้ืนที่สวนปุาตามหลักวิชาการและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานตาม
งบประมาณท่ีได้รับ ลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

3. พัฒนาบุคลากรสวนปุาให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

ด้านสังคม 

 1. การส่งเสริมการสร้างงานแกร่าษฎรในบริเวณพ้ืนที่สวนปุา 
 2. การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการจัดการสวนปุา
ให้มีคุณภาพรักษาปกปูองสิ่งแวดล้อม มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริการและอ านวยความสะดวกให้กับชุมชน เช่น ทุนการศึกษา 
อุปกรณ์กีฬา ช่วยภัยแล้ง และอ่ืนๆ 
 4. มีพ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. บริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนปุา และพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพ้ืนที่สวนปุา (High 
Conservation Value Area; HCVA) ให้คงอยู่ 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนรอบสวนปุารู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และ
ปลูกสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชน 

3. ลด/ละ/เลิก การใช้สารเคมีท่ีเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนปุาปูองกันและอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ปุา

ที่ใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคาม 
 

สถานภาพสวนป่า 

สวนปุาอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ กระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน

ตั้งอยู่ เลขที่ 274 ม.7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เป็นสวนปุาโครงการที่ 1 ได้เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2527  

โดยการปลูกไม้สะเดาเทียม และด าเนินการปลูกสร้างสวนปุาตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ ตามแผนพัฒนาสังคม

แห่งชาติ โครงการ 1/2 และตามหนังสืออนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนปุาหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตปุา

สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่ง พรบ.ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ฉบับที่ 1/2528 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 

2528 ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาใส – ปุาแก่  (ตามปุาโครงการไม้กระยาเลยหมวด ตง.3 เดิม) จ านวนพ้ืนที่ 

1,000 ไร่ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตามมาตรา 20 แห่ง พรบ.ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 

2507 ฉบับที่ 8 เล่มที่ 96 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2536 จ านวนพ้ืนที่ 2,000 ไร่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่ที่สามารถด าเนินการ

ปลูกสร้างสวนปุาทั้งหมด 3,192.57 ไร่ โดยมีขอบเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

ที่ตั้ง พิกัดส านักงาน (GPS) 560612 E  886869 N 
ทิศเหนือ จรดหมู่ที่  7 ต าบล  อ่าวตง  อ าเภอ วังวิเศษ 
ทิศใต้  จรดหมู่ที่ 11 ต าบล อ่าวตง  อ าเภอ วังวิเศษ 
ทิศตะวันออก จรดหมู่ที่ 10 ต าบล อ่าวตง  อ าเภอ วังวิเศษ 
ทิศตะวันตก จรดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา เขาปะ-บางคราม 

 สวนปุาอ่าวตง ได้เริ่มรื้อปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราทดแทนในพ้ืนที่ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2528 เพ่ือสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืน ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสวนปุาอ่าวตงได้ด าเนินการบริหารงาน ดังนี้ 
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ตารางจ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าอ่าวตง 

ล าดับ
ที ่

แปลง
ปี 

 (รับ
มอบ) 

แปลงปี 
(รื้อ

ปรับปรุง) 

เนื้อที ่
อนุญาต 

(ไร่) 

เนื้อที่ 
GPS 
(ไร่) 

พื้นที่
เศรษฐกิจ 

(ไร่) 

พื้นที่
อนุรักษ์ 

(ไร่) 

พื้นที่
อ่ืนๆ 
(ไร่) 

หมายเหตุ 

1 2527 2527 3,000 552.361 19.531 498.770 34.060 สะเดาเทียม 
2  2527  271.571 265.594 - 5.977 ยางพารา 

3  2530  225.635 221.917 - 3.718 ยางพารา 

4  2531  60.789 60.178 - 0.611 ยางพารา 
5  2538  152.078 151.177 - 0.901 ตะเคียนทอง 

6  2557  88.330 88.330 - - ยางพารา 
7 2528 2528  287.381 71.299 82.941 133.141 ยางพารา 

8  2530  30.817 29.744 - 1.073 ยางพารา 

9  2531  78.722 78.051 - 0.671 ยางพารา 
10  2532  84.077 81.327 - 2.750 ยางพารา 

11  2534  304.513 297.529 - 6.984 ยางพารา 

12  2546  13.202 13.202 - - สัก 
13 2530 2530  189.254 90.37 - 98.884 ยางพารา 

14 2531 2531  373.622 309.285 - 64.337 ยางพารา 

15  2532  17.709 17.709 - - ยางพารา 
16 2532 2532  197.313 166.093 - 31.220 ยางพารา 

17  2540  76.042 41.793 - 34.249 ยางพารา 
18 2540 2540  178.913 145.871 - 33.043 ยางพารา 

19 ส านักงาน  10.234   10.234  

รวม  3,192.56 2,149.00 581.71 461.85  
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โครงสร้างอัตราก าลัง 

 

 

จ านวนพนักงานและลูกจ้างรวม 24 คน ดังนี้ 

หัวหน้างาน    1 อัตรา 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน    1 อัตรา 

พนักงานและพนักงานปฏิบัติการ  4 อัตรา 

ลูกจ้างเหมา    17 อัตรา 
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การวิเคราะห์สถานภาพสวนป่า (SWOT) 

จุดแข็ง(Strength) 

1. สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศเหมาะแก่การปลูกสร้างสวนปุาไม้เศรษฐกิจ 

2. บุคลากรสวนปุามีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกสร้างและเก็บเกี่ยวผลผลิต 

3. ลูกจ้าง/แรงงาน เป็นบุคคลท้องถิ่นในพ้ืนที่ มีความเป็นระเบียบ สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ 

ที่สวนปุาก าหนดได้เป็นอย่างดี  

4. มียานพาหนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

5. พ้ืนที่สวนปุาใกล้เส้นทางคมนาคม มีความสะดวกและคล่องตัวในการติดต่อสื่อสาร  

6. ทรัพย์สินด้านการผลิต เช่น โรงชั่งน้ ายาง อยู่ในสภาพที่ดีและสะอาด 

7. มีการปลูกไม้ปุาควบคู่กับไม้ยางพารา เพ่ือส่งเสริมความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์ของไม้เศรษฐกิจ 

8. มีพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ  

9. การจัดการสวนปุาเป็นไปในรูปแบบส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

จุดอ่อน  (Weakness) 

1. ยานพาหนะมีสภาพเก่า ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแลรักษาสูง 

2. สวัสดิการด้านบ้านพักคนงานกรีดยางมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือรองรับสมาชิกฯ 

3. สภาพหน้ากรีดแปลงยางพาราที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีสภาพโทรม เนื่องจากช่วงหนึ่งราคาน้ ายางตกต่ า

เป็นเหตุให้คัดเลือกสมาชิกฯ ได้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร 

4. สภาพแปลงยางพาราส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มน้ าท่วมขังในฤดูฝน มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายต่ า จ าเป็นต้องมี

การรื้อปรับปรุง และสร้างทางระบายน้ าเพ่ือพัฒนาในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โอกาส  (Opportunity) 

1. มีพ้ืนที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพ้ืนที่สวนปุา(High Conservation Value Area; HCVA) และมี

ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้กับ

ประชาชนและเยาวชน 
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2. พ้ืนที่บริเวณส านักงานมีศักยภาพพอที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3. ราษฎรและชุมชนรอบสวนปุามีความสัมพันธ์ที่ดี และเข้าใจการด าเนินงานของสวนปุา ท าให้เกิดความ

ร่วมมือของราษฎร และชุมชนรอบสวนปุา ในการท ากิจกรรมต่างๆของสวนปุาและชุมชน 

4. สวนปุาไม้ยางพาราที่ด าเนินการท าไม้ออก สามารถรับทุนสงเคราะห์จากส านักงานกองทุนสงเคราะห์

การท าสวนยาง เพ่ือลดเงินลงทุนของ อ.อ.ป. ไดส้่วนหนึ่ง 

ข้อจ ากัด   (Threat) 

1. ระเบียบกฎเกณฑ์ด้านการปุาไม้ไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารจัดการสวนปุา 

2. งบประมาณในการรื้อปรับปรุงแปลงปลูกสร้างสวนปุา และพ้ืนที่อนุรักษ์ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง

เต็มที่มีจ านวนจ ากัด 

3. ยางพาราซึ่งถือเป็นผลผลิตหลักของสวนปุา มีความผันผวนทางราคาตามกลไกการตลาดสากล 
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แผนการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการจัดการผลผลิตสวนป่า 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประมาณการรายจ่าย 
(ล้านบาท) 

- อ านวยการ 
- ท าการ 

รวม 

 
 

4.06 
8.19 
12.25 

 
 

4.11 
5.78 
9.87 

 
 

4.17 
3.83 
8.00 

 
 

4.23 
1.56 
5.79 

 
 

4.29 
1.33 
5.62 

ประมาณการผลผลิต 
น้ ายางพารา 

- พ้ืนที่ (ไร่) 
- ผลผลิต (ตัน) 

 
 

1,344.22 
250.11 

 
 

1,001.92 
179.71 

 
 

632.45 
104.39 

 
 

239.50 
40.18 

 
 

239.5 
45.40 

ไม้ยางพารา 
- พ้ืนที่ (ไร่) 
- ผลผลิต (ลบ.ม.) 

 
381.83 

5,400.56 

 
342.30 

2,287.22 

 
369.47 

8,503.07 

 
392.95 

5,653.07 

 
- 
- 

ประมาณการรายได้ 
(ล้านบาท) 

- น้ ายางพารา 
- ไม้ยางพารา 

รวม 

 
 

15.01 
3.51 
18.52 

 
 

10.78 
1.49 
12.27 

 
 

6.26 
5.53 
11.79 

 
 

2.41 
3.67 
6.08 

 
 

2.72 
- 

2.72 

ก าไรสุทธิ 6.27 2.40 3.79 0.29 -2.90 
หมายเหตุ : ยังมิได้รวมเงินสงเคราะห์จาก กยท. 
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ด้านการปลูกสร้างและบ ารุงสวนป่า 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประมาณการรายจ่าย 
(ล้านบาท) 

- อ านวยการ 
- ท าการ 

 
 

0.83 
5.02 

 
 

0.83 
6.45 

 
 

0.84 
7.72 

 
 

0.84 
9.06 

 
 

0.84 
5.82 

พ้ืนทีป่ลูกสร้าง (ไร่) 
- แปลงเก่า 

(ยางพารา) 
- แปลงเก่า  

(อ่ืนๆ) 
- แปลงใหม่  
(ปลูกทดแทนพ้ืนที่ท าไม้) 

 
88.33 

 
643.68 

 
334.62 

 
422.95 

 
643.68 

 
381.83 

 
804.78 

 
643.68 

 
342.30 

 
1,147.08 

 
643.68 

 
369.47 

 
1,516.55 

 
643.68 

 
392.95 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560-2564 

สวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัตกิาร  การดูแลพื้นที่เปิดกรดีและการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ ายางพารา 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ             สวนปุาอ่าวตง  

3. วัตถุประสงค ์              1. เพื่อควบคุมการเก็บเกี่ยวผลผลติให้เป็นไปตามแผนธุรกจิที่ก าหนด และปูองกันการรั่วไหลของผลผลิต 

    2. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย   ด าเนินการเก็บเกี่ยวผลผลติให้เป็นไปตามเปูาหมายรายป ี

5. ตัวชี้วัด   ผลผลติรายปี (ตัน) 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 การดูแลและบ ารุงรักษาต้นยางพารา หน.สป./ 1,344.22 ไร ่ 1,001.92 ไร ่ 632.45 ไร ่ 239.50 ไร ่ 239.50 ไร ่  

 - ก าจัดวัชพืช ผช.หน.สป.      มิ.ย./ต.ค. 
 - ใส่ปุ๋ย       ก.ค./พ.ย. 

 - ปูองกันไฟ       ม.ค.-พ.ค./พ.ย.-ธ.ค. 
 - นับจ านวนต้นกรดี/ส ารวจก าลังผลิต       เม.ย.-พ.ค. 

2 การเก็บเกี่ยวผลผลิต หน.สป. 250.11 ตัน 179.71 ตัน 104.39 ตัน 40.18 ตัน 45.40 ตัน  
 - การสมัครและคดัเลือกสมาชิกกรดียางพารา พนักงาน สป.      มี.ค.-เม.ย. 
 - การเก็บเกี่ยวผลผลิต       เม.ย.-มี.ค. 

 - การพักหน้ากรดี       มี.ค.-เม.ย. 
3 การติดตามประเมินผล หน.สป.      ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 -2564 

สวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การดูแลรักษาพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราก่อนเปิดกรีด 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ           สวนปุาอ่าวตง  

3. วัตถุประสงค์            1. เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราให้เจริญเติบโตเป็นไปตามหลักวิชาการ 

    2. เพ่ือให้ต้นยางพาราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อครบตามเกณฑ์ก าหนด 

4. เป้าหมาย   ดูแลรักษาพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราก่อนเปิดกรีด 

5. ตัวช้ีวัด   1. อัตราการเจริญเติบโตเป็นไปตามข้อมูลทางวิชาการ 

    2. พ้ืนที่สวนปุาไม่เกิดไฟไหม้ภายในสวนปุา 
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6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 การบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีสวนปุาไมย้างพาราอายุ 2-7 ปี หน.สป./ 88.33 ไร ่ 422.95 ไร ่ 804.78 ไร ่ 1,147.08 ไร ่ 1,516.55 ไร ่  
 - 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. 

 - แต่งก่ิง       ก.ค./ต.ค. 
 - ปูองกันไฟ       ม.ค.-พ.ค./พ.ค.-ธ.ค. 

2 การบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีสวนปุาไมย้างพาราอายุ 4-6ปี หน.สป.       
 - ก าจัดวัชพืช       มิ.ย./ต.ค. 

 - ใส่ปุ๋ย       ก.ค./พ.ย. 
 - ปูองกันไฟ       ม.ค.-พ.ค./พ.ย.-ธ.ค. 
3 การติดตามประเมินผล หน.สป.      ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560-2564 

สวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัตกิาร  การปลูกสร้างสวนปุาไมย้างพาราทดแทนพ้ืนท่ีท าไม้ 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ             สวนปุาอ่าวตง  

3. วัตถุประสงค ์              1. เพื่อรื้อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สวนปุาไมย้างพาราบรเิวณที่ท าไม้ออกให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 

    2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพของพื้นที่ให้มีมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย   พื้นที่ปลูกไม้ยางพาราสลับไม้ดีมคีา่ ทดแทนพ้ืนท่ีท าไม้ออก 

5. ตัวชี้วัด   1. เนื้อท่ีปลูกสร้างสวนปุาไมย้างพาราสลับไม้ดีมคี่า (ไร่) 

    2. อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า 90% 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 เตรียมพื้นท่ีปลูก หน.สป./ 334.62 ไร ่ 381.83 ไร ่ 342.30 ไร ่ 369.47 ไร ่ 392.95 ไร ่ 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       ต.ค.-พ.ย. 
9 รายงานผลการปลูกสร้าง       ต.ค.-ธ.ค. 

10 การติดตามประเมินผล       ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560-2564 

สวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การท าไม้ยางพาราออกจากพ้ืนที่สวนปุา 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ           สวนปุาอ่าวตง  

3. วัตถุประสงค์            1. เพ่ือด าเนินการท าไม้ออกในพื้นที่สวนปุาที่ครบรอบตัดฟัน และมีผลผลิตไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน  

    2. เพ่ือให้การด าเนินการท าไม้ออกเป็นไปตามหลักวิชาการ และตามแนวทางการเกิดผลกระทบต่ า 

4. เป้าหมาย   พ้ืนที่ท าไมต้ามแผนการท าไม้ยางพารา  

5. ตัวช้ีวัด   1. เนื้อท่ีท าไม้ออก (ไร่) 

    2. ปริมาตรไม้ยางพารา (ลบ.ม.) 
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6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 
1 ส ารวจก าลังผลิตไม้ยางพารา หน.สป./ 381.83 ไร ่ 342.30 ไร ่ 369.47 ไร ่ 392.95 ไร ่ - ไร ่

ต.ค.-ธ.ค.  
(ก่อนปีท าไม้) 

2 การขออนุญาตท าไม้ออกและช าระค่าภาคหลวง ผช.หน.สป. 
5,400.56 

ลบ.ม. 
2,287.22 

ลบ.ม. 
8,503.07 

ลบ.ม. 
5,653.07 

ลบ.ม. 
- 

ลบ.ม. 
3 ยื่นขอรับทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพาราจาก สกย.       

4 จัดท าบัญชีสต๊อกไม ้       
5 ประกาศประมลูจ าหน่าย       ม.ค. 

6 ควบคุมการท าไม้ออกให้เป็นไปตามหลักวิชาการ       ม.ค.-มี.ค. 
7 รายงานผลการท าไม ้       มี.ค.-เม.ย. 

8 การส ารวจผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้ม       ม.ค./พ.ค. 
9 การติดตามประเมินผล        
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แผนการด าเนนิงานด้านสังคม 

  สวนปุาอ่าวตง มีชุมชนรอบสวนปุาจ านวน 3  หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 7 บ้านใสใหญ่, 

หมู่ที่ 10 บ้านวังหิน และหมู่ที่ 11 บ้านร้อยชั้นพันวัง ต าบล อ่าวตง  อ าเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง การบริหาร

จัดการสวนปุาโดยชุมชนมีส่วนร่วมจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งการด าเนินกิจกรรมต่างๆของสวนปุาฯ ย่อม

ส่งผลให้เกิดการกระทบส่งถึงประชาชนในพ้ืนที่รอบๆ สวนปุาฯ ดังนั้น เพ่ือให้สวนปุาฯ สามารถมีเครื่องมือ ใน

การเข้าถึงและทราบแนวโน้มของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม จะได้เป็น

แนวทางหนึ่ง หรือเป็นกระบวนการหนึ่งในการศึกษา สืบค้นส ารวจ ตรวจสอบสภาพโครงสร้างและหน้าที่ของ

ชุมชนทั้งในเชิงของการรวมกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ ความผูกพัน ความขัดแย้ง  รวมทั้งความต้องการของชุมชนต่อการ

พัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเมือง วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือจะได้น าผลที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วม ผ่านทางเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้ในการวางแผนการท างานของ

สวนปุาให้ดีขึ้นต่อไปโดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

- สนับสนุนให้พนักงาน/ลูกจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรมตามสายงาน อาทิ การทบทวนองค์
ความรู้ทางบัญชีและการเงิน, ทักษะการกรีด
ยางพารา ฯลฯ 

 
- การวิเคราะห์/ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียรอบสวนปุา 
 

- การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
ปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจ(การจ้างงาน และ
วนเกษตร) 
 

- การควบคุมการท างานให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย 
 

- การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีส่วนร่วม 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 



 

แผนบริหารจัดการสวนป่าอ่าวตง  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) หน้า 17 
 

 

 

 



 

แผนบริหารจัดการสวนป่าอ่าวตง  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) หน้า 18 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560-2564 

สวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสวนปุาฯ 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ           สวนปุาอ่าวตง  

3. วัตถุประสงค์            1. เพ่ือวิเคราะห์/จ าแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา 

    2. เพ่ือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย   วิเคราะห์/จ าแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา 

5. ตัวช้ีวัด   รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 
ประชุมพนักงานสวนปุาเพือ่วิเคราะห์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
รอบสวนปุา 

หน.สป./      ม.ค. 

2 จัดท ารายชื่อผูม้ีส่วนไดส้วนเสยีรอบสวนปุา ผช.หน.สป./ 
รายชื่อผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสีย
ประจ าป ี

รายชื่อผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย
ประจ าป ี

รายชื่อผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย
ประจ าป ี

รายชื่อผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย
ประจ าป ี

รายชื่อผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย
ประจ าป ี

ม.ค. 

3 จัดท าแผนการบริหารผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียรอบสวนปุา พนักงานสวนปุา      ก.พ.-มี.ค. 
4 รายงานผลการด าเนินงาน       ธ.ค. 
5 ทบทวนการบริหารจัดการผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี)       มิ.ย.-ก.ค. 

6 การติดตามประเมินผล       ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 - 2564 

สวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจ (การจ้างงาน และวนเกษตร) 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ           สวนปุาอ่าวตง  

3. วัตถุประสงค์            1. เพ่ือให้ชุมชนรอบสวนปุามีส่วนร่วมในการปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจ 

    2. เพ่ือให้เกิดการสร้างาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นรอบสวนปุา 

4. เป้าหมาย   การจ้างแรงงานจากชุมชนรอบสวนปุา และเปิดโอกาสให้ราษฎรใช้ประโยชน์พื้นที่สวนปุาในระบบวนเกษตร 

5. ตัวช้ีวัด   1. สัดส่วนการจ้างงานของชุมชนรอบสวนปุา 

    2. จ านวนสัญญา และจ านวนเนื้อท่ีด าเนินการระบบวนเกษตร 
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6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 
การประกาศนโยบายการจ้างงานสวนปุา และนโยบายการ
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสร้างสวนปุา
เศรษฐกิจ (วนเกษตร) 

หน.สป./ 

ลูกจ้าง/แรงงาน 
เป็นราษฎรใน
ท้องถิ่นมากกว่า 
50% 

ลูกจ้าง/แรงงาน 
เป็นราษฎรใน
ท้องถิ่นมากกว่า 
50% 

ลูกจ้าง/แรงงาน 
เป็นราษฎรใน
ท้องถิ่นมากกว่า 
50% 

ลูกจ้าง/แรงงาน 
เป็นราษฎรใน
ท้องถิ่นมากกว่า 
50% 

ลูกจ้าง/แรงงาน 
เป็นราษฎรใน
ท้องถิ่นมากกว่า 
50% 

ม.ค.-ก.พ. 

2 
การประกาศรับสมัครลูกจ้าง/แรงงาน และผูส้นใจเข้าร่วม
วนเกษตร 

ผช.หน.สป./ 
มีราษฎรสนใจเข้า

ร่วมระบบวน
เกษตร 

มีราษฎรสนใจเข้า
ร่วมระบบวน
เกษตร 

มีราษฎรสนใจเข้า
ร่วมระบบวน
เกษตร 

มีราษฎรสนใจเข้า
ร่วมระบบวน
เกษตร 

มีราษฎรสนใจเข้า
ร่วมระบบวน
เกษตร 

ม.ค.-ก.พ. 

3 การคัดเลือกลูกจา้ง/แรงงาน และผู้สนใจเข้าร่วมวนเกษตร        มี.ค.-พ.ค. 

4 
การจัดท าสัญญา พร้อมจัดท าฐานข้อมูลลูกจ้าง/แรงงาน
สวนปุา 

      มี.ค.-พ.ค. 

5 การมอบหมายงาน และการจ่ายคา่จ้างแรงงาน       ม.ค.-ธ.ค. 
6 การติดตามประเมินผล       ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนการด าเนนิงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  สวนปุาอ่าวตง ได้ด าเนินการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือเป็นพ้ืนอนุรักษ์ประเภทแหล่งน้ า ล า

ห้วย พ้ืนที่อนุรักษ์สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) และแนวพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) และเป็นพ้ืนที่มีคุณค่า

ด้านการอนุรักษ์สูงในพ้ืนที่สวนปุา(High Conservation Value Area; HCVA) ได้แก่เขตรอยต่อระหว่างพ้ืนที่

สวนปุากับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาปะ-บางคราม เพ่ือสงวนและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์

พืช และพันธุ์สัตว์ภายในท้องถิ่นในคงอยู่อย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีแผนการจัดการต่างๆ ได้แก่ 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

- การดูแลรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนปุา
ให้คงอยู่ (Stream Bank, Buffer Zone, 
พ้ืนที่อนุรักษ์) 

 
- การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ให้คงอยู่ 

 
- การสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืชและพันธุ์

สัตว์ให้ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

- การดูแลรักษาพ้ืนที่มีคุณค่าด้านการ
อนุรักษ์สูงในพ้ืนที่สวนปุา(High 
Conservation Value Area; HCVA) ให้คง
อยู่ 
 

- การส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น 
 

- การควบคุมการใช้สารเคมี และวัตถุ
อันตราย ภายในพ้ืนที่สวนปุา 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

 

 

 



 

แผนบริหารจัดการสวนป่าอ่าวตง  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) หน้า 22 
 

 



 

แผนบริหารจัดการสวนป่าอ่าวตง  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) หน้า 23 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 - 2564 

สวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ                การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพ้ืนที่สวนปุา (High Conservation Value Area; 

HCVA) 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ            สวนปุาอ่าวตง 

3. วัตถุประสงค์            1.  เพ่ือดูแล รักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ในเขตสวนปุา 

    2. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน และราษฎรในท้องถิ่น 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นตระหนัก และเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย  ไม้อนุรักษ์ พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพื้นที่สวนปุา (High Conservation Value Area; HCVA) ยังมีสภาพ

สมบูรณ์ คงอยู่ 

5. ตัวช้ีวัด   1. จ านวนพื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 

    2. จ านวนต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 

    3. จ านวนพื้นที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพ้ืนที่สวนปุา (High Conservation Value Area; HCVA) 

    4. รายชื่อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เป็นปัจจุบัน 

    5. จ านวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ และจ านวนผลผลิตจากพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีใช้ประโยชน์ 
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6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 
1 การส ารวจและจัดท าฐานข้อมลูใหเ้ป็นปัจจุบัน  หน.สป./ ไม้อนุรักษ์ 

พ้ืนที่อนุรักษ์ 
และพ้ืนที่ 
HCVA 
 ยังมีสภาพ
สมบูรณ์ 
 คงอยู่ 

ไม้อนุรักษ์ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ 
และพ้ืนที่ 
HCVA 
 ยังมีสภาพ
สมบูรณ์  
คงอยู่ 

ไม้อนุรักษ์ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ 
และพ้ืนที่ 
HCVA 
ยังมีสภาพ
สมบูรณ์ 
 คงอยู่ 

ไม้อนุรักษ์ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ 
และพ้ืนที่ 
HCVA 
 ยังมีสภาพ
สมบูรณ์  
คงอยู่ 

ไม้อนุรักษ์ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ 
และพ้ืนที่ 
HCVA 
ยังมีสภาพ
สมบูรณ์ 
 คงอยู่ 

ม.ค.-ธ.ค. 

2 

การประกาศนโยบายสวนปุาด้านการดูแล สงวน 

อนุรักษไ์ม้อนุรักษ์ พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ 
HCVA 

ผช.หน.สป./ 

ม.ค.-ธ.ค. 

3 
การเก็บตัวอย่างดินและน้ าเพื่อวิเคราะห์ข้อมลู
และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ผช.หน.สป./ 
พ.ค./พ.ย. 

4 
การตรวจตรา ปูองกัน และดูแลรกัษาไม้อนุรักษ์ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ HCVA 

พนักงานสวนปุา 
ม.ค.-ธ.ค. 

5 การตรวจตรา ปูองกันพ้ืนท่ี HCVA พนักงานสวนปุา 1เดือนครั้ง 

6 
การเก็บข้อมูลผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ และลักษณะ
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ และพื้นที ่HCVA 

พนักงานสวนปุา 
ทุกกิจกรรมที่ม ี

7 รายงานการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ พนักงานสวนปุา 1 ปี/ครั้ง 
8 การติดตามประเมินผล หน.สป ม.ค.-ธ.ค 
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ระบบวนวัฒน์ 

1.                  

                                                                                   

                                                        3                  7 

                                                                                                    

                                                                                                

      าณ 1                                                             

                                                                                                  

                                                               - 

                          100                        100                                     - 

                                                    

วิธีการเตรียมพื้นที่ ด าเนินการโดยแรงงาน เครื่องจักรกล และสารเคมผีสมผสานกันกล่าวคือ 
- การเตรียมพื้นที่ด้วยแรงงานคือการใช้แรงงานถางปุาเก็บริบเผาริบการถางปุาถางวัชพืชที่เป็น

วัชพืชขนาดเล็กให้ทั่วพ้ืนที่หากมีกอไผ่หรือหวายให้ฟันลงให้ราบเรียบให้ตอใกล้ผิวดินมากที่สุดการเก็บริบเผา
ริบเป็นการเก็บต้นไม้เศษไม้ปลายไม้ท่ีหลงเหลือจากการเผาปุาเผาริบให้หมดจากพ้ืนที่หากการเผาปุาเผาไหม้ได้
ดีจะเหลือเศษไม้ปลายไม้น้อยการเก็บริบจะรวดเร็วขึ้นวิธีการเก็บริบใช้แรงงานเก็บเศษไม้ขนาดเล็กมากอง
รวมกันเพ่ือท าเชื้อไฟตัดทอนไม้ขนาดใหญ่มากองสุมด้านบนถ้าสามารถกองเป็นกระโจมคล้ายก่อกองไฟของ
ลูกเสือในการเล่นรอบกองไฟได้จะจุดไฟเผาไหม้ได้ดีกว่าการซ้อนทับตามแนวนอนหลังจากน าไม้ใหญ่มาทับบน
กองเศษไม้แล้วเมื่ออากาศเริ่มร้อนขึ้นเริ่มเผาไฟในระหว่างไฟไหม้คอยหมั่นมาตรวจสอบใช้กิ่งไม้ขนาดใหญ่ดัน
กองถ่านให้ไปไหม้เศษไม้ส่วนที่เหลือให้หมดสิ้นเป็นการสิ้นสุดขบวนการเตรียมพ้ืนที่โดยใช้แรงงาน 

- การใช้เครื่องจักรกลเครื่องจักรกลที่ต้องน ามาปฏิบัติงานคือรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (Crawler) 
หรือรถขุด(Back hoe) ด าเนินการถางปุาล้มไม้ถอนตอกวาดรวมกอง (Withdrawal) เกลี่ยปรับพ้ืนที่หลัง
จากนั้นใช้รถแทรกเตอร์ล้อยาง (Farm tractor) ติดผานไถ 3 จานหรือ 4 จานท าการไถบุกเบิกทิ้งไว้ประมาณ 
15 วันติดผานไถ 7 จานท าการไถพรวนก็จะเสร็จขั้นตอนของการเตรียมพ้ืนที่การเตรียมพ้ืนที่ที่ประณีต
(Intensive) ภายหลังจากเตรียมพ้ืนที่เสร็จในพ้ืนที่นั้นจะต้องไม่มีจอมปลวกตอไม้หรือเศษไม้ปลายไม้หลง
เหลืออยู่ซึ่งมีวิธีการจัดการได้ดังนี้ 
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ภาพหน้าตัดหลังไถยกร่องเสร็จ 

 

- การใช้สารเคมีจะด าเนินการหลังจากถางปุาโค่นล้มเก็บริบเผาริบแล้วปล่อยให้วัชพืชขึ้นประมาณ 
30 ซ.ม. และใช้สารเคมีฉีดพ่นก าจัดซึ่งจะเป็นวิธีการที่สะดวกและประหยัดวัชพืชตายสิ้นซากหากด าเนินการไม่
ทันวัชพืชขึ้นสูงมากจะต้องใช้สารเคมีในการก าจัดมากขึ้นวัชพืชจึงจะแห้งตายโดยค านึงถึงชนิดของวัชพืชที่
ขึ้นอยู่เป็นหลักเหมาะกับวัชพืชที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นหญ้าต่างๆสารเคมีที่นิยมใช้คือไกลโฟเสทและอิมมาส
เฟอร์ในการด าเนินการควรจะด าเนินการในต้นฤดูฝนปล่อยให้วัชพืชยุบตายจึงจะเข้าด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป 
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2. การคัดเลือกชนิดพันธุ์ 
พันธุ์ยางพาราที่น ามาปลูกในสวนยางพาราของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นยางพันธุ์ดีที่เกิด

จากการผสมพันธุ์เพือ่สร้างอัตราผลผลิตให้เหมาะสมในทางเศรษฐกิจยางพันธุ์ดีมีมากมายหลายชนิดแหล่งผสม
พันธุ์ยางที่เป็นที่ยอมรับคือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยการจะเลือกยางพาราพันธุ์ใดมาปลูก
จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆในช่วงเริ่มต้นการปลูกสร้างสวนยางเจ้าของสวนจะเลือกชนิดพันธุ์ที่ให้
น้ ายางต่อปีต่อไร่ดีที่สุดพันธุ์ยางที่เหมาะสมในกรณีนี้จะมี BPM 24 RRIM 600 หรือ RRIT 251 เป็นต้นต่อมา
วงการใช้สอยไม้โดยเฉพาะไม้เครื่องเรือน (Ferniture)  
จากเนื้อไม้ยางพาราเป็นที่นิยมมากข้ึนเจ้าของสวนก็มุ่งหวังจะปลูกยางพาราเพ่ือหวังใช้เนื้อไม้ด้วยชนิดพันธุ์ยาง

ที่เหมาะสมเพ่ือการนี้จะมีพันธุ์ PB 235 RRIM 620 หรือ GT 1 เป็นต้นแต่เมื่อด าเนินการปลูกไปแล้วมักจะพบ

กับปัญหานานาประการเช่นการเกิดโรคต่างๆในบางชนิดพันธุ์การเจริญเติบโตไม่ดีช่วงเวลาการกรีดยางไม่

ครบรอบหมุนเวียนเป็นต้นดังนั้นการเลือกชนิดพันธุ์ยางพาราพันธุ์ดีมาปลูกจึงต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆประกอบ

เช่นสภาพดินลักษณะของพ้ืนที่สภาพดินฟูาอากาศความเหมาะสมต่อระบบกรีดยางและอัตราของน้ าฝนเฉลี่ย

ต่อปีเป็นต้นชนิดพันธุ์ยางพาราที่กล่าวไว้เบื้องต้นเป็นชนิดพันธุ์ที่นิยมปลูกปัจจุบันแต่ละชนิดพันธุ์มีคุณสมบัติ

เฉพาะตัวแตกต่างกัน โดยสวนปุาอ่าวตงได้ด าเนินการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมในพ้ืนที่ จ านวน 2 

ชนิด ได้แก่ 

- RRIM 600 เป็นยางพาราลูกผสมของประเทศมาเลเซียในประเทศไทยนิยมปลูกชนิดนี้มากให้
ผลผลิตปานกลางปลูกได้ทุกสภาพดินมีความต้านทานต่อโรคราใบร่วงจากเชื้อราไฟทอปเทอร่าที่ท าให้ใบยาง
ร่วงในฤดูฝนน้อยในเขตที่มีโรคนี้จึงไม่สมควรปลูกล าต้นมีขนาดเล็กราคาเนื้อไม้หลังกรีดมีราคาซื้อขายต่ ากว่ า
ชนิดพันธุ์อื่นมีความทนทานต่อการกรีดถี่ปานกลาง 

- RRIT 251 เป็นยางพาราลูกผสมของประเทศไทยก าลังได้รับค าแนะน าจากสถาบันวิจัยยาง
ปริมาณน้ ายางมีมากกว่าพันธุ์ RRIM 600 ในหน้ากรีดแรกผลผลิตต่อไร่ต่อปีอยู่ในเกณฑ์ดีได้ผลผลิตมากกว่า 
300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อป ี

โดยกล้าที่น ามาปลูกในพ้ืนที่ จะคัดเลือกด าเนินการ 2 ชนิด ได้แก่ 
- ปลูกด้วยกล้าตาเขียว โดยน ากล้าที่ติดตาแล้วลงปลูกในแปลงกล้ายางพาราตาเขียวอาจจะเตรียม

เองหรือซื้อจากเอกชนหากจะปลูกโดยวิธีนี้ต้องปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเมื่อฝนตกชุกจะท าให้อัตราการรอดตาย
ของกล้าที่ปลูกสูงโดยขณะปลูกก าลังมีฝนตกด้วยจะท าให้การรอดตายยิ่งมากขึ้นการปลูกโดยวิธีนี้เหมาะสมกับ
การปลูกยางพาราในภาคใต้และภาคตะวันออกที่มีฝนชุก 

ข้อดี ทุนด าเนินการปานกลางการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตตรงตามก าหนด 
ข้อเสีย กรณีเกิดฝนทิ้งช่วงหลังปลูกจะท าให้อัตราการงอกหรืออัตราการรอดตายของกล้าต่ า

จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซม 
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ข้อเสีย ทุนค่อนข้างสูง 

3. การปักหลักหมายปลูก 
การปักหลักหมายปลูกคือการก าหนดต าแหน่งที่จะปลูกต้นยางพาราและก าหนดจ านวนต้น

ต่อไร่ก่อนการด าเนินการปักหลักหมายปลูกพ้ืนที่ที่จะปลูกจะต้องเตรียมพ้ืนที่เรียบร้อยแล้วมีปัจจัยต่างๆที่ต้อง
ค านึงอันดับแรกคือจ านวนต้นที่จะปลูกในพ้ืนที่ 1 ไร่ สถาบันวิจัยยางแนะน าจ านวนต้นปลูกที่เหมาะสมกับ
ยางพาราทุกชนิดพันธุ์คือยางพารา 1 ต้น จะครอบคลุมพ้ืนที่ 20 ตารางเมตร ซึ่งจะให้ผลผลิตน้ ายางสดเมื่อคิด
เป็นเนื้อยางพาราแห้งได้มากท่ีสุดปัจจัยถัดมาที่ต้องค านึงคือสภาพของพ้ืนที่หากเป็นพ้ืนที่ราบจะปักหลักหมาย
ปลูกเป็นแถวตรงในขณะที่พ้ืนที่ควนเขาหรือพ้ืนที่ลาดชันจะปักหลักหมายปลูกตามแนวระนาบหรือแนวขอบ
เขาช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการปักหลักหมายปลูกควรด าเนินงานหลังจากเตรียมพ้ืนที่เสร็จประมาณเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 

หลักหมายปลูก หรือภาษาของสวนยางพาราเรียกว่า“ไม้ชะมบ” เป็นไม้หลักท าจากไม้ไผ่
กลมขนาดเล็กเส้นรอบวงประมาณ 5 - 8 ซม. หรือไม้ไผ่ขนาดใหญ่ผ่าซีกกว้างประมาณ 1 นิ้วความยาว
ประมาณ 1.2 เมตรเสี้ยมปลายแหลม 1 ด้านไม้ชะมบอาจจะท าจากวัสดุอ่ืนก็ได้เช่นกิ่งไม้ขนาดเล็กหรือเหล็ก
กลวงหรือเหล็กกลมก็ได้แต่ต้องค านึงถึงราคาต้นทุนด้วยการใช้ไม้เป็นไม้ชะมบใช้งานได้ปีเดียวแต่ใช้เหล็ก
อาจจะใช้ได้หลายปี 

วิธีการปักหลักหมายปลูก ในพ้ืนที่ราบก่อนจะท าการปักหลักหมายปลูกจะต้องค านึงถึง
รูปร่างของพ้ืนที่และทิศทางของลมประจ าถิ่นส่วนมากจะนิยมปักหลักหมายปลูกขนานกับแนวเขตแปลงเพ่ือ
ความเรียบร้อยสวยงามซึ่งบางครั้งแนวที่ปักหลักขวางกับทิศทางของลมประจ าถิ่นจะก่อเกิดปัญหาต้นยางพารา
ที่ปลูกล้มในกรณีลมแรงลมประจ าถิ่นที่ส าคัญของประเทศไทยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลมมรสุมทั้ง 2 นี้มีทิศทางการพัดที่สวนทางกันดังนั้นทิศทางการปักหลักหมายปลูกที่
เหมาะสมควรปักหลักให้แถวที่จะปลูกเป็นไปตามทิศทางวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้แต่หากทิศทางที่
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จะปักหลักหมายปลูกไม่ขนานกับขอบแปลงก็สามารถแก้ไขได้โดยใช้ทิศทางที่ท ามุมแหลมกับแนวลมประจ าถิ่น
ให้มากที่สุด 

 

 
 

เมื่อตัดสินใจเลือกแนวทางของแถวได้แล้วก็เริ่มข้ันตอนต่อไปคือ 
3.1 การวางแนวหลัก (Base Line) โดยใช้กล้องรังวัดก าหนดทิศทางของแนวแถวปักหลักแม่ไว้

ระยะห่างๆหากใช้ระยะทางระหว่างต้น 3 เมตรหลักแม่ควรจะห่างกันหลักละประมาณ 30 เมตรหรือระยะตาม
ความยาวของเทปวัดระยะแต่ต้องหารด้วย 3 ได้ลงตัวหากเกษตรกรรายย่อยไม่มีกล้องรังวัดอาจก าหนดแนว
แถวโดยการเล็งให้หลักทุกหลักซ้อนทับกันตามแนวทิศทางที่ต้องการหลักแม่หลักแรกควรห่างถนนขอบแปลง
ประมาณ 1.5 เมตร 
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3.2 การออกฉากเป็นการก าหนดทิศทางของแถวถัดไปให้ขนานกับแนวแถวหลักหากใช้กล้อง

รังวัดให้ใช้มุมต่างกับแถวหลัก 90 องศาแล้ววัดระยะทางเท่าความห่างของแถวปักหลักแม่หมายไว้ทุกแถวจน
เต็มพ้ืนที่แล้วย้ายกล้องรังวัดมาวางที่หลักแม่แถวที่ต่อๆไปด าเนินการวางหลักแม่ตามข้อ  1.แต่กรณีไม่ใช้กล้อง
รังวัดให้ใช้เทปวัดระยะออกฉากโดยอาศัยทฤษฎีบทที่ 29 ในวิชาเลขาคณิตที่กล่าวไว้ว่า 
“ ก าลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลรวมของก าลังสองของด้านประกอบมุมฉาก” ตามภาพข้างล่างใน
ภาพเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งหากจัดท าเป็นสมการทางคณิตศาสตร์จะเป็น ค2 = ก2 + ข2 ซึ่งหากแทนค่า
เป็นตัวเลขของด้านประกอบของมุมฉากทั้งสามด้านจะมีเลขที่เป็นจ านวนเต็มอยู่หนึ่งชุดที่น ามาประยุกต์ใช้กับ
ทฤษฎีนี้ได้คือด้าน ก= 3 ข = 4 และ ค = 5 เมื่อน าไปแทนค่าในสมการจะเป็น 52 = 32 + 42 หรือ25 = 9 
+16 หรือ25 = 25 ในทางปฏิบัติเมื่อจะออกฉากด้วยเทปวัดระยะให้วางหัวเทปที่มีเลข 0 ไว้ที่หลักแม่หลักแรก
วัดระยะไปตามแนวหลัก 4 เมตรปักหลักไว้วัดระยะจากหลักที่ปักไว้ไปตามแถวต่อไป 5 เมตรซึ่งเลขในเทปจะ
เป็นเลข 9 เมตรและลากเทปต่ออีกอีก 3 เมตรไปหาหลักแม่หลักแรกซึ่งเลขในเทปจะเป็นเลข 12 ดึงเทปให้ตึง
และอยู่ในแนวระนาบแล้วปักหลักไว้ที่เลข 9 ก็จะได้ภาพสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งในภาพข้างล่างจะเป็นจุดก . ข. 
และ ค. ต่อจากนั้นให้วัดระยะจากจุดก.ผ่านไปทางจุด ค.ให้มีความกว้างเท่ากับแถวที่ก าหนดหากต้องการระยะ
ระหว่างแถว 7 เมตรก็วัดกว้าง 7 เมตรปักหลักไว้เป็นจุด จ.และวัดในแถวนี้ต่อไปโดยให้จุดต่อไปห่างจากจุด จ. 
7 เมตรปักหลักไว้ท าเช่นนี้จนถึงริมแปลงปลูกจุดเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของแถวต่อๆไปในการเล็งเพ่ือให้หลัก
หัวแถวอยู่ตรงกันต้องเล็งให้หลักซ้อนกันทุกหลักก็จะเป็นแนวตรง 
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3.3 การปักหลักซอยเมื่อได้หลักแม่ตามแนวทางข้อ 1 และ 2 แล้วก็ปักหลักระหว่างหลักแม่หรือ

เรียกว่าหลักซอยโดยใช้เทปวัดระยะวัดระหว่างหลักแม่ซึ่งหลักแม่ทุกหลักมีระยะห่างกันที่ใช้ความห่างระหว่าง
หลักปลูกหารได้ลงตัวโดยทั่วไประยะห่างระหว่างหลักใช้ระยะ 3 เมตรหลักซอยจะปักชิดสายเทปด้านใดด้าน
หนึ่งที่ต าแหน่ง 3 6 9 12 15 หรือ 18 เมตรเป็นต้นคนงานที่จะท าการปักหลักซอยควรจัดจ านวนคนให้เกิน
จ านวนหลักท่ีจะปักหากปักหลักซอยที่ 3 6 9 12 15 และ 18 เมตรแสดงว่าหลักแม่ห่างกัน 21 เมตรจะต้องใช้
คนงานในหนึ่งหมู่ 8 คน 2 คนแรกถือเทปวัดระยะที่เลข 0 และ 21 อีก 6 คนจะประจ าอยู่ที่เลข 3 6 9 12 15 
และ 18 เมตรก่อนเริ่มงานคนงานที่มีหน้าที่ปักหลักจะต้องมีหลักที่จะปักไว้ทุกคนจ านวนเท่ากันและมีค้อนไม้
คนละ 1 อันการปักหลักหมายปลูกถ้ากระท าได้ถูกต้องโดยเฉพาะขั้นตอนการออกฉากเมื่อมองไปตามแนวตรง
หรือแนวทแยงมุมจะเห็นหลักท่ีปักไว้เป็นแถวตรงตลอดพ้ืนที่ 
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4. การปลูก 
4.1 การเตรียมหลุมปลูกเป็นขั้นตอนส าคัญท่ีจะท าให้กล้ายางพาราที่ปลูกมีความเจริญเติบโตได้ดี

ตามที่ควรจะเป็นหลุมปลูกที่ดีจะช่วยเร่งระบบรากให้พัฒนาชอนไชไปตามดินที่เตรียมไว้เมื่อระบบรากมี
ประสิทธิภาพความเติบโตก็จะดีขึ้นบริเวณที่เตรียมหลุมปลูกต้องอยู่ด้านหนึ่งด้านใดของหลักหมายปลูกโดยทุก
หลุมต้องห่างหลักหมายปลูกในระยะที่เท่ากันเพ่ือให้ระยะระหว่างต้นห่างเท่ากันตามก าหนดและเมื่อปลูกแล้ว
จะมองเป็นแถวตรงโดยแนะน าให้ขุดหลุมห่างจากหลักในแถวทางด้านขวามือของหลักให้ริมหลุมอยู่ห่างจาก
หลักประมาณ 5 ซม.ในกรณีพ้ืนที่ราบเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อหลักหมายปลูกในขณะขุดหลุม 

การขุดหลุมปลูกกรณีปลูกด้วยกล้าตาเขียว และกล้ายางพาราช าถุงจะขนาดของหลุมกว้างยาวลึก
ประมาณ 50 ซ.ม. ใช้จอบหรือเสียมในการขุด 
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ในขณะท าการขุดหลุมให้แยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างที่ขุดจากหลุมออกจากกันเพ่ือใช้รองก้น

หลุมก่อนปลูกโดยผู้ขุดหลุมแยกดินไว้ด้านหนึ่งด้านใดของหลุมเช่นหากวางดินชั้นบนไว้ทางทิศตะวันตกของ
หลุมดินชั้นล่างควรวางไว้ทางทิศตะวันออกผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้สั่งการเพื่อให้ปฏิบัติในท านองเดียวกัน 

4.2 การรองก้นหลุมก่อนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ใช้เมล็ดปลูกจะต้องท าการรอง
ก้นหลุมด้วยปุ๋ย 0-3-0 หรือรอคฟอสเฟทผสมกับยาฆ่าปลวกรอคฟอสเฟทจะช่วยรักษาความชิ้นในหลุมหลัง
ปลูกกรณีกระทบแล้งท าให้กล้ายางพาราที่ปลูกไม่เหี่ยวเฉายาฆ่าปลวกจะช่วยปูองกันปลวกมากัดกินผิวแห้งของ
รากยางพาราการกัดกินรากยางพาราปลวกจะกินส่วนที่แห้งและจะเปิดช่องว่างระหว่างรากยางพารากับดินท า
ให้กล้ายางพาราตายได้ปลวกเหล่านี้เกิดจากการเตรียมพ้ืนที่ที่เก็บรากไม้เศษไม้เผาไม่หมดหลงเหลืออยู่ในแปลง
ปลูกยาฆ่าปลวกจะช่วยปูองกันไม่ให้ปลวกมารบกวนที่รากยางก่อนท าการรองก้นหลุมควรทิ้งหลุมที่ขุดแล้วไว้
กลางแดดประมาณ 15 วันเพื่อใช้แสงแดดก าจัดโรคราบางชนิด 

5. การบ ารุงรักษา 
การบ ารุงรักษาเป็นขั้นตอนที่ส าคัญหลังปลูกเพ่ือจะให้ต้นยางพาราที่ปลูกไว้มีปริมาณเต็ม

พ้ืนที่มีความเจริญเติบโตสมบูรณ์สามารถกรีดเอาน้ ายางพารามาใช้ประโยชน์ได้ในเวลาที่ก าหนดโดยทั่วไป
ยางพาราจะเป็นพืชชนิดโตเร็ว (Fast growing Spp.) มีความเติบโตเฉลี่ยทางเส้นรอบวงวัดที่ระดับอกหรือ 
GBH (Girth at breast higth) ปีละ 8 -10 ซ.ม. จะท าการกรีดยางพาราเมื่ออายุหลังปลูก 6 -7 ปีหรือมีขนาด 
GBH 50 ซ.ม. ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาต้นยางพาราให้ได้ขนาดที่ต้องการภายในเวลา  6 - 7 ปีถ้าการ
บ ารุงรักษาไม่ดีโอกาสจะเปิดกรีดเพ่ือสร้างรายได้จากยางพาราก็จะช้าไปด้วยการบ ารุงรักษาที่ส าคัญมีปลูกซ่อม
ก าจัดความคุมวัชพืชใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งปูองกันภัยปูองกันไฟและส ารวจอัตรารอดตายและความเติบโตซึ่งจะได้แยก
กล่าวในรายละเอียดต่อไป 
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5.1 ปลูกซ่อม หลังจากท าการปลูกไปแล้วต้นยางพาราส่วนหนึ่งจะตายจากสาเหตุต่างๆเช่นการ
ปลูกไม่ประณีตต้นยางพารากระทบแล้งหลังปลูกถูกโรคราแมลงจ าพวกปลวกท าลายหรือเกิดจากภัยธรรมชาติ
เช่นฝนตกหนักน้ าท่วมโคนนานหรือลมแรงกิ่งท่ีงอกจากตาพันธุ์ดีหักเป็นต้นจ านวนการตายของยางพาราที่ปลูก
ยังแปรผันตรงกับวิธีการปลูกโดยวัสดุปลูกชนิดต่างๆด้วยการปลูกด้วยเมล็ดติดตาในแปลงโอกาสการติดของตา
จะน้อยหากหลังการติดตาเกิดความแห้งแล้งปกติจะรอดตายหรือติดตาได้ส าเร็จไม่เกิน  60% อีก 40% 
จ าเป็นต้องปลูกซ่อมการปลูกด้วยกล้าตาเขียวหากกระทบแล้งหลังปลูกจะมีอัตราการรอดตายต่ าปกติไม่เกิน 
70% การปลูกด้วยกล้าช าถุงจะมีอัตราการรอดตายสูงประมาณ 80 % ขึ้นไปเมื่อปรากฏว่าต้นยางพาราที่ปลูก
ตายก็จ าเป็นต้องท าการน ากล้ายางพารามาปลูกซ่อมให้เต็มพ้ืนที่ 

ช่วงเวลาที่ท าการปลูกซ่อมควรเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกในปีแรกหลังปลูกเสร็จประมาณ  1 เดือน
ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคมในปีที่สองปลูกซ่อมตั้งแต่ต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม- มิถุนายนช่วงที่ 
1 และประมาณเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ 2 จะท าการปลูกซ่อมเพียง 2 ปีปีที่ 3 เป็นต้นไปไม่จ าเป็นต้องปลูก
ซ่อมเพราะกล้าที่ปลูกซ่อมในปีที่ 3 จะโตไม่ทันกับกล้าต้นแรกจะกลายเป็นกล้าที่ถูกข่ม (Suppress) ซึ่งเป็นการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ยกเว้นพ้ืนที่ที่ต้นยางพาราตายต่อเนื่องกันมากกว่า  3 ต้นเป็นต้นไปโดย
พ้ืนที่นั้นไม่มีปัญหากับโครงสร้างดินหรือมีระดับน้ าใต้ดินตื้น 
                                                                  1- 2                        2 

                                               3 -4 

                                                            

ก่อนจะท าการปลูกซ่อมจะต้องท าการส ารวจตรวจนับว่าในพ้ืนที่ปลูกมีต้นตายกี่ต้นเพ่ือจะได้น า
กล้ายางพาราไปซ่อมได้ครบจ านวนและจะต้องทราบว่าต้นที่ตายอยู่ส่วนไหนของแปลงปลูกแสดงต าแหน่งตาย
ได้ง่ายๆโดยใช้เศษกระดาษเขียนจ านวนต้นตายไว้ที่หลักหัวแถวแต่ละแถวผู้ที่จะเข้าท าการ 
                 2                                                                       

2                                    1                          2 

                                                        2 

                                                    3 - 4 

                                                            

5.2 ก าจัดควบคุมวัชพืช วัชพืชมีส่วนส าคัญในการยับยั้งชะลอความเจริญเติบโตของยางพาราจึง
มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการก าจัดและควบคุมวัชพืชซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดชั่วอายุของ
ยางพาราวิธีการก าจัดวัชพืชมี 3 วิธี 



 

แผนบริหารจัดการสวนป่าอ่าวตง  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) หน้า 36 
 

5.2.1 ใช้แรงงานโดยการใช้จอบถากรอบโคนถากในแถวหรือถางระหว่างแถวนิยมใช้
ในขณะยางพารามีอายุน้อยๆเศษวัชพืชจากการถากให้น ามาสุมโคน  (Munching) เพ่ือช่วยลดการคายน้ า
บริเวณโคนและเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดินเป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยเศษวัชพืชที่ได้จากการถาง 

5.2.2 ใช้เครื่องจักรกลได้แก่การไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์ล้อยางเป็นการปรับปรุ ง
โครงสร้างของดินหรือการใช้เครื่องตัดหญ้าตัดทั่วพื้นที่เครื่องจักรกลสามารถด าเนินการได้เร็วทันกับเวลา 

5.2.3 ใช้สารเคมีสารเคมีที่น ามาใช้ก าจัดวัชพืชจะเลือกใช้สารเคมีที่ไม่เกิดการตกค้างหรือ
ท าลายสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น Glyphosate 48% เป็นต้นการใช้สารเคมีต้องค านึงถึงอายุของต้นยางพาราปกติ
จะใช้สารเคมีเมื่อยางพารามีอายุ 3 ปีขึ้นไปในการใช้แต่ละครั้งต้องระวังไม่ให้ยาเคมีฉีดพ่นถูกส่วนสีเขียวของล า
ต้น 

5.3 ใส่ปุ๋ย ยางพาราที่น ามาปลูกปัจจุบันเป็นยางพันธุ์ดีจ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพ่ือเร่งความเจริญเติบโต
ให้ได้ขนาดกรีดเมื่อถึงก าหนดเวลา 6- 7 ปีเนื่องจากต้นตอพันธุ์ของยางพาราพันธุ์ดีได้เมล็ดมาจากยางพารา
พันธุ์ดีรุ่นก่อนๆถ้าได้ต้นตอพันธุ์ที่เป็นยางพารารุ่นแรกท่ีเรียกว่าพาราเดิมหรือพันธุ์พ้ืนเมืองและสภาพดินที่ปลูก
เป็นดินใหม่การใส่ปุ๋ยก็ไม่จ าเป็นมากนักแต่ปัจจุบันยางพาราเดิมหรือพันธุ์พ้ืนเมืองแทบไม่มีปลูกให้เก็บเมล็ดมา
ท าต้นตอยางพาราได้และพ้ืนที่ที่ปลูกส่วนมากก็เป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรมหรือผ่านการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆมาแล้วดังนั้น
การปลูกยางพาราเพ่ือหวังผลในทางเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องใส่ปุ๋ย 

ปุ๋ยที่ใช้กับยางพารามี 2 ชนิดคือปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการควบคุม
มาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์มีแต่การควบคุมมาตรฐานของปุ๋ยเคมีสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรจึงได้แนะน า
ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับสวนยางพาราโดยการใช้ปุ๋ยส าเร็จหรือผสมเองก็ได้โดยค าแนะน านี้จะเปลี่ยนแปลง
สูตรปุ๋ยเป็นระยะเป็นการปรับปรุงให้ทันสมัยตามผลงานที่ท าการวิจัยได้โดยหลังสุดเมื่อปี  2542 สถาบันวิจัย
ยางได้แนะน าปุ๋ยเคมีไว้ดังนี้ 

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 ทุกสภาพแหล่งดิน 
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5.3.2 ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใช้ส าหรับยางพาราก่อนเปิดกรีด 

 

เวลาการใส่ปุ๋ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความชื้นในดินอาจจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมด้วยก็
ได้และพยายามใส่ปุ๋ยหลังการก าจัดวัชพืช 
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5.3.3 การใส่ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีดให้ปุ๋ยปีละ 2 ครั้งครั้งละ 500 กรัมต่อต้นครั้งแรก
ต้นฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบเมื่อใบอ่อนเริ่มเพสลาดประมาณเดือนเมษายน -พฤษภาคมครั้งที่สองประมาณ
เดือนสิงหาคม-กันยายนส าหรับพ้ืนที่ดินใหม่หรือดินปลูกพืชคลุมดินใน 2 ปีแรกอาจจะไม่ต้องให้ปุ๋ยเพราะจะคง
มีธาตุอาหารที่จ าเป็นหลงเหลืออยู่ 

5.3.4 วิธีการใส่ปุ๋ยยางพารามีหลายวิธีเลือกใช้ได้ตามปัจจัยต่างๆ 
 - การใส่แบบหว่านเป็นการหว่านปุ๋ยทั่วบริเวณที่จะท าการใส่ปุ๋ยเหมาะกับพ้ืนที่สวน

ยางพาราที่เป็นที่ราบและก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีควรงดใช้กรณีมีฝนตกชุกเพราะจะท าให้น้ าฝนชะล้างปุ๋ยไป
ได ้

 - การใส่เป็นแถบเป็นการใส่ปุ๋ยโดยโรยปุ๋ยเป็นแถบตามแนวแถวยางพาราวิธีนี้ใช้กับ
พ้ืนที่ลาดชันเล็กน้อยโดยเจาะเป็นร่องใส่ปุ๋ยแล้วกลบควรใช้กับต้นยางพาราที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไปโดยแถบควรห่าง
จากโคนต้นประมาณ 1-1.50 เมตรตามชั้นอายุของต้นยางพาราโดยสังเกตจากรัศมีใบเช่นกันความกว้างของ
แถบประมาณ 1 ตาจอบหรือใช้รถไถนาติดผานเดียวเจาะร่องความลึกประมาณ 5 ซ.ม. หากลึกกว่านั้นจะตัด
รากยางพาราให้เสียหายได้ส าหรับยางพาราที่กรีดแล้วท าร่องให้ห่างโคนต้น  1.50 เมตรซึ่งจะมีรากที่มี
ประสิทธิภาพดูดซับปุ๋ยอยู่มาก 

 - การใส่แบบหลุมเป็นการขุดหลุมใส่ปุ๋ยแล้วกลบเหมาะส าหรับพ้ืนที่ลาดชันและ
พ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกติดต่อกันเป็นเวลานานโดยขุดหลุมข้างล าต้น 2 หลุมในครั้งต่อไปให้เปลี่ยนหลุมให้ตั้งฉากกับ 
2 หลุมแรกระยะห่างของหลุมจากโคนต้นเป็นไปตามชั้นอายุของต้นยางพาราในกรณีที่ก าจัดวัชพืชไม่ทันหรือใส่
ปุ๋ยที่ไม่ตรงกับการก าจัดวัชพืชควรใช้วิธีนี้เป็นหลักการใส่ปุ๋ยโดยวิธีนี้ลดการสูญเสียปุ๋ยได้มาก 

5.4 การตัดแต่งกิ่ง ต้นยางพาราพันธุ์ดีก่อนจะท าการเปิดกรีดเอาน้ ายางพาราควรมีล าตันเปลา
ตรง (Clear Bole) ประมาณ 3 เมตรจากพ้ืนดินเพ่ือสะดวกในการเปิดหน้ากรีดช่วยท าให้ลมพัดโกรกได้ดีลด
ความชื้นในแปลงปูองกันการเกิดโรคราในแปลงได้ระดับหนึ่งและที่ส าคัญเมื่อต้นยางพาราใกล้ครบรอบตัดฟัน
สามารถกรีดยางพาราหน้าสูงได้และจ าหน่ายต้นไม้ได้ราคาดีเพราะราคาไม้ยางพาราจะมีราคาดีในส่วนที่
สามารถน าไปปอกเป็นวิเนียร์ท าผิวไม้อัดได้ 

 ต้นยางพาราพันธุ์ดีจะแตกกิ่งมากน้อยในขณะก าลังเจริญเติบโตตามลักษณะจ าเพาะของแต่
ละชนิดพันธุ์ยางพาราจะแตกกิ่งมากเมื่อมีการชะงักความเจริญเติบโตในช่วงกระทบกับความแห้งแล้งหรือขาด
ปุ๋ยเพ่ือปรับรูปทรงให้ได้ตามก าหนดจึงจ าเป็นต้องมีการแต่งกิ่งยางพาราทุกระยะเมื่อตรวจพบมีกิ่งงอกออกมา
จะท าการแต่งกิ่งประมาณ 3 ปีโดยมีหลักการดังนี้ 

ปีที ่ การแต่งกิ่ง 

1  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพ้ืน 30 ซม.ลงมา 

2  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพ้ืน 130 ซม.ลงมา 

3  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพ้ืน 300 ซม.ลงมา 
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การแต่งกิ่งจะต้องค านึงถึงยอดของต้นยางพาราที่เหลือด้วยเพราะหากตัดแต่งกิ่งออกไปมากใบ

ยางพาราที่มีหน้าที่สังเคราะห์แสงจะลดน้อยลงไปด้วยท าให้ความเจริญเติบโตลดน้อยลงปกติจะตัดกิ่งออกแต่
ละครั้งประมาณ 1 ใน 3 ของเรือนยอดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการตัดแต่งกิ่งในปีแรกตัดแต่งได้ตลอดเวลา
ปีที ่2 และ 3 ควรด าเนินการเมื่อยางพาราเริ่มชะงักการเจริญเติบโตประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม 
 

5.5 ป้องกันภัย ภัยที่เกิดกับสวนยางพาราเกิดได้จากคนสัตว์โรคราแมลงและภัยธรรมชาติ 
 - ภัยจากคน เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเกิดจากเจตนาที่ไม่หวังดีต่อเจ้าของสวน

ยางพาราความรู้เท่าไม่ถึงการณ์มักได้แก่การไม่เข้าใจในขั้นตอนของการบ ารุงรักษาการถากวัชพืชรอบโคนหรือ
ในแถวหรือพรวนโคนด าเนินการใกล้โคนต้นยางพาราขนาดเล็กท าให้กระทบกระเทือนถึงเรือนรากการถางใน
แถวโดยมีดหรือเครื่องตัดหญ้าตัดล าต้นของต้นยางพาราหรือมีดบาดล าต้นเป็นแผลการพ่นสารเคมีก าจัดวัชพืช
ถูกยอดยางพาราท าให้ยอดของต้นยางพาราเหี่ยวเฉาหรือการใส่ปุ๋ยใกล้บริเวณโคนท าให้ต้นยางพาราเหี่ยวตาย
เป็นต้นภัยที่เกิดจากเจตนาเช่นโกรธแค้นเจ้าของสวนยางพารามาแอบฟันต้นยางพาราทิ้งหรือใช้ยาฆ่าตอรด
บริเวณโคนต้นท าให้ต้นยางพาราตายเป็นต้น 

การป้องกันและแก้ไข ภัยที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์สามารถแก้ไขได้โดยการให้ความรู้
และควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดส าหรับภัยจากการเจตนาจ าเป็นต้องแก้ไขโดยกระบวนการมวลชน
สัมพันธ์และทางนิติศาสตร์ 

 - ภัยจากสัตว์ เกิดได้ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปุาภัยจากสัตว์เลี้ยงพบมากคือวัวควายเข้ามากิน
หญ้าในแปลงปลูกยางพาราเหยียบย่ าถูกต้นยางขนาดเล็กเสียหายหรือใช้ล าตัวเสียดสีกับเปลือกต้นยาง 

การป้องกันและแก้ไข การล้อมรั้วหรือการก าจัดวัชพืชที่เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงจะปูองกัน
ได้ส่วนหนึ่งในบางครั้งอาจจ าเป็นต้องใช้ยามระวังสัตว์เลี้ยงติดปูายตักเตือนเจ้าของสัตว์หรือพบปะพูดคุยกับ
เจ้าของสัตว์หากด าเนินการแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องด าเนินการตามกฎหมายในส่วนของสัตว์ปุาการท าแปลง
ให้เตียนโล่งอยู่โดยสม่ าเสมอปูองกันเม่นและหมีได้ส าหรับช้างปุาปูองกันได้โดยงดปลูกพืชอาหารช้างในพ้ืนที่
ปลูกยางพาราจะท าให้ปัญหาเบาบางลง 

 - ภัยจากโรครา แมลงที่มักจะพบในแปลงยางพาราคือโรคใบยางพาราร่วงในช่วงฤดูฝนที่เกิด
จากราไฟทอปเทอราซึ่งเกิดกับยางพาราบางชนิดโดยเฉพาะพันธุ์ RRIM 600 โรคราด าท าลายท่อน้ ายางท าให้
ยางพาราหน้าแห้งไม่มีน้ ายางพาราไหลโรคราสีชมพูที่กิ่งของยางพาราขนาดใหญ่ในส่วนของเมลงที่พบมากคือ
ปลวกกัดกินเปลือกรากที่แห้งท าให้เกิดช่องว่างระหว่างดินกับรากต้นยางพาราท าให้ต้นยางพาราเหี่ยวตายตัว
ด้วงหนอนทรายเพลี้ยหอยสามารถก าจัดโดยใช้สารฆ่าแมลง 

การป้องกันและแก้ไข ต้องด าเนินการปูองกันและแก้ไขจากสาเหตุของโรครานั้นโรคใบร่วง
จากราไฟทอปเทอราก่อนปลูกจะต้องศึกษาจากแผนที่ขอบเขตโรคระบาดยางพาราก่อนว่าเขตพ้ืนที่ที่จะปลูก
นั้นมีการระบาดของโรคนี้หรือไม่หากมีต้องงดปลูกยางพาราพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้แต่หากปลูกไปแล้ววิธี
ปูองกันเบื้องต้นคือหยุดการแพร่กระจายของเชื้อราชนิดนี้เชื้อราชนิดนี้ไม่สามารถติดต่อไปทางอากาศได้พาหะ
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ของราชนิดนี้คือคนรถยนต์ที่เคยผ่านแปลงที่มีราชนิดนี้ระบาดหรือเครื่องมือกรีดยางพาราที่เคยใช้กับแปลงที่มี
ราชนิดนี้มาก่อนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามการปูองกันก็ท าได้ยากยิ่งผลกระทบของโรคนี้จะท าให้น้ ายางพาราลด
ปริมาณลงเพราะใบสีเขียวที่มีคลอโรฟิลล์ถูกท าลายการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงลดลงดังนั้นหลังจาก
การเกิดใบร่วงผ่านไปแล้วเจ้าของสวนจะต้องปรับปรุงแปลงปลูกโดยการใส่ปุ๋ยยูเรียเร่งการงอกของใบเพ่ือให้
การสังเคราะห์แสงเป็นไปตามปกติ 

 - ภัยจากธรรมชาติ เกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัวเช่นฝนตกหนักเกิดน้ าท่วม
แปลงยางพาราขนาดเล็กแช่ขังอยู่หลายวันฝนทิ้งช่วงเกิดความแห้งแล้งบางครั้งเกิดไฟปุาลุกเผาไหม้แปลงปลูก
ลมแรงท าให้ต้นยางพาราโค่นล้มลมพายุหมุนท าให้กิ่งยางพาราหักหรือพายุไต้ฝุุนท าลายพ้ืนที่สวนยางพาราเป็น
บริเวณกว้างเช่นกรณีไต้ “ฝุุนเกย”์ ในปลายปี พ.ศ. 2532 ท าลายสวนยางพาราในจังหวัดชุมพรแผ่นดินไหวท า
ให้เกิดแผ่นดินแยกหรือยุบตัวบางครั้งแผ่นดินไหวในทะเลก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ซูนามิซัดใส่สวนยางพาราที่ปลูกริม
ทะเลได้รับความเสียหายเฉกเช่นปลายปี พ.ศ. 2547 ที ่6 จังหวัดภาคใต้เป็นต้น 

การป้องกันและแก้ไขภัยจากธรรมชาตินับเป็นภัยที่ปูองกันแก้ไขได้ยากเพราะเจ้าของสวนจะ
ไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยใดขึ้นในเวลาใดแต่ภัยธรรมชาติที่ไม่รุนแรงก็แก้ไขได้บ้างเช่น 

1) การปูองกันลมที่เกิดจากลมมรสุมซึ่งจะท าให้ต้นยางพาราที่มีอายุประมาณ 3 ปีขึ้นไป
ล้มจากลมมรสุมที่พัดแรงได้แนะน าไว้แล้วในขั้นตอนของการปักหลักหมายปลูกแต่บางครั้งก าหนดทิศทางของ
หลักไม่ได้หากเกิดลมมรสุมพัดแรงจะปรากฏในกรณีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงยางพาราล้มก่อนหน้าที่จะ
ตัดแต่งกิ่งหรือล้มไปก่อนแล้วแก้ไขได้โดยการตัดยอดของต้นที่ล้มแล้วใช้รถแบ็คโฮขุดหลุมฝังใหม่หรือขุดหลุม
ด้วยแรงคนปลูกใหม่ก็ได้ 

2) การปูองกันไฟไหม้สวนยางพาราที่เกิดจากความแห้งแล้งในประเทศไทยจะเกิดความ
แห้งแล้งในช่วงปลายปีถึงต้นปีระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายนการปลูกสร้างสวนยางพาราเป็นการลงทุนสูงหาก
ถูกไฟไหม้เสียหายค่าตอบแทนต่างๆที่จะได้รับเป็นศูนย์จึงจ าเป็นต้องปูองกันไฟไหม้อย่างได้ผลหลักการส าคัญ
ของการปูองกันไฟคือการลดวัชพืชออกจากแปลงให้มากที่สุดเมื่อมีวัชพืชอยู่น้อยไฟก็ไม่เกิดขึ้นในแปลงการ
ปูองกันไฟมีหลายวิธีแต่ที่ได้ผลที่สุดส าหรับการปูองกันไฟในแปลงยางพาราคือ 

2.1) ใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางไถพรวนระหว่างแถวของยางพาราโดยใช้รถแทรกเตอร์ล้อยาง
ติดผานไถ 7 จานไถระหว่างแถวด าเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมจะท าให้วัชพืชถูกไถพลิกทับอยู่
ใต้ผิวดินส าหรับขี้ไถในแปลงยางพาราอายุ 1 ปีไถแยกจากโคนยางพาราอาย2ุ-6 ปี 

2.2) การท าแนวปูองกันไฟวิธีนี้ใช้กับสวนยางพาราที่ปลูกในพ้ืนที่ลาดชันทุกชั้นอายุและ
ยางพาราที่เปิดกรีดแล้วทุกสภาพพ้ืนที่เนื่องจากในพ้ืนที่ดังกล่าวเครื่องจักรเข้าไปท างานไม่ได้วิธีการท าแนวกัน
ไฟโดยการใช้จอบถากวัชพืชกวาดรวมกองกลางและท าการชิงเผาแนวกันไฟที่จะท าท ารอบเขตแปลงริมทาง
ตรวจการและท าแนวย่อยในแถวยางพาราเพ่ือให้มีวัชพืชหลงเหลืออยู่น้อยที่สุดและถ้าสามารถถากวัชพืชออก
จากแปลงปลูกมาเผาได้มากที่สุดก็จะปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตามกรณีมีพ้ืนที่มากๆการจะท าให้วัชพืชหมดสิ้น
ไปในครั้งเดียวจะไม่ทันกับความแห้งแล้งจึงควรท ากิจกรรมต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้ 
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 - ท าแนวกันไฟรอบแปลงและทางตรวจการก่อนโดยถากหญ้าด้วยจอบกว้างประมาณ  20 
เมตรกวาดวัชพืชรวมกลางแถวยางพาราและท าการชิงเผาในเวลากลางคืนการชิงเผาควรระวังมิให้มีความ
รุนแรงโดยจ ากัดกองเชื้อไฟให้มีขนาดเล็กและห่างต้นยางให้มากที่สุด 

 - ต่อมาท าแนวซอยเข้ากลางล๊อคท่ีเหลือไปเรื่อยๆจนหมดพ้ืนที่ 
ข้อควรระวังในการท าแนวกันไฟและชิงเผา 

 1) ระหว่างท าแนวปูองกันไฟและชิงเผาไม่เสร็จจะใช้ยามระวังไฟในเวลากลางคืน 
 2) แปลงที่จะท าการถากเตียนในแนวกันไฟได้จะต้องก าจัดวัชพืชมาอย่างต่อเนื่อง 

 3) ในกรณีพ้ืนที่ลาดเทการท าแนวกันไฟในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ควรกองเศษวัชพืชไว้ใกล้แถวที่
อยู่ข้างล่างมากกว่าข้างบนเพราะเวลาเผาไฟยอดไฟจะเอียงขึ้นเขากองวัชพืชควรมีความกว้างไม่เกิน 50 ซม.  

 4) วัชพืชที่ถางหรือถากไว้ให้ท าการเผาโดยเร็วไม่ควรทิ้งไว้เกิน 7 วันควรจะชิงเผาขณะที่เศษ
วัชพืชมีความชื้นหลงเหลืออยู่บ้างจะท าให้การชิงเผาสะดวกขึ้นท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนเนื้อที่ด้วยหากพ้ืนที่เป็นผืน
ใหญ่ควรวางแผนการถางวัชพืชเป็นตอนช่วยและชิงเผาไปตามล าดับไม่ควรถางวัชพืชหมดคราวเดียวทั้งแปลง
แล้วค่อยจุดเพราะจะท าให้หญ้าแห้งกรอบไฟไหม้รุนแรง 

 5) ช่วงเวลาการชิงเผาที่ดีที่สุดระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคมซึ่งเป็นช่วงอากาศเย็นใช้
เวลาระหว่าง 18.00 น. - 24.00 น. 

 6) การเริ่มเผาให้เริ่มจากทางใต้ลมก่อนเสมอโดยเลือกแถวที่อยู่ใต้ลมที่สุดและในแถวก็ให้เผา
จากใต้ลมเช่นกันเมื่อแถวแรกไฟไหม้ไปประมาณ 10 เมตรจึงเผาแถวที่ 2 โดยใน 1 แถวมีคนงานประจ า 2 คน
ส าหรับในพื้นที่ลาดเทให้เริ่มเผาจากยอดเขาลงหาตีนเขา 

 7) อุปกรณ์ประจ าตัวคนงานที่มีหน้าที่ชิงเผาคนที่ 1 มีถังฉีดน้ าคนที่ 2 มีไม้ตีไฟเมื่อไฟลุกแรง
คนงานทั้ง 2 จะชะลอการลุกไหม้ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับไฟที่มีและเมื่อเผาแต่ละแถวเสร็จแล้วจะท าการดับไฟที่
คงไม้เศษไม้ปลายไม้เป็นถ่านไฟให้หมด 

8) ในเช้าของวันรุ่งขึ้นจะต้องจัดคนงาน 1 หมู่ออกตรวจสอบบริเวณที่เผาผ่านไปแล้วเมื่อคืน
หากปรากฏมีไฟยังคุกรุ่นอยู่ในแปลงปลูกให้ดับให้หมดเวลาที่ตรวจสอบที่ดีที่สุดคือประมาณ 11.00 น. ซึ่งแดด
เริ่มร้อนข้ึน 

 อย่างไรก็ดีการจ ากัดวัชพืชอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจะช่วยให้การชิงเผากระท าได้ง่ายและ
ไม่มีผลกระทบต่อต้นยางกล่าวคือการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวให้หมดจากแปลงตั้งแต่ยังมี
ขนาดเล็กและเมื่อวัชพืชเปลี่ยนสภาพเป็นใบเลี้ยงคู่ให้ท าการก าจัดบ่อยครั้งให้ย่อยสลายในฤดูฝนให้มากจะช่วย
ให้มีเศษวัชพืชเหลือตกค้างในฤดูแล้งน้อยลงมาก 

5.6 ส ารวจอัตรารอดตายและความเจริญเติบโตส ารวจอัตรารอดตายและความเติบโตเป็นการ
ประเมินผลการท างานที่ผ่านมาในทุกๆปีว่ามีความส าเร็จหรือผิดพลาดประการใดเพ่ือจะได้แก้ไขได้ในปีต่อไป
ข้อมูลที่ต้องส ารวจคือ 
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 - เปอร์เซ็นต์รอดตาย คือจ านวนต้นยางพาราที่รอดตายในแต่ละปีการปลูกยางพารา
โดยทั่วไปควรมีจ านวนต้นรอดตายในปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ปีที่สองไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และปีที่สาม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จึงจะประสพผลส าเร็จ 

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

 - ความสูง ต้นยางพาราจะมีความสูงเฉลี่ยเมื่อโตพร้อมกรีดที่อายุ 6-7 ปีประมาณ 12- 15 
เมตรตามลักษณะของแต่ละชนิดพันธุ์และการจัดระยะปลูกดังนั้นความสูงเฉลี่ยทุกปีน่าจะเพ่ิมขึ้นปีละ  2 เมตร
เป็นอย่างน้อยถ้าเริ่มปลูกทันในเดือนพฤษภาคมของทุกปีการวัดความสูงวัดจากพ้ืนดินถึงเรือนยอดนิยมใช้
หน่วยวัดเป็นเมตร 

ช่วงเวลาของการด าเนินการควรด าเนินการเมื่อต้นยางพาราชะงักการเจริญเติบโตจากความ
แห้งแล้งประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปีข้อมูลทั้งสามอย่างสามารถตรวจวัดพร้อมกันได้จ านวนต้น
ที่เป็นตัวอย่างที่ใช้ตรวจวัดขึ้นอยู่กับปริมาณพ้ืนที่ที่ปลูกโดยข้อเท็จจริงแล้วหากส ารวจตรวจวัดได้ถึง  100% 
ข้อมูลจะถูกต้องมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารจัดการสวนป่าอ่าวตง  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) หน้า 43 
 

6. การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

6.1 การเตรียมการก่อนกรีดยางพารา เมื่อยางพาราที่ปลูกไว้มีอายุ 6 – 6.5 ปีเต็มจะต้องท าการ
ตรวจสอบดูว่ายางพาราที่ปลูกไว้มีขนาดโตที่จะท าการกรีดยางได้ประมาณร้อยละเท่าใดโดยการวัดความโตทาง
เส้นรอบวงที่ระดับอกว่ามียางพาราที่โตเกิน 50 ซม.จ านวนเท่าไดท าเครื่องหมายไว้ให้ชัดเจนโดยอาจจะใช้สี
แดงทาไว้เป็นรูปเครื่องหมายไดๆก็ได้การเปิดกรีดในปีแรกควรมีจ านวนต้นที่ได้ขนาดมากกว่า 50% ของจ านวน
ปลูกทั้งหมดปัจจุบันนิยมกรีดยางพาราหน้าแรกที่ความสูง 75 ซ.ม. ขนาดของล าต้นอาจจะเล็กกว่าเดิมได้บ้าง
แต่ไม่ควรต่ ากว่า 45 ซ.ม.หากมีจ านวนต้นที่กรีดได้น้อยกว่า 50% ให้เปิดกรีดในปีที่ 7 ซึ่งสามารถกรีดได้ทุกต้น
แล้วยกเว้นต้นที่ปลูกซ่อมในปีที่ 2 และยังมีขนาดเล็ก 

6.2 การกรีดยาง ระบบการกรีดยางของสวนปุา ใช้ระบบการเปิดหน้ากรีด 1/3 ของล าต้นกรีด 2 
วันหยุด 1 วัน 

ข้อปฏิบัติของผู้กรีดยางพาราในแปลงกรีดผู้กรีดยางจะต้องปฏิบัติในเรื่องต่างๆดังนี้ 
ก. ต าแหน่งที่จะท าการเปิดกรีดยางพาราโดยทั่วไปจะเปิดกรีดที่ระดับความสูง  1.50 เมตรเหนือ

รอยเท้าช้างแต่จากการวิจัยของสถาบันวิจัยยางแนะน าว่าเฉพาะหน้ากรีดแรกให้เปิดกรีดที่ความสูง  75 ซ.ม. 
เหนือรอยเท้าช้างจะเหมาะสมที่สุด 

ข. กรีดยางจากซ้ายบนมาขวาล่างให้มีความลาดเอียงของหน้ากรีดประมาณ  35 องศาก่อนเปิด
กรีดจะต้องท ารอยขีดหน้าหลังเพ่ือไม่ให้หน้ากรีดล้ าไปด้านหนึ่งด้านใดและน าลวดรับจอกยางมาผูกไว้ต่ าจาก
หน้ากรีดประมาณ 6 - 8 นิ้วในร่องรอยขีดด้านหน้าต่ ากว่าหน้ากรีดประมาณ 4 นิ้วให้ปักลิ้นยางเพ่ือรับน้ ายาง
ลงจอกรับน้ ายาง 

ค. การกรีดยางแต่ละครั้งต้องสูญเสียเปลือกน้อยที่สุดไม่เกินครั้งละ 2-3 มิลลิเมตรในหนึ่งเดือน
สูญเสียเปลือกไม่เกิน 3 ซ.ม.  

ง. กรีดยางทุกวันที่ฝนไม่ตกระหว่างเวลา 04.00 - 06.00 น. เริ่มเก็บน้ ายาง 06.00 - 08.00 น. 
วันไหนกรีดยางไม่ได้ให้แจ้งให้เจ้าของสวนยางพาราทราบการเปิดกรีดยางสัปดาห์แรกให้หงายจอกรับน้ ายางไว้
เพ่ือท าเศษยางเมื่อน้ ายางเริ่มไหลดีแล้วจึงเก็บน้ ายางสดส่งจุดชั่งในกรณีขายน้ ายางสดหรือน าไปแปรรูปที่
โรงงานกรณีท ายางแผ่นดิบหลังการเก็บน้ ายางแต่ละครั้งให้คว่ าจอกไว้ที่ลวดรับน้ ายางแม้จะมีน้ ายางไหลอยู่ก็
ตามเพ่ือปูองกันกรดในอากาศหรือท่ีมาพร้อมน้ าฝนไปตกค้างอยู่ในจอกยางซึ่งจะท าให้จอกยางสกปรกท าให้น้ า
ยางที่กรีดวันต่อไปแข็งตัวในจอกได้ 

จ. ไม่กรีดยางในวันที่ฝนตกจนหน้ากรีดเปียกชื้น 
ฉ. เศษยางทุกประเภทเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นให้รวบรวมส่งเจ้าของสวนยางยางพาราเพ่ือน าไป
จ าหน่ายแบ่งผลประโยชน์ตามข้อตกลง 
ช. ผู้กรีดยางต้องทายาปูองกันเชื้อราผสมดินในหน้ากรีดที่ผ่านมาแล้วทุกเดือน 
ซ. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรีดยางอันได้แก่มีดกรีดยางหินลับมีดกรีดยางเครื่องให้แสงสว่างในเวลา

กลางคืนถังเก็บรวบรวมน้ ายางสดเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวที่ผู้กรีดยางต้องหามาด้วยตนเอง 
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6.3                        

ต้นยางพาราที่ได้ท าการกรีดยางทุกต้นจะมีน้ ายางสดไหลลงจอกที่หงายรับไว้ประมาณ 2-3 
ชั่วโมงส่วนใหญ่จะหยุดไหลช่วงเวลาการไหลขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในแปลงกรีดด้วยหากเป็นช่วงอากาศหนาวเย็น
จะไหลนานกว่าช่วงอากาศร้อนผู้กรีดยางจะต้องใช้การสังเกตเองเมื่อน้ ายางพาราส่วนใหญ่หยุดไหลแล้วผู้กรีด
ยางพาราจะเก็บน้ ายางพาราลงถังเก็บซึ่งเป็นถังปากกว้างเท่าก้นถังเมื่อเก็บน้ ายางหมดทุกต้นแล้วจึงเทใส่ถังที่มี
ฝาปิดเพื่อการขนส่งเมื่อรวบรวมน้ ายางได้แล้วก็จะเข้าสู่ขบวนการจ าหน่ายต่อไป 

 
7. การท าไม้ยางพารา 

ไม้ยางพารา เป็นผลผลิตสุดท้ายที่เจ้าของสวนยางพาราจะได้รับเมื่อครบรอบตัดฟันหรือเมื่อหยุด
กรีดยางพาราแล้วเนื้อไม้ยางพารามีประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมมากราคาจะขึ้นลงตามปัจจัยต่างๆหลาย
ประการเช่นภาวะความต้องการของตลาดโลกขนาดของไม้จ านวนของต้นยางพาราที่คงเหลือความใกล้ไกลจาก
ตลาดหรือท่าเรือสภาพพ้ืนที่ปลูกเส้นทางคมนาคมฤดูกาลและราคายางพาราแผ่นดิบและราคาน้ ายางสดเป็น
ต้น 
 ภาวะความต้องการของตลาดโลกเนื้อไม้ยางพาราส่วนใหญ่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศมีผลิตเป็น
สินค้าส าเร็จรูปในประเทศบ้างแต่ไม่มากนักเมื่อตลาดโลกมีความต้องการเนื้อไม้ยางพารามากราคาไม้ยางพารา
ในประเทศก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วย 
 ขนาดของไม้และลักษณะต้นยางพาราต้นยางพาราขนาดใหญ่เปราตรงสามารถน าไปปอกเป็นไม้วีเนียร์
ท าผิวไม้อัดได้หรือแปรรูปเป็นไม้หน้ากว้างตั้งแต่ 6 นิ้วขึ้นไปราคาซื้อขายในสวนจะสูงกว่าไม้ขนาดเล็กซึ่งใช้
ประโยชน์ได้น้อยกว่าขนาดของไม้ยางพาราและลักษณะของต้นยางพาราขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ยางยางพาราพันธุ์ 
RRIM 600 มีขนาดเล็กกว่ายางพาราพันธุ์ GT 1 และ PB 235 แต่พันธุ์ PB 235 มีล าต้นเปลาตรงกว่าพันธุ์ GT 
1 สภาพดินที่ปลูกยางพารายางพาราชนิดเดียวกันปลูกในดินร่วนปริมาณน้ าฝนมากย่อมมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่
ปลูกในพ้ืนที่ดินทรายและปริมาณน้ าฝนน้อยและอายุของต้นยางพาราต้นยางพาราที่อายุมากย่อมมีเนื้อไม้
มากกว่าต้นยางพาราที่อายุน้อยกว่า 

จ านวนของต้นยางพาราที่คงเหลือในการค านวณราคาเพ่ือซื้อขายไม้ยางพารายืนต้นจะต้อง
ค านึงถึงขนาดและจ านวนต้นยางพาราด้วยการซื้อขายมักจะตกลงราคาเป็นไร่โดยคิด 1 ไร่มีจ านวนต้น
ยางพารา 70 ต้นหากมีต้นยางเหลืออยู่น้อยจ านวนไร่ที่ใช้ในการจ่ายเงินจะน้อยกว่าพ้ืนที่จริงด้วยเช่นมีพ้ืนที่
ปลูกยางพารา 10 ไร่แต่มีต้นยางพาราคงเหลือ 560 ต้นผู้ซื้อจะคิดราคาให้= 560/70 = 8 ไร่เท่านั้น 

ความใกล้ไกลจากตลาดหรือท่าเรือผู้ซื้อต้นยางพาราจากสวนยางมักน าไปแปรรูปที่โรงเลื่อยไม้
ยางพาราตามท้องที่ต่างๆหากสวนยางพาราอยู่ไกลจากโรงเลื่อยมากราคาก็ต้องต่ ากว่าสวนยางพาราที่อยู่ใกล้
โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราก็ต้องส่งเนื้อไม้ที่แปรรูปแล้วไปยังโรงงานอ่ืนๆหรือท่าเรือตลาดของไม้แปรรูป
ยางพาราส่วนมากจะอยู่ที่กรุงเทพฯหรือชานเมืองดังนั้นราคาเนื้อไม้ยางพาราในภาคตะวันออกจึงสูงกว่าราคา
เนื้อไม้ยางพาราในภาคใต้ 
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สภาพพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ปลูกในพ้ืนที่ลาดชันการท าไม้ออกยากกว่ายางพาราที่ปลูกในพ้ืนที่ราบ
ราคาซื้อขายย่อมต่ ากว่ายางพาราในพื้นที่ราบ 

เส้นทางคมนาคมเป็นปัจจัยส าคัญในการขนส่งไม้ยางพาราไปโรงงานแปลงยางพาราที่ปลูกไว้ริม
ถนนที่สามารถใช้ขนส่งได้ทุกฤดูกาลราคาจะดีกว่ายางพาราที่ปลูกไกลเส้นทางคมนาคมที่ผู้ซื้อจะต้องท าทางเข้า
ไปขนไม้ยางพาราบางครั้งเป็นที่ตาบอดจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งผ่านสวนยางพาราเจ้าอ่ืนราคาซื้อขายจะ
ต่ ากว่ากรณีแรก 

ฤดูกาลเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดราคาซื้อขายไม้ยางพาราเช่นกันพ่อค้าชอบซื้อเนื้อไม้ในฤดู
ร้อนเพราะการขนส่งสะดวกแต่คนขายหรือเจ้าของสวนขอบขายในฤดูฝนเพราะในช่วงฤดูร้อนยังกรีดยางพารา
ได้ดังนั้นราคาซื้อขายไม้ยางพาราในฤดูฝนจึงถูกกว่าในฤดูร้อน 

ราคายางพาราแผ่นดิบและราคาน้ ายางสดในขณะที่ราคาน้ ายางลดหรือยางพาราแผ่นดิบมีราคาดี
เจ้าของสวนจะชะลอการขายต้นยางพาราราคาไม้ยางพาราในขณะนั้นจึงสูง 

การจัดท าแผนการท าไม้ 25 ปี 
สวนปุาจะด าเนินการส ารวจก าลังผลิตไม้ประจ าปีโดยนับตั้งแต่ปี 2556 จะเป็นการส ารวจ 100% 

ของพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าและปรับปรุงแผนการท าไม้ให้สอดคล้องกับอายุต้นยางพารา, ปริมาณก าลังผลิต และ
นโยบายของ อ.อ.ป. และค านวณหาปริมาณความเพ่ิมพูนรายปี (Annual Yield Increment : AYI) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแผนการท าไม้ประจ าปี 

สมการค านวณปริมาตรไม้ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 
v = 4E-05g2.1963 
v = ปริมาตรไมยาง (ลบ.ม.) 
g = เสนรอบวงของล าตน (ซม.) 
ที่มา : นายอารักษ จันทุมาและคณะ.2548. สถาบันวิจัยยาง,กรมวิชาการเกษตร 
สมการค านวณไมฟื้นยางพารา 

Y = 0.0131 x2.5879 

เมื่อ x = D.B.H./3.14 

สมการค านวณกิ่งไม้ยางพารา 

Y = 0.0187 x2.3832 

เมื่อ x = D.B.H./3.14 

ที่มา ศูนย์วิจัยปุาไม้ฟินแลนด์ (LUKE) กับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สมการค านวณปริมาณความเพ่ิมพูนรายปี (Annual Yield Increment : AYI) 
AYI = ปริมาตรไม้ (ลบ.ม.) / อายุ (ปี) / พ้ืนที่ (ไร่) 
สมการค านวณปริมาณความเพ่ิมพูนรายปี (Annual Yield Increment : AYI) 
AYI = ปริมาตรไม้ (กก.) / อายุ (ปี) / พ้ืนที่ (ไร่) 
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การเตรียมการก่อนตัดฟัน ก่อนจะมีการโค่นล้มตัดฟันจะต้องมีขั้นตอนในการด าเนินงาน

ตามล าดับดังนี้ 
1) แจ้งขอรับเงินสงเคราะห์จากส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  (สกย.) การขาย

ยางพาราแผ่นดิบและน้ ายางสดปัจจุบันเมื่อมีการแปรรูปน้ ายางและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศรัฐบาลจะ
หักค่าพรีเมี่ยม (Premium) ไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือมอบให้ส านักงานสงเคราะห์การท าสวนยางน าไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสงเคราะห์เจ้าของสวนยางพาราเมื่อมีการโค่นยางพาราแปลงเก่าและปลูกใหม่ในปี พ.ศ. 2549 จะจ่ายให้
เกษตรกรไร่ละ 7,300.- บาทในเวลา 6 ปีดังนั้นก่อนจะตัดโค่นต้นยางพาราประมาณ 2 ปีเจ้าของสวนต้อง
ติดต่อส านักงานสงเคราะห์การท าสวนยางในบริเวณใกล้เคียงซึ่งทาง สกย. จะมาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ
และก าหนดช่วงเวลาการรับทุนให้ 

2) การขายไม้ยางพาราเมื่อ สกย.อนุมัติกองทุนให้แล้วสวนปุาจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
ข้อบังคับการท าไม้ยางพาราของ อ.อ.ป. ซึ่งโดยปกติแล้วจะด าเนินการก าหนดราคาขายเป็นไร่ เมื่อได้ผู้รับซื้อ 
สวนปุาจะด าเนินการส่งมอบพ้ืนที่ให้แก่ผู้รับซื้อเพ่ือด าเนินการท าไม้ยางพาราในแปลงออกทั้งหมด (Clear 
Cutting) โดยใช้แรงงานคน ผสมผสานกับการใช้เครื่องจักรกล ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ อ.อ.ป. เป็นผู้ควบคุมการท าไม้
ให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีคณะกรรมการตรวจรับพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการปลูก
ทดแทนในพื้นท่ีท าไม้ต่อไป 

3) การเบิกจ่ายค่างวดจาก สกย. สกย.จะไม่จ่ายเงินให้ในครั้งเดียวแต่จะจ่ายให้เป็นงวดๆบางงวด
เป็นการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชหรือปุ๋ย สกย.จะจ่ายเป็นสารเคมีและปุ๋ยให้แทนเงินสดเจ้าของสวนยางพารา
จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ สกย.ก าหนดโดยเคร่งครัดเมื่อด าเนินงานเสร็จแต่ละงวดให้รายงาน สกย. 
สกย.จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถูกต้องแล้วจึงจะจ่ายค่างวดต่อไป 
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ตารางแสดงข้อมูลการส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและปริมาตรไม้ท่อน ในพื้นที่แปลงให้ผลผลิต 
ของสวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 

ล ำดับ
ที่ 

แปลงปี 
รับมอบ 

แปลงปี 
รือ้ปลูก 

ชนิดพนัธ์ุ 
เนือ้ที่

เศรษฐกิจ 
อำย ุ จ ำนวน

ต้น 
% รอด
ตำย 

% ต้นกรีดได้ 
ปริมำตรไม้ 
ทัง้แปลง 

ปริมำตรไม้
เฉลี่ย 

ควำมเพิ่มพูนไม้ท่อน 

GPS (ไร่) (ปี) (ลบ.ม.) (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่/ปี) 
1 2528 2532 RRIM 600 81.33 27 6,307 79.59 51.91 4,226.755 51.970 1.92 

2 2527 2527 RRIM 600 100 32 8,088 97.33 97.33 8,963.648 89.636 2.80 

3 2540 2540 RRIM 600 82.97 19 6,612 75.23 65.40 2,244.793 27.055 1.42 

4 2527 2530 RRIM 600 221.92 29 3,277 81.78 49.19 10,183.854 45.890 1.58 

5 2528 2528 RRIM 600 71.3 31 3,684 100.00 100.00 3,244.506 45.505 1.47 

6 2528 2530 RRIM 600 30 29 1,690 88.76 58.11 1,318.744 44.328 1.52 

7 2530 2530 RRIM 600 91 29 5,588 83.07 62.71 3,628.126 40.032 1.37 

8 2527 2531 RRIM 600 60 28 3,614 73.44 52.96 2,901.261 48.210 1.73 

9 2528 2532 RRIM 600 78 27 3,316 79.46 53.53 2,019.045 25.865 0.96 

10 2531 2531 RRIM 600 309 28 12,521 76.90 52.66 12,778.246 41.315 1.48 

11 2527 2532 RRIM 600 19 27 1,278 77.86 41.39 832.718 43.575 1.62 

12 2531 2532 RRIM 600 18 27 1,176 72.28 49.74 591.478 33.398 1.22 

13 2532 2532 RRIM 600 166 27 9,596 82.01 61.93 6,693.218 40.299 1.49 

14 2528 2534 RRIM 600 298 25 10,130 70.92 45.84 5,989.226 20.130 0.80 

15 2530 2534 RRIM 600 95 25 3,166 77.20 49.94 1,622.730 17.006 0.68 

16 2527 2552 ยางพาราชนิดอื่นๆ 412.00 7 5,443 80.91 76.70 1,463.107 3.551 0.51 
รวมท้ังสิ้น 2,133.29  85,486 52.80  68,701.456 617.766 1.41 
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ตารางแสดงข้อมูลการส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและปริมาตรไม้ฟืน ในพื้นที่แปลงให้ผลผลิต 
ของสวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 

ล ำดับ
ที่ 

แปลงปี 
รับมอบ 

แปลงปี 
รือ้ปลูก 

ชนิดพนัธ์ุ 
เนือ้ที่

เศรษฐกิจ 
อำย ุ จ ำนวน

ต้น 
% รอด
ตำย 

% ต้น
กรีดได้ 

ปริมำตรไม้ 
ทัง้แปลง 

ปริมำตรไม้เฉลี่ย ควำมเพิ่มพูนไม้ฟืน 

GPS (ไร่) (ปี) (กก.) (กก./ไร่) (กก./ไร่/ปี) 
1 2528 2532 RRIM 600 81.33 27 6,307 79.59 51.91 428,762.131 5,271.882 195.255 

2 2527 2527 RRIM 600 100 32 8,088 97.33 97.33 955,734.559 9,557.346 298.667 

3 2540 2540 RRIM 600 82.97 19 6,612 75.23 65.40 199,178.35 2,400.607 126.348 

4 2527 2530 RRIM 600 221.92 29 3,277 81.78 49.19 1,053,613.782 4,747.719 163.714 

5 2528 2528 RRIM 600 71.3 31 3,684 100.00 100.00 331,108.851 4,643.883 149.803 

6 2528 2530 RRIM 600 30 29 1,690 88.76 58.11 134,649.723 4,488.324 154.770 

7 2530 2530 RRIM 600 91 29 5,588 83.07 62.71 363,124.000 3,990.374 137.599 

8 2527 2531 RRIM 600 60 28 3,614 73.44 52.96 232,878.543 3,881.309 138.618 

9 2528 2532 RRIM 600 78 27 3,316 79.46 53.53 428,762.131 5,496.950 203.591 

10 2531 2531 RRIM 600 309 28 12,521 76.90 52.66 232,878.543 753.652 26.916 

11 2527 2532 RRIM 600 19 27 1,278 77.86 41.39 84,450.219 4,444.748 164.620 

12 2531 2532 RRIM 600 18 27 1,176 72.28 49.74 57,858.791 3,214.377 119.051 

13 2532 2532 RRIM 600 166 27 9,596 82.01 61.93 668,986.369 4,030.038 149.261 

14 2528 2534 RRIM 600 298 25 10,130 70.92 45.84 579,282.040 1,943.899 77.756 

15 2530 2534 RRIM 600 95 25 3,166 77.20 49.94 315,191.994 3,317.810 132.712 

16 2527 2552 ยางพาราชนิดอื่นๆ 412.00 7 5,443 80.91 76.70 - - - 
รวมท้ังสิ้น 2,133.29  85,486 52.80  6,066,460.025 617.766 149.209 
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ตารางแสดงข้อมูลการส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและปริมาตรก่ิงไม้ ในพื้นที่แปลงให้ผลผลิต 
ของสวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 

ล ำดับ
ที่ 

แปลงปี 
รับมอบ 

แปลงปี 
รือ้ปลูก 

ชนิดพนัธ์ุ 
เนือ้ที่

เศรษฐกิจ 
อำย ุ จ ำนวน

ต้น 
% รอด
ตำย 

% ต้นกรีด
ได้ 

ปริมำตรไม้ 
ทัง้แปลง 

ปริมำตรไม้
เฉลี่ย 

ควำมเพิ่มพูนกิ่งไม้ 

GPS (ไร่) (ปี) (กก.) (กก./ไร่) (กก./ไร่/ปี) 
1 2528 2532 RRIM 600 81.33 27 6,307 79.59 51.91 303,485.737 3,731.535 138.205 

2 2527 2527 RRIM 600 100 32 8,088 97.33 97.33 659,204.660 6,592.047 206.001 

3 2540 2540 RRIM 600 82.97 19 6,612 75.23 65.40 151,130.760 1,821.511 95.869 

4 2527 2530 RRIM 600 221.92 29 3,277 81.78 49.19 738,108.712 3,326.013 114.690 

5 2528 2528 RRIM 600 71.3 31 3,684 100.00 100.00 233,642.798 3,276.898 105.706 

6 2528 2530 RRIM 600 30 29 1,690 88.76 58.11 94,985.279 3,166.176 109.178 

7 2530 2530 RRIM 600 91 29 5,588 83.07 62.71 258,835.224 2,844.343 98.081 

8 2527 2531 RRIM 600 60 28 3,614 73.44 52.96 162,678.225 2,711.304 96.832 

9 2528 2532 RRIM 600 78 27 3,316 79.46 53.53 303,485.737 3,890.843 144.105 

10 2531 2531 RRIM 600 309 28 12,521 76.90 52.66 162,678.225 526.467 18.802 

11 2527 2532 RRIM 600 19 27 1,278 77.86 41.39 59,780.676 3,146.351 116.532 

12 2531 2532 RRIM 600 18 27 1,176 72.28 49.74 41,741.471 2,318.971 85.888 

13 2532 2532 RRIM 600 166 27 9,596 82.01 61.93 477,178.344 2,874.568 106.465 

14 2528 2534 RRIM 600 298 25 10,130 70.92 45.84 420,336.162 1,410.524 56.421 

15 2530 2534 RRIM 600 95 25 3,166 77.20 49.94 228,234.452 2,402.468 96.099 

16 2527 2552 ยางพาราชนิดอื่นๆ 412.00 7 5,443 80.91 76.70 - - - 
รวมท้ังสิ้น 2,133.29  85,486 52.80  4,295,506.464 2,013.342 99.30 
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ตารางแสดงข้อมูลการส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและปริมาตรไม้ท่อน ในพื้นที่แปลงให้ผลผลิต 
ของสวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 

ล ำดับ
ที่ 

แปลงปี 
รับมอบ 

แปลงปี 
รือ้ปลูก 

ชนิดพนัธ์ุ 
เนือ้ที่

เศรษฐกิจ 
อำย ุ จ ำนวน

ต้น 
% รอด
ตำย 

% ต้นกรีดได้ 
ปริมำตรไม้ 
ทัง้แปลง 

ปริมำตรไม้
เฉลี่ย 

ควำมเพิ่มพูนไม้ท่อน 

GPS (ไร่) (ปี) (ลบ.ม.) (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่/ปี) 
1 2528 2532 RRIM 600 81.33 27 6,307 79.59 51.91 4,226.755 51.970 1.92 

2 2527 2527 RRIM 600 100 32 8,088 97.33 97.33 8,963.648 89.636 2.80 

3 2540 2540 RRIM 600 82.97 19 6,612 75.23 65.40 2,244.793 27.055 1.42 

4 2527 2530 RRIM 600 221.92 29 3,277 81.78 49.19 10,183.854 45.890 1.58 

5 2528 2528 RRIM 600 71.3 31 3,684 100.00 100.00 3,244.506 45.505 1.47 

6 2528 2530 RRIM 600 30 29 1,690 88.76 58.11 1,318.744 44.328 1.52 

7 2530 2530 RRIM 600 91 29 5,588 83.07 62.71 3,628.126 40.032 1.37 

8 2527 2531 RRIM 600 60 28 3,614 73.44 52.96 2,901.261 48.210 1.73 

9 2528 2532 RRIM 600 78 27 3,316 79.46 53.53 2,019.045 25.865 0.96 

10 2531 2531 RRIM 600 309 28 12,521 76.90 52.66 12,778.246 41.315 1.48 

11 2527 2532 RRIM 600 19 27 1,278 77.86 41.39 832.718 43.575 1.62 

12 2531 2532 RRIM 600 18 27 1,176 72.28 49.74 591.478 33.398 1.22 

13 2532 2532 RRIM 600 166 27 9,596 82.01 61.93 6,693.218 40.299 1.49 

14 2528 2534 RRIM 600 298 25 10,130 70.92 45.84 5,989.226 20.130 0.80 

15 2530 2534 RRIM 600 95 25 3,166 77.20 49.94 1,622.730 17.006 0.68 

16 2527 2552 ยางพาราชนิดอื่นๆ 412.00 7 5,443 80.91 76.70 1,463.107 3.551 0.51 
รวมท้ังสิ้น 2,133.29  85,486 52.80  68,701.456 617.766 1.41 
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