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 (Business Plan) 

     

 
 

 

การด าเนินงานธรุกิจ ปลูกสร้างสวนป่าและเกบ็เก่ียวผลผลิตจากไม้ยางพารา 
สวนป่าท่าชนะ เลขท่ี 212 หมู่ท่ี 22 ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

หมายเลขโทรศพัท ์081-911-3657 

E-mail Address : Thachana@hotmail.com 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 

บริหารจดัการภายในสวนป่าให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

mailto:Thachana@hotmail.com
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แผนการบริหารจดัการสวนป่าท่าชนะ5 ปี (2560-2564) 
วิสยัทศัน์  

 “เป็นผูน้ ำกำรจดักำรสวนป่ำเศรษฐกจิอยำ่งยัง่ยนื เพื่อยกระดบัอุตสำหกรรมไมข้อง อ.อ.ป.” 

พนัธกิจ  

 1.พฒันำทีด่นิสวนป่ำเศรษฐกจิอยำ่งยัง่ยนืใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่่ำเศรษฐกจิตำมศกัยภำพสวนป่ำ 

 2.ส่งเสรมิกำรปลูกไม้เศรษฐกจิ พฒันำระบบและสร้ำงกลไกกำรตลำดไม้เศรษฐกจิอย่ำงเป็น

ธรรม 

 3.สง่เสรมิและพฒันำธุรกจิอุตสำหกรรมไม ้เพื่อสรำ้งมูลค่ำเพิม่ และสง่เสรมิชุมชนทอ้งถิน่ดำ้น

อุตสำหกรรมไม ้

 4.วจิยัและพฒันำเกีย่วกบักำรปลูกและใชป้ระโยชน์ไมเ้ศรษฐกจิ 

 5.ปรบัโครงสรำ้งทำงกำรเงนิทัง้ระบบ เพื่อสนับสนุนภำรกจิองคก์ร และพฒันำทรพัยส์นิใหเ้กดิ

ประโยชน์ตำมศกัยภำพ สรำ้งก ำไรพอเลีย้งองคก์รไม่เป็นภำระต่อรฐั 

 6.พฒันำชุมชนทอ้งถิน่โดยใชส้วนป่ำเป็นฐำน 

 7.สงวนอนุรกัษ์และบรบิำลช้ำงไทย และฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมในพื้นที่

อนุรกัษ์ 

 8.พฒันำธุรกจิบรกิำรอยำ่งครบวงจรและแขง่ขนัได ้โดยพฒันำธุรกจิทอ่งเทีย่ว 

วตัถปุระสงค ์

ด้านเศรษฐกิจ 

1.พฒันำและบรหิำรสวนป่ำไมเ้ศรษฐกจิใหม้ผีลผลติทีพ่อพยีง และมคีุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

2.ดูแลและบ ำรุงรกัษำพื้นทีส่วนป่ำตำมหลกัวชิำกำรและปรบัปรุงกระบวนการบรหิารงานตาม

งบประมำณทีไ่ด้รบั ลดต้นทุนการผลติเพื่อสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม  

3. พฒันาบุคลากรสวนป่าใหป้ฏบิตังิานอย่างเต็มศกัยภาพ 

ด้านสงัคม 

 1.กำรสง่เสรมิกำรสรำ้งงำนแก่สมำชกิหมู่บำ้นป่ำไมแ้ละรำษฎรในบรเิวณพืน้ทีส่วนป่ำ 
 2. กำรสนับสนุนนโยบำยของรฐัในกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงยัง่ยนื โดยกำรจดักำรสวน
ป่ำใหม้คีุณภำพรกัษำปกป้องสิง่แวดลอ้ม มคีุณค่ำทำงเศรษฐกจิและเอือ้อ ำนวยต่อกำรพฒันำคุณภำพชวีติ 
 3. สง่เสรมิและสนับสนุนดำ้นกำรบรกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัชุมชน เช่น ทนุกำรศกึษำ 
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อุปกรณ์กฬีำ ช่วยภยัแลง้ และอื่นๆ 
 4.มพีื้นทีอ่นุรกัษ์ และศูนยร์วมพนัธุ์ไม้เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ พกัผ่อนหย่อนใจ และใชป้ระโยชน์
ใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิน่ 

ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. บรหิำรจดักำรพืน้ทีอ่นุรกัษ์ของสวนป่ำ และพืน้ทีท่ ีม่คีุณค่ำดำ้นกำรอนุรกัษ์สงูในพืน้ทีส่วนป่ำ
(High Conservation Value Area; HCVA) ใหค้งอยู ่

2. ส่งเสรมิให้ประชำชนรอบสวนป่ำรู้คุณค่ำของทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมในทอ้งถิน่ 
และปลูกสรำ้งจติส ำนึกใหก้บัเยำวชน 

3. ลด/ละ/เลกิ กำรใชส้ำรเคมทีีเ่ป็นพษิกบัสิง่แวดลอ้ม 
4. ส่งเสรมิและอนุรกัษ์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพในสวนป่ำป้องกนัและอนุรกัษ์พนัธุพ์ชืและ

สตัวป่์ำทีใ่กลส้ญูพนัธุแ์ละถูกคุกคำม 
 
สถานภาพทัว่ไป 

ประวติัความเป็นมา 

 งำนสวนป่ำท่ำชนะ องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตสุรำษฎรธ์ำนี องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม้
ภำคใต ้องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ตัง้อยูใ่นเขตป่ำสงวน
แห่งชำตป่ิำท่ำชนะ เป็นสวนป่ำโครงกำรที ่4 ซึ่งแต่เดมิเป็นสวนป่ำที ่บรษิัท สุรำษฎร์ธำนีท ำไม้ จ ำกดั 
ปลูกชดเชยตำมเงื่อนไขสมัปทำนท ำไม้ ต่อมำในปี พ.ศ.2532 หลงัจำกทีร่ฐับำลได้ออกพระรำชก ำหนด
ยกเลกิสมัปทำนป่ำไมท้ัว่ประเทศ กรมป่ำไมโ้ดยส ำนักงำนป่ำไม้เขตสรุำษฎรธ์ำนี จงึได้สง่มอบพื้นทีส่วน
ป่ำท่ำชนะซึ่งปลูกตำมเงื่อนไขสมัปทำนท ำไม้ที่พ้นอำยุกำรบ ำรุงรักษำ (6 ปี) ไปแล้ว ให้องค์กำร
อุตสำหกรรมป่ำไม้รับมอบมำด ำเนินกำรดูแลบ ำรุงรกัษำ และใช้ประโยชน์ ตำมนโยบำยของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยจดัท ำบนัทกึกำรสง่มอบ-รบัมอบเมื่อวนัที ่16 กรกฎำคม 2533  โดยมพีื้นทีส่วน
ป่ำทีไ่ดร้บัมอบทัง้สิน้ 18,080 ไร่   
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ข้อมูลทัว่ไป 

  สวนป่ำท่ำชนะ เป็นสวนป่ำโครงกำรที่ 4  ด ำเนินกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำเศรษฐกิจมำ
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2534 ปัจจุบนัมพีื้นทีด่ ำเนินกำรทัง้สิน้ 9,790.490 ไร่ ด ำเนินกำรปลูกสรำ้งสวนป่ำเศรษฐกจิ
ไม้ยำงพำรำ 5,560.551 ไร่ พื้นที่สวนป่ำไม้สกั 2.903 ไร่ พื้นทีส่วนป่ำไม้ยูคำลปิตสั 122.990 ไร่ และ
พืน้ทีป่ลูกไมอ้ื่นๆ 1,307.852 ไร่  

  พื้นที่สวนป่ำเศรษฐกิจไม้ยำงพำรำที่สำมำรถให้ผลผลิตน ้ำยำงพำรำได้แล้วจ ำนวน 
5,345 ไร่ มจี ำนวนหมู่กรดีทัง้สิน้ 5 หมู่ จ ำนวนเบอร์กรดีรวม 266 เบอร์กรดี โดยเปิดกรดียำงพำรำใน
ระบบ กรดีสองวนัเว้นหนึ่งวนั หน้ำกรีด 1/3 ของล ำต้น ค่ำส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิต
ระหวำ่งสวนป่ำท่ำชนะกบัสมำชกิผูก้รดียำงพำรำในส่วนของผลผลติน ้ำยำงพำรำคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
65:35 ผลผลติเศษยำงพำรำคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60:40  ซึ่งเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรกรดี
ยำงพำรำในสวนป่ำขององคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้พ.ศ.2555  

  สวนป่ำทำ่ชนะ ได้รบัเงนิสนับสนุนกองทุนพฒันำชุมชนโดยรอบสวนป่ำทำ่ชนะ ส่งเสรมิ
อำชพีใหแ้ก่รำษฎรในชุมชนเลีย้งปลำโตเรว็ ไวเ้ป็นแหล่งอำหำรและรำยไดเ้สรมิแก่สมำชกิกองทนุ 

 ที่ตัง้ส ำนักงำนสวนป่ำท่ำชนะ ตัง้อยู่เลขที่ 212 หมู่ที่ 22 ต ำบลประสงค์ อ ำเภอท่ำชนะ 
จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 

 ต ำแหน่งค่ำพกิดัส ำนักงำนสวนป่ำทำ่ชนะ 504013 E  1052503 N 

อาณาเขตติดต่อกบัพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบสวนป่าท่าชนะ 
   ทศิเหนือ   ตดิต่อกบั หมู่ที ่11 บำ้นสวนเหนือ   ต ำบลประสงค ์อ ำเภอทำ่ชนะ 
   ทศิใต ้  ตดิต่อกบั หมู่ที ่22 บำ้นหว้ยน ้ำขำว ต ำบลประสงค ์อ ำเภอทำ่ชนะ 
   ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั หมู่ที ่  3 บ้ำนน ้ำด ำ        ต ำบลประสงค ์อ ำเภอทำ่ชนะ 
   ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั หมู่ที ่ 14 บ้ำนร่มไทร      ต ำบลประสงค ์อ ำเภอทำ่ชนะ 
 กำรเดนิทำง : จำกทำงหลวงสำยเอเชยีหมำยเลข AH 2 ฝัง่ขำขึน้ กทม. เลีย้วซ้ำยเขำ้สูท่ำงหลวง
หมำยเลข 4192 ระยะทำงประมำณ 15 กโิลเมตร จะพบส ำนักงำนสวนป่ำทำ่ชนะตัง้อยูด่ำ้นซ้ำย 

สวนป่ำท่ำชนะ ไดเ้ริม่รือ้ปรบัปรุงพฒันำพืน้ทีเ่พื่อปลูกสรำ้งสวนป่ำไมย้ำงพำรำทดแทนในพืน้ที่

ทีม่อีตัรำรอดตำยต ่ำ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อสรำ้งงำนกระจำยรำยไดสู้ชุ่มชนทอ้งถิน่อยำ่งมสีว่นร่วม โดย

มุ่งหวงัใหเ้กดิควำมยัง่ยนื ดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ปัจจุบนัสวนป่ำทำ่ชนะไดด้ ำเนินกำร

ปรบัปรุงกำรส ำรวจรงัวดัพืน้ทีส่วนป่ำดว้ยเครื่องหำพกิดัจำกดำวเทยีมพบว่ำพืน้ทีใ่นควำมรบัผดิชอบ

รวมทัง้สิน้ 9,790.490ไร่แบ่งพืน้ทีต่ำมกำรบรหิำรงำน ดงันี้
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    แผนผงัองคก์ร 
 
 
 
 

นำยมฆวฒัน์  ขุนทพิยล์ำย 
หวัหน้ำงำน (ระดบั 6) งำนสวนป่ำท่ำชนะ 

 

 
 

 
 

 
นำยชยัพทัธ ์ชว่ยแดง 

พนกังำน (ระดบั 3) ปฏบิตัหิน้ำที่ผูช้่วยหวัหน้ำงำนสวนป่ำท่ำชนะ 

 

 

 

 
นำยนพนนท ์ ชนินทยุทธวงศ ์

พนกังำนสญัญำจำ้ง 

 

 

 
  

นำยบุญเทดิ  ยิม้เยำะ           นำยไพฑรูย ์ ไภนิคม                  นำยสงัวำลย ์ ทุมเกดิ  

           พนกังำนปฏบิตักิำร (ชัน้ 5)                             พนกังำนปฏบิตักิำร (ชัน้ 5)                       พนกังำนปฏบิตักิำร (ชัน้ 5) 

ลกูจ้างเหมาปฏิบติังาน จ านวน    37  คน 

สมาชิกผู้กรีดยางพารา จ านวน  266  เบอรก์รีด 

การวิเคราะหปั์จจยัของธรุกิจ (SWOT ANALYSIS) 

 การวิเคราะหปั์จจยัภายในสวนป่า 
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จดุแขง็ (Strengths) 

1.สภำพพืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นทีร่ำบ ท ำใหส้ะดวกต่อกำรเขำ้บ ำรุงรกัษำต้นไมใ้นแปลงปลูก

สรำ้งสวนป่ำ และสะดวกต่อกำรขนสง่ผลผลติ 

2.มกีำรปลูกไมเ้ศรษฐกจิยำงพำรำร่วมกบัไม้ป่ำชนิดดมีคี่ำ ท ำใหเ้กดิมูลค่ำเชงิเศรษฐกจิ

ทีห่ลำกหลำย คอื ไดท้ัง้ผลผลติน ้ำยำงพำรำ,ไม้ยำงพำรำ และไมป่้ำ ตลอดจนสง่เสรมิภำพลกัษณ์ทีด่ขีอง

สวนป่ำต่อชุมชนภำยนอกในเชงิอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

3.สภำวะอำกำศผนัผวน ฤดูรอ้นจะแลง้นำน เมื่อยำ่งเขำ้ฤดูฝนจะตกมำกกวำ่ปกติ 

สง่ผลต่อกำรกรดียำง 

4. งบประมำณในกำรรือ้ปรบัปรงุแปลงปลูกสรำ้งและดูแลพืน้ทีอ่นุรกัษ์ ใหเ้กดิ 

ประโยชน์อยำ่งมปีระสทิธภิำพ มจี ำนวนจ ำกดั 

จดุอ่อน (Weakness) 

  1.สภำพดนิเป็นดนิทรำยจดั มคีวำมเป็นกรดสูง ท ำใหต้้นยำงพำรำเจรญิเตบิโตได้ไม่ดี

เทำ่ทีค่วร  

  2 ยำนพำหนะมสีภำพเก่ำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรดูแลรกัษำสงู 

  3 สวสัดกิำรดำ้นบำ้นพกัคนงำนกรดียำงไม่เพยีงพอ 

การวิเคราะหปั์จจยัภายนอกสวนป่า 

โอกาส (Opportunities) 

1.ทศันคตขิองคนในชุมชนโดยรอบสวนป่ำทำ่ชนะ มทีศันคตเิชงิลบต่อกำรลกัขโมย และ

ยำเสพติด ท ำให้สภำพสงัคมมคีวำมสงบสุขเรยีบร้อย สมำชิกผู้กรดียำงพำรำซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนใน

ชุมชน      มีควำมซื่อสัตย์ ง่ำยต่อกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบขององค์กำร

อุตสำหกรรมป่ำไม ้

2.สวนป่ำทำ่ชนะมกีำรปลูกไมย้ำงพำรำร่วมกบัไมป่้ำชนิดดมีคีุณค่ำเป็นพืน้ทีจ่ ำนวนมำก 

ซึ่งเป็นโอกำสทีจ่ะพฒันำเป็นแหล่งศกึษำหำควำมรูด้ำ้นกำรปลูกยำงพำรำร่วมกบัไมป่้ำใหแ้ก่คนในชุมชน

ตลอดจนผูส้นใจ  

อุปสรรค (Threat) 

1.แนวโน้มรำคำผลผลติตกต ่ำ ท ำใหร้ำยไดล้ดลง 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 

 

 

2.กำรด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆของสวนป่ำยงัผูกพันกับกฎหมำยป่ำไม้ซึ่งต้องได้รบักำร

ตรวจสอบและอนุญำตจำกเจำ้พนักงำนป่ำไมก้่อนจงึจะด ำเนินกำรได ้ท ำใหเ้กดิควำมล่ำช้ำและควำมไม่

คล่องตวัในกำรบรหิำรงำนรฐักจิ 

3.แรงงำนหลักของสวนป่ำ คือ สมำชิกผู้กรีดยำงพำรำ และลูกจ้ำงเหมำ ขำดกำร

สนับสนุนสวสัดกิำรด้ำนต่ำงๆ ทีเ่พยีงพอจำกหน่วยงำน ท ำใหข้ำดแรงจูงใจเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของ

งำน 

4 ระเบยีบกฎเกณฑด์ำ้นป่ำไมไ้ม่เอือ้อ ำนวยต่อกำรบรหิำรจดักำรสวนป่ำ 

5 ยำงพำรำถือเป็นผลผลิตหลกัของสวนป่ำ มีควำมผนัผวนทำงด้ำนรำคำตำมกลไก

กำรตลำดสำกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการจดัการผลผลิตสวนป่า 
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประมำณกำรรำยจ่ำย 

(ลำ้นบำท) 

- อ ำนวยกำร 
- ท ำกำร 

รวม 

 

 

11.27 

29.27 

40.54 

 

 

11.27 

29.27 

40.54 

 

 

11.27 

29.27 

40.54 

 

 

11.27 

29.27 

40.54 

 

 

11.27 

29.27 

40.54 

ประมำณกำรผลผลติ 

น ้ำยำงพำรำ 

- พืน้ที ่(ไร่) 
- ผลผลติ (ตนั) 

 

 

5345.25 

        1,050  

 

 

 

5345.25 

1,050 

 

 

5440.71 

1,050 

 

 

5440.71 

1,050 

 

 

5440.71 

1,050 

ไมย้ำงพำรำ 

- พืน้ที ่(ไร่) 
- ผลผลติ (ลบ.ม.) 

     

ประมำณกำรรำยได ้

(ลำ้นบำท) 

- น ้ำยำงพำรำ 
- ไมย้ำงพำรำ 

รวม 

 

 

63.00 

 

63.00 

 

 

63.00 

 

63.00 

 

 

63.00 

 

63.00 

 

 

63.00 

 

63.00 

 

 

63.00 

 

63.00 

ก าไรสทุธิ 22.46 22.46 22.46 22.46 22.46 

หมำยเหตุ  รำคำขำยน ้ำยำงพำรำ 60.- บำท/กโิลกรมั , ไมย้ำงพำรำ 650.- บำท/ลูกบำศกเ์มตร 

 

 

 

 

 

ด้านการปลกูสร้างและบ ารงุสวนป่า 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
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ประมำณกำรรำยจ่ำย 

(ลำ้นบำท) 

- อ ำนวยกำร 
- ท ำกำร 

 

 

2.02 

0.90 

 

 

2.46 

1.44          

                

 

 

1.96 

1.14 

 

 

1.45 

1.14 

 

 

1.45 

1.14 

พืน้ทีป่ลูกสรำ้ง(ไร่) 

- แปลงเก่ำ 
(ยำงพำรำ) 

- แปลงเก่ำ  
(อื่นๆ) 

- แปลงใหม่  
(ปลูกทดแทนพืน้ทีท่ ำ

ไม)้ 

 

216.82 

 

1614.495 

 

102.11 

 

318.93 

 

1614.495 

 

 

 

318.93 

 

1614.495 

 

 

 

318.93 

 

1614.495 

 

 

 

318.93 

 

1614.495 

 

 

หมำยเหตุ กำรปลูกทดแทนพื้นที่ท ำไม้ปี 2559 เป็นพื้นที่ท ำไม้ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 102.11 ไร่
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แผนปฏิบติัการประจ าปี 2560-2564 

งานสวนป่าท่าชนะ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสรุาษฎรธ์านี 

1. ช่ือแผนปฏิบติัการ  กำรดูแลพืน้ทีเ่ปิดกรดีและกำรเกบ็เกีย่วผลผลติน ้ำยำงพำรำ 

2. หน่วยงานรบัผิดชอบ งำนสวนป่ำทำ่ชนะ  

3. วตัถปุระสงค ์  1. เพื่อควบคุมกำรเกบ็เกีย่วผลผลติใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกจิทีก่ ำหนด และป้องกนักำรรัว่ไหลของผลผลติ 

    2. เพื่อสรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่หน่วยงำน และมกีำรกระจำยรำยไดสู้ชุ่มชนทอ้งถิน่ 

4. เป้าหมาย   ด ำเนินกำรเกบ็เกีย่วผลผลติใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยรำยปี 

5. ตวัช้ีวดั   ผลผลติรำยปี (ตนั) 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดบัท่ี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กำรดูแลและบ ำรุงรกัษำต้นยำงพำรำ หน.สป./ 5,345.25 ไร ่ 5,345.25ไร ่ 5,345.25 ไร ่ 5,345.25 ไร ่ 5,345.25ไร ่  

 - ก ำจดัวชัพชื ผช.หน.สป.      ม.ิย./ต.ค. 

 - ใสปุ๋่ย       ก.ค./พ.ย. 

 - ป้องกนัไฟ       ม.ค.-พ.ค. 

 - นับจ ำนวนต้นกรดี/ส ำรวจก ำลงัผลติ       เม.ย.-พ.ค. 

2 กำรเกบ็เกีย่วผลผลติ หน.สป./ 1,050 ตนั 1,050 ตนั 1,050 ตนั 1,050 ตนั 1,050 ตนั  

 - กำรสมคัรและคดัเลอืกสมำชกิกรดียำงพำรำ ผช.หน.สป.      ม.ีค.-เม.ย. 
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 - กำรเกบ็เกีย่วผลผลติ       เม.ย.-ม.ีค. 

 - กำรพกัหน้ำกรดี       ม.ีค.-เม.ย. 

3 กำรตดิตำมประเมนิผล หน.สป.      ม.ค.-ธ.ค. 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี 2560-2564 

งานสวนป่าท่าชนะ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสรุาษฎรธ์านี 

1. ช่ือแผนปฏิบติัการ  กำรดูแลรกัษำพืน้ทีป่ลูกสรำ้งสวนป่ำไมย้ำงพำรำก่อนเปิดกรดี 

2. หน่วยงานรบัผิดชอบ งำนสวนป่ำทำ่ชนะ  

3. วตัถปุระสงค ์  1. เพื่อดูแลรกัษำพืน้ทีป่ลูกสรำ้งสวนป่ำไมย้ำงพำรำใหเ้จรญิเตบิโตเป็นไปตำมหลกัวชิำกำร 

     2. เพื่อใหต้น้ยำงพำรำสำมำรถเกบ็เกีย่วผลผลติไดเ้มื่อครบตำมเกณฑก์ ำหนด 

4. เป้าหมาย   ดูแลรกัษำพืน้ทีป่ลูกสรำ้งสวนป่ำไมย้ำงพำรำก่อนเปิดกรดี 

5. ตวัช้ีวดั   1. อตัรำกำรเจรญิเตบิโตเป็นไปตำมขอ้มูลทำงวชิำกำร 

     2. พืน้ทีส่วนป่ำไม่เกดิไฟไหมภ้ำยในสวนป่ำ 
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6. รายละเอียดแผนงาน 

 

 

 
กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กำรบ ำรุงรกัษำพืน้ทีส่วนป่ำไมย้ำงพำรำอำยุ 2-3 ปี หน.สป./ 318.93 ไร่ 318.93 ไร่ 318.93 ไร่ 318.93 ไร่ 318.93 ไร่  

 - กำรส ำรวจอตัรำกำรรอดตำย ผช.หน.สป.      เม.ย.-พ.ค. 

 - กำรปลกูซ่อม       ม.ิย.-ก.ค. 

 - ก ำจดัวชัพชื       ม.ิย./ต.ค. 

 - ใสปุ๋่ย       ก.ค./พ.ย. 

 - แต่งกิง่       ก.ค./ต.ค. 

 - ป้องกนัไฟ       ม.ค.-พ.ค. 

2 กำรบ ำรุงรกัษำพืน้ทีส่วนป่ำไมย้ำงพำรำอำยุ 4-6ปี หน.สป./       

 - ก ำจดัวชัพชื       ม.ิย./ต.ค. 

 - ใสปุ๋่ย       ก.ค./พ.ย. 

 - ป้องกนัไฟ       ม.ค.-พ.ค. 

3 กำรตดิตำมประเมนิผล หน.สป.      ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนปฏิบติัการประจ าปี 2560-2564 

งานสวนป่าท่าชนะ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสรุาษฎรธ์านี 

1. ช่ือแผนปฏิบติัการ  กำรปลกูสรำ้งสวนป่ำไมย้ำงพำรำทดแทนพื้นที่ท ำไม ้

2. หน่วยงานรบัผิดชอบ งำนสวนป่ำท่ำชนะ  

3. วตัถปุระสงค ์  1. เพื่อรื้อปรบัปรุงพฒันำพื้นที่สวนป่ำไมย้ำงพำรำบรเิวณที่ท ำไมอ้อกใหเ้ป็นไปตำมหลกัวชิำกำร 

     2. เพื่อเพิม่ศกัยภำพของพื้นที่ใหม้มีลูคำ่ผลตอบแทนทำงเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มอยำ่งยัง่ยนื 

4. เป้าหมาย   พื้นที่ปลกูไมย้ำงพำรำสลบัไมด้มีคีำ่ ทดแทนพื้นที่ท ำไมอ้อก 

5. ตวัชีว้ดั   1. เน้ือที่ปลกูสรำ้งสวนป่ำไมย้ำงพำรำสลบัไมด้มีคีำ่ (ไร่) 

     2. อตัรำกำรรอดตำยไมน้่อยกว่ำ 90% 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดบัท่ี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 เตรยีมพืน้ทีป่ลูก หน.สป./ 102.11 ไร่     ม.ค.-เม.ย. 

2 ปักหลกัหมำยปลูก ผช.หน.สป.      เม.ย. 

3 ปลูก (รวมขุดหลุมและรองก้นหลุม ขนกล้ำ คำ่กลำ้ไม)้       พ.ค.-ก.ค. 

4 ก ำจดัวชัพชื       ส.ค./พ.ย. 

5 ใสปุ๋่ย       ส.ค./พ.ย. 

6 ปลูกซ่อม       ก.ย. 



20 

 

 

แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 

 

 

7 ป้องกนัไฟ       ม.ค.-พ.ค. 

8 ส ำรวจอตัรำกำรรอดตำย       เม.ย.-พ.ค. 

9 รำยงำนผลกำรปลกูสรำ้ง       ต.ค.-พ.ย. 

10 กำรตดิตำมประเมนิผล       ม.ค.-ธ.ค. 

แผนปฏิบติัการประจ าปี 2560-2564 

งานสวนป่าท่าชนะ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสรุาษฎรธ์านี 

1. ช่ือแผนปฏิบติัการ  กำรท ำไมย้ำงพำรำออกจำกพืน้ทีส่วนป่ำ 

2. หน่วยงานรบัผิดชอบ งำนสวนป่ำทำ่ชนะ  

3. วตัถปุระสงค ์  1. เพื่อด ำเนินกำรท ำไมอ้อกในพืน้ทีส่วนป่ำทีค่รบรอบตดัฟัน และมผีลผลติไม่คุม้ค่ำแก่กำรลงทนุ  

     2. เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรท ำไมอ้อกเป็นไปตำมหลกัวชิำกำร และตำมแนวทำงกำรเกดิผลกระทบต ่ำ 

4. เป้าหมาย   พืน้ทีท่ ำไมต้ำมแผนกำรท ำไมย้ำงพำรำ  

5. ตวัช้ีวดั   1. เนื้อทีท่ ำไมอ้อก (ไร่) 

     2. ปรมิำตรไมย้ำงพำรำ (ลบ.ม.) 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดบัท่ี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ส ำรวจก ำลงัผลติไมย้ำงพำรำ หน.สป./      ต.ค.-ธ.ค.  

(ก่อนปีท ำไม)้ 2 กำรขออนุญำตท ำไมอ้อกและช ำระคำ่ภำคหลวง ผช.หน.สป.      
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3 ยืน่ขอรบัทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงพำรำจำก สกย.       

4 จดัท ำบญัชสีต๊อกไม ้       

5 ประกำศประมลูจ ำหน่ำย       ม.ค. 

6 ควบคุมกำรท ำไมอ้อกให้เป็นไปตำมหลกัวชิำกำร       ม.ค.-ม.ีค. 

7 รำยงำนผลกำรท ำไม ้       ม.ีค.-เม.ย. 

8 กำรส ำรวจผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม       ม.ค./พ.ค. 

9 กำรตดิตำมประเมนิผล        
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 

 

 

แผนการด าเนินงานด้านสงัคม 

  งำนสวนป่ำท่ำชนะ มชีุมชนรอบสวนป่ำจ ำนวน 4 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย หมู่ที ่3 บ้ำนน ้ำด ำ, 

หมู่ที่ 11 บ้ำนสวนเหนือ, หมู่ที่14 บ้ำนร่มไทร และหมู่ที่ 22 บ้ำนห้วยเคี่ยม ต.ประสงค์ อ.ท่ำชนะ  

กำรบรหิำรจดักำรสวนป่ำโดยชุมชนมสี่วนร่วมจงึมคีวำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่กำรด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆของ

สวนป่ำยอ่มสง่ผลใหเ้กดิกำรกระทบสง่ถงึประชำชนในพืน้ที่รอบๆสวนป่ำดงันัน้ เพื่อใหส้วนป่ำสำมำรถมี

เครื่องมอื ในกำรเขำ้ถงึและทรำบแนวโน้มของผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสงัคม กำรวเิครำะหช์ุมชนแบบมสี่วน

ร่วม จะได้เป็นแนวทำงหนึ่ง หรือเป็นกระบวนกำรหนึ่งในกำรศกึษำ สบืค้นส ำรวจ ตรวจสอบสภำพ

โครงสร้ำงและหน้ำที่ของชุมชนทัง้ในเชิงของกำรรวมกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ ควำมผูกพัน ควำมขดัแย้ง  

รวมทัง้ควำมต้องกำรของชุมชนต่อกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม สำธำรณสุข กำรเมือง 

วฒันธรรมและทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อจะไดน้ ำผลทีไ่ด้จำกกระบวนกำรมสีว่นร่วม ผำ่น

ทำงเทคนิควธิกีำรต่ำงๆมำใชใ้นกำรวำงแผนกำรท ำงำนของสวนป่ำใหด้ขี ึน้ต่อไป 

 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

- สนับสนุนใหพ้นักงำน/ลูกจำ้ง ไดร้บั
กำรฝึกอบรมตำมสำยงำน อำท ิกำร
ทบทวนองคค์วำมรูท้ำงบญัชแีละกำรเงนิ, 
ทกัษะกำรกรดียำงพำรำ ฯลฯ 

 

- กำรวเิครำะห/์ประเมนิผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีรอบสวนป่ำ 
 

- กำรมสีว่นร่วมของชุมชนทอ้งถิน่ใน
กำรปลูกสรำ้งสวนป่ำเศรษฐกจิ(กำรจำ้ง
งำน และวนเกษตร) 

 

- กำรควบคุมกำรท ำงำนใหเ้ป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดดำ้นชวีอนำมยั และควำม
ปลอดภยั 

 

√ 
 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

√ 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 

 

 

- กำรแกไ้ขขอ้ขดัแยง้อยำ่งมสีว่นร่วม √ 
 

 

√ √ √ √ 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี 2560-2564  

งานสวนป่าท่าชนะ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสรุาษฎรธ์านี 

1. ช่ือแผนปฏิบติัการ  กำรวเิครำะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของสวนป่ำ 

2. หน่วยงานรบัผิดชอบ งำนสวนป่ำทำ่ชนะ  

3. วตัถปุระสงค ์  1.เพื่อวเิครำะห/์จ ำแนกประเภทผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรอบสวนป่ำ 

     2.เพื่อบรหิำรจดักำรผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

4. เป้าหมาย   วเิครำะห/์จ ำแนกประเภทผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรอบสวนป่ำ 

5. ตวัช้ีวดั   รำยชื่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรอบสวนป่ำ 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดบัท่ี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 
ประชุมพนักงำนสวนป่ำเพือ่วเิครำะห์ผูม้สี่วนได้สว่น

เสยีรอบสวนป่ำ 
หน.สป./      ม.ค. 

2 จดัท ำรำยชือ่ผูม้สีว่นได้สวนเสยีรอบสวนป่ำ ผช.หน.สป./ 

รำยชือ่ผูม้ ี

สว่นได้สว่น

เสยีประจ ำปี 

รำยชือ่ผูม้สีว่น

ได้สว่นเสยี

ประจ ำปี 

รำยชือ่ผูม้สีว่น

ได้สว่นเสยี

ประจ ำปี 

รำยชือ่ผูม้สีว่น

ได้สว่นเสยี

ประจ ำปี 

รำยชือ่ผูม้สีว่น

ได้สว่นเสยี

ประจ ำปี 

ม.ค. 

3 จดัท ำแผนกำรบรหิำรผูม้สีว่นได้สว่นเสยีรอบสวนป่ำ พนักงำนสวนป่ำ      ก.พ.-ม.ีค. 

4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน       ธ.ค. 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 

 

 

5 ทบทวนกำรบรหิำรจดักำรผูม้สีว่นได้สว่นเสยี (ถ้ำม)ี       ม.ิย.-ก.ค. 

6 กำรตดิตำมประเมนิผล       ม.ค.-ธ.ค. 

 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี 2560-2564 

งานสวนป่าท่าชนะ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสรุาษฎรธ์านี 

1. ช่ือแผนปฏิบติัการ  กำรมสีว่นร่วมของชุมชนทอ้งถิน่ในกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำเศรษฐกจิ(กำรจำ้งงำน และวนเกษตร) 

2. หน่วยงานรบัผิดชอบ งำนสวนป่ำทำ่ชนะ  

3. วตัถปุระสงค ์  1.เพื่อใหชุ้มชนรอบสวนป่ำมสีว่นร่วมในกำรปลูกสรำ้งสวนป่ำเศรษฐกจิ 

    2. เพื่อใหเ้กดิกำรสรำ้งำน สรำ้งอำชพี สรำ้งรำยได ้ใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิน่รอบสวนป่ำ 

4. เป้าหมาย   กำรจำ้งแรงงำนจำกชุมชนรอบสวนป่ำ และเปิดโอกำสใหร้ำษฎรใชป้ระโยชน์พืน้ทีส่วนป่ำในระบบวนเกษตร 

5. ตวัช้ีวดั   1. สดัสว่นกำรจำ้งงำนของชุมชนรอบสวนป่ำ 

    2. จ ำนวนสญัญำ และจ ำนวนเนื้อทีด่ ำเนินกำรระบบวนเกษตร 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 

 

 

 

 

6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดบัท่ี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 

1 

กำรประกำศนโยบำยกำรจำ้งงำนสวนป่ำ และนโยบำย

กำรมสีว่นรว่มของชุมชนท้องถิน่ในกำรปลูกสรำ้งสวน

ป่ำเศรษฐกจิ (วนเกษตร) 

หน.สป./ 

ลูกจำ้ง/แรงงำน 

เป็นรำษฎรใน

ทอ้งถิน่มำกกว่ำ 

50% 

ลูกจำ้ง/แรงงำน 

เป็นรำษฎรใน

ทอ้งถิน่มำกกว่ำ 

50% 

ลูกจำ้ง/แรงงำน 

เป็นรำษฎรใน

ทอ้งถิน่มำกกว่ำ 

50% 

ลูกจำ้ง/แรงงำน 

เป็นรำษฎรใน

ทอ้งถิน่มำกกว่ำ 

50% 

ลูกจำ้ง/แรงงำน 

เป็นรำษฎรใน

ทอ้งถิน่มำกกว่ำ 

50% 

ม.ค.-ก.พ. 

2 
กำรประกำศรบัสมคัรลูกจำ้ง/แรงงำน และผูส้นใจเขำ้

รว่มวนเกษตร 
ผช.หน.สป./ 

มรีำษฎรสนใจ

เขำ้ร่วมระบบวน

เกษตร 

มรีำษฎรสนใจเขำ้

ร่วมระบบวน

เกษตร 

มรีำษฎรสนใจเขำ้

ร่วมระบบวน

เกษตร 

มรีำษฎรสนใจเขำ้

ร่วมระบบวน

เกษตร 

มรีำษฎรสนใจเขำ้

ร่วมระบบวน

เกษตร 

ม.ค.-ก.พ. 

3 
กำรคดัเลอืกลูกจำ้ง/แรงงำน และผูส้นใจเขำ้รว่มวน

เกษตร  
      ม.ีค.-พ.ค. 

4 กำรจดัท ำสญัญำ พรอ้มจดัท ำฐำนขอ้มลูลกูจำ้ง       ม.ีค.-พ.ค. 

5 กำรมอบหมำยงำน และกำรจำ่ยคำ่จำ้งแรงงำน       ม.ค.-ธ.ค. 

6 กำรตดิตำมประเมนิผล       ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 

 

 

แผนการด าเนินงานด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  งำนสวนป่ำท่ำชนะ ได้ด ำเนินกำรก ำหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อเป็นพื้นอนุรกัษ์ประเภท

แหล่งน ้ำ ล ำหว้ย พื้นทีอ่นุรกัษ์สองฝัง่ล ำหว้ย (Stream Bank) และแนวพื้นทีก่นัชน (Buffer Zone) และ

เป็นพื้นที่มคีุณค่ำด้ำนกำรอนุรกัษ์สูงในพื้นที่สวนป่ำ(High Conservation Value Area; HCVA) ได้แก่

ศ ำ ล 

แม่ยำยพิมพ์เพื่อสงวนและคุ้มครองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ทัง้พันธุ์พืช และพันธุ์สตัว์ภำยใน

ทอ้งถิน่ในคงอยูอ่ยำ่งยัง่ยนื จงึจ ำเป็นตอ้งมแีผนกำรจดักำรต่ำงๆ ไดแ้ก่ 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

- กำรดูแลรกัษำพืน้ทีอ่นุรกัษ์ของสวน
ป่ำใหค้งอยู ่(Stream Bank, Buffer Zone, 
พืน้ทีอ่นุรกัษ์) 

 

- กำรดูแลรกัษำไมอ้นุรกัษ์ใหค้งอยู ่
 

- กำรสงวนและคุม้ครองพนัธุพ์ชืและ
พนัธุส์ตัวใ์หย้งัคงควำมหลำกหลำยทำง
ชวีภำพ 

 

- กำรดูแลรกัษำพืน้ทีม่คีุณค่ำดำ้นกำร
อนุรกัษ์สงูในพืน้ทีส่วนป่ำ(High 
Conservation Value Area; HCVA) ใหค้ง
อยู ่

 

- กำรสง่เสรมิควำมรูด้ำ้นกำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่
ชุมชนทอ้งถิน่ 

 

- กำรควบคุมกำรใชส้ำรเคม ีและวตัถุ
อนัตรำย ภำยในพืน้ทีส่วนป่ำ 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 
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แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี 2560-2564 

งานสวนป่าท่าชนะ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสรุาษฎรธ์านี 

1. ช่ือแผนปฏิบติัการ กำรดูแลรกัษำไม้อนุรกัษ์ พื้นที่อนุรกัษ์ และพื้นที่มคีุณค่ำด้ำนกำรอนุรักษ์สูงในพื้นที่สวนป่ำ(High Conservation Value Area; 

HCVA) 

2. หน่วยงานรบัผิดชอบ งำนสวนป่ำทำ่ชนะ  

3. วตัถปุระสงค ์  1.  เพื่อดูแล รกัษำ ปกป้องระบบนิเวศน์ และควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพบรเิวณพืน้ทีอ่นุรกัษ์ในเขตสวนป่ำ 

    2. เพื่อสง่เสรมิใหเ้ป็นแหล่งศกึษำเรยีนรูด้ำ้นทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มแก่เยำวชน และรำษฎรในทอ้งถิน่ 

3. เพื่อส่งเสรมิใหชุ้มชนในทอ้งถิน่ตระหนัก และเห็นควำมส ำคญัของทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้เรยีนรู้ทีจ่ะใช้

ประโยชน์อยำ่งยัง่ยนื 

4. เป้าหมาย  ไมอ้นุรกัษ์ พืน้ทีอ่นุรกัษ์ และพื้นทีม่คีุณค่ำดำ้นกำรอนุรกัษ์สงูในพื้นทีส่วนป่ำ(High Conservation Value Area; HCVA) ยงัมสีภำพ

สมบูรณ์ คงอยู ่

5. ตวัช้ีวดั   1. จ ำนวนพืน้ทีอ่นุรกัษ์ (ไร่) 

    2. จ ำนวนตน้ไมอ้นุรกัษ์ (ตน้) 

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

    4. รำยชื่อพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวท์ ีเ่ป็นปัจจุบนั 

    5. จ ำนวนผูเ้ขำ้มำใชป้ระโยชน์ และจ ำนวนผลผลติจำกพืน้ทีอ่นุรกัษ์ทีใ่ชป้ระโยชน์ 
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6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดบัท่ี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 

1 กำรส ำรวจและจดัท ำฐำนขอ้มลูให้เป็นปัจจุบนั  หน.สป./ ไมอ้นุรกัษ์ 

พืน้ที่

อนุรกัษ์ และ

พืน้ที ่HCVA 

ยงัมสีภำพ

สมบูรณ์ 

คงอยู ่

ไมอ้นุรกัษ์ 

พืน้ทีอ่นุรกัษ์ 

และพืน้ที ่

HCVA 

ยงัมสีภำพ

สมบูรณ์ 

คงอยู ่

 ไมอ้นุรกัษ์ 

พืน้ทีอ่นุรกัษ์ 

และพืน้ที ่

HCVA 

ยงัมสีภำพ

สมบูรณ์ 

คงอยู ่

ไมอ้นุรกัษ์ 

พืน้ทีอ่นุรกัษ์ 

และพืน้ที ่

HCVA 

ยงัมสีภำพ

สมบูรณ์ 

คงอยู ่

ม.ค.-ธ.ค. 

2 

กำรประกำศนโยบำยสวนป่ำด้ำนกำรดูแล 

สงวน อนุรกัษ์ไมอ้นุรกัษ์ พืน้ทีอ่นุรกัษ์ และ

พืน้ที ่HCVA 

ผช.หน.สป./ 

ม.ค.-ธ.ค. 

3 
กำรเกบ็ตวัอยำ่งดนิและน ้ำเพือ่วเิครำะห์ขอ้มลู

และประเมนิผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม 
พนักงำนสวนป่ำ 

พ.ค./พ.ย. 

4 
กำรตรวจตรำ ป้องกนั และดูแลรกัษำไม้

อนุรกัษ์ พืน้ทีอ่นุรกัษ์ และพืน้ที ่HCVA 
 

ม.ค.-ธ.ค. 

5 

กำรเกบ็ขอ้มลูผูเ้ขำ้มำใชป้ระโยชน์ และ

ลกัษณะกำรใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีอ่นุรกัษ์ และ

พืน้ที ่HCVA 

 

ม.ค.-ธ.ค. 

5 
กำรเผยแพรแ่ละประชำสมัพนัธเ์พือ่ให้ควำมรู้

ด้ำนกำรอนุรกัษ์และกำรใชป้ระโยชน์ 
 

ม.ค.-ธ.ค. 

6 กำรตดิตำมประเมนิผล  ม.ค.-ธ.ค. 
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  ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบวนวฒัน์ 
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1. การเตรียมพื้นท่ี 
 หลงัจำกกำรท ำไมอ้อกจำกพื้นที ่จะตอ้งด ำเนินกำรถอนรำกถอนตอก ำจดัเศษวชัพชืตกคำ้งออก

ใหห้มดสิน้ท ำกำรไถดว้ยรถแทรกเตอรล์อ้ยำงโดยไถบุกเบกิดว้ยผำน 3 และไถพรวนดว้ยผำน 7 ซึ่งหำก
เตรยีมพื้นทีไ่ดด้กีำรด ำเนินงำนในขัน้ตอนต่อไปก็จะสะดวกสิน้เปลอืงค่ำใชจ้่ำยน้อยจะเตรยีมพื้นทีช่่วง
ไหนจะตอ้งค ำนึงถงึฤดูกำลด้วยในช่วงทีฝ่นตกซึ่งพรอ้มจะปลูกจะต้องเตรยีมพืน้ทีใ่หเ้สรจ็ก่อนฝนจะตก
ประมำณ 1 สปัดำหห์ำกเตรยีมพืน้ทีเ่สรจ็ไวน้ำนมำกจะมปัีญหำวชัพชืงอกใหม่หำกเตรยีมพื้นทีล่่ำช้ำจะ
สรำ้งปัญหำปลูกไม่ทนัและค่ำใชจ้่ำยจะสงูขึน้สญูเสยีโอกำสของกำรเก็บเกีย่วผลผลติในอนำคตช่วงเวลำที่
เหมำะสมควรด ำเนินกำรระหวำ่งเดอืนมกรำคม-เมษำยนในกรณพีื้นทีม่ำกวำ่ 100 ไร่หำกพื้นทีน้่อยกว่ำ 
100 ไร่ควรด ำเนินกำรระหวำ่งเดอืนมนีำคม - เมษำยนแต่ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัฤดูฝนของแต่ละทอ้งทีด่ว้ย 

วิธีการเตรียมพ้ืนท่ี ด ำเนินกำรโดยรงงำนเครื่องจกัรกล และสำรเคมผีสมผสำนกนักล่ำวคอื 

- การเตรียมพื้นท่ีด้วยแรงงานคอืกำรใชแ้รงงำนถำงป่ำเกบ็รบิเผำรบิการถางป่าถำงวชัพชื

ทีเ่ป็นวชัพชืขนำดเล็กใหท้ัว่พื้นทีห่ำกมกีอไผ่หรอืหวำยใหฟั้นลงใหร้ำบเรยีบใหต้อใกล้ผวิดนิมำกที่สุด

การเก็บริบเผาริบเป็นกำรเกบ็ต้นไมเ้ศษไม้ปลำยไม้ทีห่ลงเหลอืจำกกำรเผำป่ำเผำรบิใหห้มดจำกพื้นที่

หำกกำรเผำป่ำเผำไหมไ้ดด้จีะเหลอืเศษไมป้ลำยไมน้้อยกำรเกบ็รบิจะรวดเร็วขึน้วธิกีำรเกบ็รบิใชแ้รงงำน

เกบ็เศษไมข้นำดเลก็มำกองรวมกนัเพื่อท ำเชือ้ไฟตดัทอ่นไมข้นำดใหญ่มำกองสุมดำ้นบนถำ้สำมำรถกอง

เป็นกระโจมคลำ้ยก่อกองไฟของลูกเสอืในกำรเล่นรอบกองไฟได้จะจุดไฟเผำไหมไ้ด้ดกีว่ำกำรซ้อนทบั

ตำมแนวนอนหลงัจำกน ำไม้ใหญ่มำทบับนกองเศษไมแ้ลว้เมื่ออำกำศเริม่รอ้นขึน้เริม่เผำไฟในระหวำ่งไฟ

ไหม้คอยหมัน่มำตรวจสอบใช้กิง่ไม้ขนำดใหญ่ดนักองถ่ำนใหไ้ปไหม้เศษไม้ส่วนทีเ่หลอืใหห้มดสิน้เป็น

กำรสิน้สดุขบวนกำรเตรยีมพืน้ทีโ่ดยใชแ้รงงำน 

- การใช้เครื่องจกัรกลเครื่องจักรกลที่ต้องน ำมำปฏิบัติงำนคือรถแทรกเตอร์ตีนตะขำบ 
(Crawler) หรอืรถขดุ(Back hoe) ด ำเนินกำรถำงป่ำลม้ไมถ้อนตอกวำดรวมกอง (Withdrawal) เกลีย่ปรบั
พืน้ทีห่ลงัจำกนัน้ใชร้ถแทรกเตอรล์อ้ยำง (Farm tractor) ตดิผำนไถ 3 จำนหรอื 4 จำนท ำกำรไถบุกเบกิ
ทิง้ไวป้ระมำณ 15 วนัตดิผำนไถ 7 จำนท ำกำรไถพรวนก็จะเสร็จขัน้ตอนของกำรเตรยีมพื้นทีก่ำรเตรยีม
พืน้ทีท่ ีป่ระณตี(Intensive) ภำยหลงัจำกเตรยีมพืน้ทีเ่สรจ็ในพื้นทีน่ัน้จะตอ้งไม่มจีอมปลวกตอไม้หรอืเศษ
ไมป้ลำยไมห้ลงเหลอือยูซ่ึ่งมวีธิกีำรจดักำรไดด้งันี้ 

กำรรวมกองตน้ไม้ทีถ่ำงลงหรอืขุดตอขึน้มำใหร้วมกองเป็นกองยำวๆใหแ้นวของกองเป็นไป
ตำมทศิทำงลมหำกพื้นทีเ่ป็นทีล่ำดชนัหรอืควนเขำใหก้องโดยมทีศิทำงขึน้เขำอดักองด้ำนขำ้งใหแ้น่น
ท ำกำรเผำกองเศษไมจ้ำกหวักองทำงดำ้นต้นลมเนื่องจำกไมท้ีก่องยงัไม่แหง้สนิทอำจจะใชเ้ชือ้ไฟช่วย 
เผำในครัง้แรกเชื้อไฟที่ใช้อำจจะเป็นยำงรถยนต์ที่ช ำรุดแล้วหรือน ้ ำมันดีเซลก็ได้เริ่มเผำในตอน
กลำงวนัขณะอำกำศรอ้นเมื่อไฟเริม่ลุกแล้วใชร้ถแทรกเตอร์ตนีตะขำบหรอืรถแบคโฮคอยอดักองไฟให้



35 

 

 

แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 

 

 

แน่นเป็นระยะกำรเผำไหมก้จ็ะดขี ึน้ควรเผำพรอ้มๆกนัหลำยๆกองในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนัเพื่อเครื่องจกัรที่
คอยอดักองไฟจะได้ไม่เสยีเวลำท ำงำนและเมื่อไฟไหม้เศษไม้ปลำยไม้ส่วนเลก็ๆหมดแล้วจะคงเหลอื
ตน้ไมข้นำดใหญ่หรอืตอไมใ้หท้ ำกำรสลำยกองแลว้อดัเผำใหม่ใหห้มดก็จะเผำไดง้่ำยขึน้เพรำะมถ่ีำนไม้
ตดิไฟอยูจ่ ำนวนมำกกำรเผำเศษไมป้ลำยไมโ้ดยวธินีี้แมจ้ะมฝีนตกบำ้งกจ็ะเผำไดห้มด 

เมื่อเสรจ็สิน้กำรเผำจนไม่มเีศษไมห้ลงเหลอืแลว้เป็นขัน้ตอนของกำรเกลีย่ปรบัพืน้ทีโ่ดยกำร
เกลีย่จอมปลวกออกใหพ้ืน้ทีร่ำบเรยีบเพื่อควำมสะดวกในกำรไถบุกเบกิในพืน้ทีร่ำบกำรไถบุกเบกิดว้ย
ผำนไถ 3 จำนหรอื 4 จำนก่อนจะลงมอืไถจะตอ้งทรำบวำ่จะปักหลกัหมำยปลูกไปตำมทศิทำงใดเพรำ 
 บุกเบกิทีด่ทีศิทำงกำรไถควรจะตัง้ฉำกกบัแนวปลูกตน้ไมแ้ละกำรไถพรวนเป็นกำรไถตัง้ฉำกกบักำร

ไถบุกเบกิทศิทำงกำรไถจะเป็นไปตำมแนวปลูกตน้ไมก้ำรด ำเนินกำรเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรเขำ้

ด ำเนินกำรปักหลกัหมำยปลูกและกำรปลูกเพรำะคนงำนไมต่อ้งเดนิขำ้มขีไ้ถกำรไถในพืน้ทีป่ลูกยำงพำรำ

ทีม่นี ้ำทว่มถงึจะเปลีย่นเป็นกำรไถยกร่องวธิกีำรไถจะไถไปตำมทศิทำงของแนวปลูกตน้ไมใ้ชผ้ำน 3 หรอื

ผำน 4 ไถครัง้แรกสำดดนิทีไ่ถขึน้ไวบ้รเิวณโคนยำงพำรำและไถพรวนดว้ยผำน 7 ดว้ยวธิเีดยีวกนั

ระหวำ่งแถวยำงพำรำจะเป็นร่องลกึประมำณ 50 ซ.ม. ส ำหรบัใหน้ ้ำในดนิไหลจำกโคนตน้ยำงพำรำมำ

เกบ็ขงัในฤดูฝน 

 
 ภาพหน้าตดัหลงัไถยกร่องเสรจ็ 

- การใช้สารเคมีจะด ำเนินกำรหลงัจำกถำงป่ำโค่นล้มเก็บรบิเผำรบิแล้วปล่อยใหว้ชัพชืขึ้น
ประมำณ 30 ซ.ม. และใชส้ำรเคมฉีีดพ่นก ำจดัซึ่งจะเป็นวธิกีำรทีส่ะดวกและประหยดัวชัพชืตำยสิน้ซำก
หำกด ำเนินกำรไม่ทนัวชัพชืขึน้สูงมำกจะต้องใช้สำรเคมใีนกำรก ำจดัมำกขึน้วชัพืชจงึจะแหง้ตำยโดย
ค ำนึงถงึชนิดของวชัพชืทีข่ ึน้อยูเ่ป็นหลกัเหมำะกบัวชัพชืทีเ่ป็นพชืใบเลีย้งเดี่ยวเช่นหญ้ำต่ำงๆสำรเคมทีี่
นิยมใชค้อืไกลโฟเสทและอมิมำสเฟอรใ์นกำรด ำเนินกำรควรจะด ำเนินกำรในตน้ฤดูฝนปล่อยใหว้ชัพชืยุบ
ตำยจงึจะเขำ้ด ำเนินกำรในขัน้ตอนต่อไป 
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2. การคดัเลือกชนิดพนัธุ ์
พนัธุย์ำงพำรำทีน่ ำมำปลูกในสวนยำงพำรำของประเทศไทยในปัจจุบนัเป็นยำงพนัธุด์ที ี่

เกดิจำกกำรผสมพนัธุเ์พื่อสรำ้งอตัรำผลผลติใหเ้หมำะสมในทำงเศรษฐกจิยำงพนัธุด์มีมีำกมำยหลำยชนิด
แหล่งผสมพนัธุย์ำงทีเ่ป็นทีย่อมรบัคอืประเทศมำเลเซยีอนิโดนีเซยีและประเทศไทยกำรจะเลอืกยำงพำรำ
พนัธุใ์ดมำปลูกจะตอ้งค ำนึงถงึควำมเหมำะสมดำ้นต่ำงๆในช่วงเริม่ตน้กำรปลูกสร้ำงสวนยำงเจำ้ของสวน
จะเลอืกชนิดพันธุ์ทีใ่ห้น ้ำยำงต่อปีต่อไร่ดทีี่สุดพนัธุ์ยำงทีเ่หมำะสมในกรณีนี้จะมี BPM 24 RRIM 600 
หรอื RRIT 251 เป็นตน้ต่อมำวงกำรใชส้อยไมโ้ดยเฉพำะไมเ้ครื่องเรอืน (Ferniture)  
จำกเนื้อไม้ยำงพำรำเป็นทีน่ิยมมำกขึน้เจ้ำของสวนกม็ุ่งหวงัจะปลูกยำงพำรำเพื่อหวงัใชเ้นื้อไมด้้วยชนิด

พนัธุ์ยำงทีเ่หมำะสมเพื่อกำรนี้จะมพีนัธุ์ PB 235 RRIM 620 หรอื GT 1 เป็นต้นแต่เมื่อด ำเนินกำรปลูก

ไปแล้วมกัจะพบกับปัญหำนำนำประกำรเช่นกำรเกิดโรคต่ำงๆในบำงชนิดพันธุ์กำรเจริญเตบิโตไม่ดี

ช่วงเวลำกำรกรดียำงไม่ครบรอบหมุนเวยีนเป็นตน้ดงันัน้กำรเลอืกชนิดพนัธุย์ำงพำรำพนัธุด์มีำปลูกจงึ

ตอ้งค ำนึงถงึปัจจยัอื่นๆประกอบเช่นสภำพดนิลกัษณะของพื้นทีส่ภำพดนิฟ้ำอำกำศควำมเหมำะสมต่อ

ระบบกรดียำงและอตัรำของน ้ำฝนเฉลีย่ต่อปีเป็นตน้ชนิดพนัธุย์ำงพำรำทีก่ล่ำวไวเ้บือ้งตน้เป็นชนิดพนัธุ์ที่

นิยมปลูกปัจจุบนัแต่ละชนิดพนัธุม์คีุณสมบตัเิฉพำะตวัแตกต่ำงกนั โดยสวนป่ำกำญจนดษิฐไ์ดด้ ำเนินกำร

คดัเลอืกสำยพนัธุท์ ีม่คีวำมเหมำะสมในพืน้ที ่จ ำนวน 3ชนิด ไดแ้ก่ 

- RRIM 600 เป็นยำงพำรำลูกผสมของประเทศมำเลเซียในประเทศไทยนิยมปลูกชนิดนี้มำก
ใหผ้ลผลติปำนกลำงปลูกได้ทุกสภำพดนิมคีวำมต้ำนทำนต่อโรครำใบร่วงจำกเชื้อรำไฟทอปเทอร่ำทีท่ ำ
ใหใ้บยำงร่วงในฤดูฝนน้อยในเขตทีม่โีรคนี้จงึไม่สมควรปลูกล ำตน้มขีนำดเลก็รำคำเนื้อไมห้ลงักรดีมรีำคำ
ซื้อขำยต ่ำกวำ่ชนิดพนัธุอ์ื่นมคีวำมทนทำนต่อกำรกรดีถีป่ำนกลำง 

-  RRIT 251 เป็นยำงพำรำลูกผสมของประเทศไทยก ำลงัไดร้บัค ำแนะน ำจำกสถำบนัวจิยั
ยำงปรมิำณน ้ำยำงมมีำกกวำ่พนัธุ์ RRIM 600 ในหน้ำกรดีแรกผลผลติต่อไร่ต่อปีอยูใ่นเกณฑด์ไีดผ้ลผลติ
มำกกวำ่ 300 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี 

- PB 235เป็นยำงพำรำลูกผสมของประเทศอินโดนีเซียลกัษณะเด่นมีควำมเจรญิเติบโตใน
ระยะแรกปลูกเรว็มำกล ำตน้เปลำตรงท ำใหร้ำคำเนื้อไม้หลงักรดีมรีำคำสูงผลผลติน ้ำยำงในหน้ำกรดีแรก
หน้ำกรดีทีส่องมกัมปัีญหำเปลอืกแหง้ผูป้ลูกจะต้องหมัน่รกัษำหน้ำกรดีและจดัระบบกรดี 1 วนัเวน้ 1 วนั
จะชะลอกำรเกดิเปลอืกแหง้ได ้
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โดยกลำ้ทีน่ ำมำปลูกในพืน้ที ่จะคดัเลอืกด ำเนินกำร 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
- ปลกูด้วยกล้าตาเขียวโดยน ำกลำ้ทีต่ดิตำแล้วลงปลูกในแปลงกล้ำยำงพำรำตำเขยีวอำจจะ

เตรยีมเองหรอืซื้อจำกเอกชนหำกจะปลูกโดยวธินีี้ต้องปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเมื่อฝนตกชุกจะท ำใหอ้ตัรำ
กำรรอดตำยของกล้ำทีป่ลูกสูงโดยขณะปลูกก ำลงัมฝีนตกด้วยจะท ำใหก้ำรรอดตำยยิง่มำกขึน้กำรปลูก
โดยวธินีี้เหมำะสมกบักำรปลูกยำงพำรำในภำคใตแ้ละภำคตะวนัออกทีม่ฝีนชุก 

ขอ้ดทีนุด ำเนินกำรปำนกลำงกำรเกบ็เกีย่วผลผลติในอนำคตตรงตำมก ำหนด 
ขอ้เสยีกรณเีกดิฝนทิง้ช่วงหลงัปลูกจะท ำใหอ้ตัรำกำรงอกหรอือตัรำกำรรอดตำยของกล้ำ

ต ่ำจ ำเป็นตอ้งท ำกำรซ่อมแซม 
- ปลกูด้วยกล้าติดตาช าถงุโดยกำรใชก้ลำ้ช ำถุงทีม่ฉีัตรใบ 1-2 ฉัตรมำปลูกลงแปลงปลูกวธิี

นี้จะท ำใหก้ำรปลูกมอีตัรำกำรรอดตำยสูงกลำ้ช ำถุงอำจจะเตรยีมเองโดยกำรใชก้ลำ้ตำเขยีวมำเพำะช ำใน
ถุงดนิโดยกำรเพำะช ำถุงควรเตรยีมถุงขนำด 4x12 นิ้วบรรจุดนิน ำไปจุ่มในภำชนะบรรจุน ้ำจนดนิอุม้น ้ำ
จนอิม่ตวัแลว้น ำกล้ำยงตำเขยีวมำปักช ำน ำไปเรยีงพกัในเรอืนเพำะช ำกำรเรยีงควรค ำนึงถงึกำรเขำ้ไป
ปฏบิตังิำนดูแลรดน ้ำและหมัน่ปลดิตำทีแ่ตกจำกต้นตอเดมิมใิหแ้ก่งแยง่และเบยีดบงัตำยำงทีจ่ะแตกยอด
อ่อนและควรป้องกนัรกัษำโรครำทีจ่ะระบำดในเรอืนเพำะช ำหรอืซื้อกลำ้ช ำถุงกไ็ด้ 

ขอ้ดีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนำคตเป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนดอตัรำกำรรอดตำยหลัง
ปลูกสงูควำมเตบิโตสม ่ำเสมอด ี

ขอ้เสยีทนุค่อนขำ้งสงู 
3. การปักหลกัหมายปลกู 

กำรปักหลกัหมำยปลูกคอืกำรก ำหนดต ำแหน่งทีจ่ะปลูกตน้ยำงพำรำและก ำหนดจ ำนวน
ตน้ต่อไร่ก่อนกำรด ำเนินกำรปักหลกัหมำยปลูกพื้นทีท่ ีจ่ะปลูกจะต้องเตรยีมพื้นทีเ่รยีบร้อยแล้วมปัีจจยั
ต่ำงๆที่ต้องค ำนึงอนัดบัแรกคอืจ ำนวนต้นทีจ่ะปลูกในพื้นที่ 1 ไร่สถาบนัวิจยัยางแนะน าจ านวนต้น
ปลูกท่ีเหมาะสมกบัยางพาราทุกชนิดพนัธุ์คือยางพารา 1 ต้นจะครอบคลุมพื้นท่ี 20 ตารางเมตร
ซึ่งจะใหผ้ลผลติน ้ำยำงสดเมื่อคดิเป็นเนื้อยำงพำรำแหง้ได้มำกทีส่ดุปัจจยัถดัมำทีต่อ้งค ำนึงคอืสภำพของ
พื้นทีห่ำกเป็นพื้นที่รำบจะปักหลกัหมำยปลูกเป็นแถวตรงในขณะทีพ่ ื้นทีค่วนเขำหรอืพื้นที่ลำดชันจะ
ปักหลกัหมำยปลูกตำมแนวระนำบหรอืแนวขอบเขำช่วงเวลำทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรปักหลกัหมำยปลูก
ควรด ำเนินงำนหลงัจำกเตรยีมพืน้ทีเ่สรจ็ประมำณเดอืนเมษำยน-พฤษภำคม 

หลกัหมายปลูกหรอืภำษำของสวนยำงพำรำเรยีกวำ่“ไม้ชะมบ” เป็นไมห้ลกัท ำจำกไม้
ไผ่กลมขนำดเลก็เสน้รอบวงประมำณ 5 - 8 ซม. หรอืไม้ไผ่ขนำดใหญ่ผ่ำซีกกวำ้งประมำณ 1 นิ้วควำม
ยำวประมำณ 1.2 เมตรเสีย้มปลำยแหลม 1 ด้ำนไม้ชะมบอำจจะท ำจำกวสัดุอื่นก็ไดเ้ช่นกิง่ไม้ขนำดเล็ก
หรอืเหลก็กลวงหรอืเหลก็กลมกไ็ดแ้ต่ตอ้งค ำนึงถงึรำคำตน้ทนุดว้ยกำรใชไ้มเ้ป็นไมช้ะมบใชง้ำนไดปี้เดยีว
แต่ใชเ้หลก็อำจจะใชไ้ดห้ลำยปี 
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วิธีการปักหลกัหมายปลกูในพืน้ทีร่ำบก่อนจะท ำกำรปักหลกัหมำยปลูกจะตอ้งค ำนึงถงึ
รูปร่ำงของพืน้ทีแ่ละทศิทำงของลมประจ ำถิน่สว่นมำกจะนิยมปักหลกัหมำยปลูกขนำนกบัแนวเขตแปลง 
เพื่อควำมเรยีบรอ้ยสวยงำมซึ่งบำงครัง้แนวทีปั่กหลกัขวำงกบัทศิทำงของลมประจ ำถิน่จะก่อเกดิปัญหำ
ตน้ยำงพำรำทีป่ลูกลม้ในกรณลีมแรงลมประจ ำถิน่ทีส่ ำคญัของประเทศไทยคอืลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้
และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งลมมรสมุทัง้ 2 นี้มทีศิทำงกำรพดัทีส่วนทำงกนัดงันัน้ทศิทำงกำร
ปักหลกัหมำยปลูกทีเ่หมำะสมควรปักหลกัใหแ้ถวทีจ่ะปลูกเป็นไปตำมทศิทำงวนัออกเฉียงเหนือ - 
ตะวนัตกเฉียงใตแ้ต่หำกทศิทำงทีจ่ะปักหลกัหมำยปลูกไม่ขนำนกบัขอบแปลงกส็ำมำรถแกไ้ขไดโ้ดยใช้
ทศิทำงทีท่ ำมุมแหลมกบัแนวลมประจ ำถิน่ใหม้ำกทีส่ดุ 

 

 

  
 

 

 เมื่อตดัสนิใจเลอืกแนวทำงของแถวไดแ้ลว้กเ็ริม่ข ัน้ตอนต่อไปคอื 
3.1 กำรวำงแนวหลกั (Base Line) โดยใช้กล้องรงัวดัก ำหนดทศิทำงของแนวแถวปักหลกั

แม่ไวร้ะยะหำ่งๆหำกใชร้ะยะทำงระหวำ่งตน้ 3 เมตรหลกัแม่ควรจะหำ่งกนัหลกัละประมำณ 30 เมตรหรอื
ระยะตำมควำมยำวของเทปวดัระยะแต่ต้องหำรด้วย 3 ได้ลงตวัหำกเกษตรกรรำยย่อยไม่มกีล้องรงัวดั
อำจก ำหนดแนวแถวโดยกำรเล็งใหห้ลกัทุกหลกัซ้อนทบักนัตำมแนวทศิทำงทีต่้องกำรหลกัแม่หลกัแรก
ควรหำ่งถนนขอบแปลงประมำณ 1.5 เมตร 
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 3.2 กำรออกฉำกเป็นกำรก ำหนดทศิทำงของแถวถดัไปใหข้นำนกบัแนวแถวหลกัหำกใช้
กลอ้งรงัวดัใหใ้ช้มุมต่ำงกบัแถวหลกั 90 องศำแลว้วดัระยะทำงเทำ่ควำมหำ่งของแถวปักหลกัแม่หมำยไว้
ทกุแถวจนเต็มพื้นทีแ่ล้วยำ้ยกลอ้งรงัวดัมำวำงทีห่ลกัแม่แถวทีต่่อๆไปด ำเนินกำรวำงหลกัแม่ตำมขอ้  1.
แต่กรณไีม่ใชก้ล้องรงัวดัใหใ้ชเ้ทปวดัระยะออกฉำกโดยอำศยัทฤษฎบีทที่ 29 ในวชิำเลขำคณติทีก่ล่ำวไว้
วำ่ 
“ ก ำลงัสองของด้ำนตรงขำ้มมุมฉำกเท่ำกับผลรวมของก ำลงัสองของด้ำนประกอบมุมฉำก ” ตำมภำพ
ขำ้งล่ำงในภำพเป็นสำมเหลีย่มมุมฉำกซึ่งหำกจดัท ำเป็นสมกำรทำงคณติศำสตรจ์ะเป็นค2 = ก2 + ข2 ซึ่ง
หำกแทนค่ำเป็นตวัเลขของด้ำนประกอบของมุมฉำกทัง้สำมด้ำนจะมเีลขทีเ่ป็นจ ำนวนเตม็อยู่หนึ่งชุดที่
น ำมำประยกุตใ์ชก้บัทฤษฎีนี้ไดค้อืดำ้นก= 3 ข = 4 และค = 5 เมื่อน ำไปแทนค่ำในสมกำรจะเป็น52 = 32 
+ 42 หรอื25 = 9 +16 หรอื25 = 25 ในทำงปฏบิตัเิมื่อจะออกฉำกดว้ยเทปวดัระยะใหว้ำงหวัเทปทีม่เีลข 0 
ไว้ทีห่ลักแม่หลกัแรกวดัระยะไปตำมแนวหลกั  4 เมตรปักหลกัไวว้ดัระยะจำกหลกัทีปั่กไวไ้ปตำมแถว
ต่อไป 5 เมตรซึ่งเลขในเทปจะเป็นเลข 9 เมตรและลำกเทปต่ออกีอกี 3 เมตรไปหำหลกัแม่หลกัแรกซึ่ง
เลขในเทปจะเป็นเลข 12 ดึงเทปให้ตึงและอยู่ในแนวระนำบแล้วปักหลักไว้ที่เลข  9 ก็จะได้ภำพ
สำมเหลี่ยมมุมฉำกซึ่งในภำพขำ้งล่ำงจะเป็นจุดก. ข. และค. ต่อจำกนัน้ใหว้ดัระยะจำกจุดก.ผ่ำนไปทำง
จุดค.ให้มีควำมกว้ำงเท่ำกับแถวที่ก ำหนดหำกต้องกำรระยะระหว่ำงแถว  7 เมตรก็วดักว้ำง 7 เมตร
ปักหลกัไวเ้ป็นจุดจ.และวดัในแถวนี้ต่อไปโดยใหจุ้ดต่อไปหำ่งจำกจุดจ. 7 เมตรปักหลกัไวท้ ำเช่นนี้จนถงึ
รมิแปลงปลูกจุดเหล่ำนี้จะเป็นจุดเริม่ต้นของแถวต่อๆไปในกำรเล็งเพื่อใหห้ลกัหวัแถวอยูต่รงกนัต้องเล็ง
ใหห้ลกัซ้อนกนัทกุหลกักจ็ะเป็นแนวตรง 
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3.3กำรปักหลกัซอยเมื่อไดห้ลกัแม่ตำมแนวทำงขอ้ 1 และ 2 แลว้กปั็กหลกัระหวำ่งหลกัแม่

หรอืเรยีกวำ่หลกัซอยโดยใช้เทปวดัระยะวดัระหว่ำงหลกัแม่ซึ่งหลกัแม่ทุกหลกัมรีะยะห่ำงกนัทีใ่ช้ควำม
หำ่งระหว่ำงหลกัปลูกหำรได้ลงตวัโดยทัว่ไประยะหำ่งระหวำ่งหลกัใชร้ะยะ 3 เมตรหลกัซอยจะปักชดิสำย
เทปด้ำนใดด้ำนหนึ่งทีต่ ำแหน่ง 3 6 9 12 15 หรอื 18 เมตรเป็นต้นคนงำนทีจ่ะท ำกำรปักหลกัซอยควร
จดัจ ำนวนคนใหเ้กนิจ ำนวนหลกัทีจ่ะปักหำกปักหลกัซอยที่ 3 6 9 12 15 และ 18 เมตรแสดงวำ่หลกัแม่
หำ่งกนั 21 เมตรจะต้องใช้คนงำนในหนึ่งหมู่ 8 คน 2 คนแรกถอืเทปวดัระยะทีเ่ลข 0 และ 21 อกี 6 คน
จะประจ ำอยูท่ ีเ่ลข 3 6 9 12 15 และ 18 เมตรก่อนเริม่งำนคนงำนทีม่หีน้ำทีปั่กหลกัจะต้องมหีลกัทีจ่ะปัก
ไวท้กุคนจ ำนวนเท่ำกนัและมฆีอ้นไม้คนละ 1 อนักำรปักหลกัหมำยปลูกถ้ำกระท ำได้ถูกต้องโดยเฉพำะ
ขัน้ตอนกำรออกฉำกเมื่อมองไปตำมแนวตรงหรอืแนวทะแยงมุมจะเหน็หลกัทีปั่กไวเ้ป็นแถวตรงตลอด
พืน้ที ่
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 4. การปลกู 

4.1 กำรเตรียมหลุมปลูกเป็นขัน้ตอนส ำคัญที่จะท ำให้กล้ำยำงพำรำที่ปลูกมีควำม
เจรญิเตบิโตไดด้ตีำมทีค่วรจะเป็นหลุมปลูกทีด่จีะช่วยเร่งระบบรำกใหพ้ฒันำชอนไชไปตำมดนิทีเ่ตรยีมไว้
เมื่อระบบรำกมปีระสทิธภิำพควำมเตบิโตกจ็ะดขี ึน้บรเิวณทีเ่ตรยีมหลุมปลูกต้องอยู่ดำ้นหนึ่งด้ำนใดของ
หลกัหมำยปลูกโดยทกุหลุมต้องห่ำงหลกัหมำยปลูกในระยะทีเ่ท่ำกนัเพื่อใหร้ะยะระหวำ่งตน้ห่ำงเท่ำกนั
ตำมก ำหนดและเมื่อปลูกแล้วจะมองเป็นแถวตรงโดยแนะน ำให้ขุดหลุมห่ำงจำกหลักในแถวทำงด้ำน
ขวำมอืของหลกัใหร้มิหลุมอยู่ห่ำงจำกหลกัประมำณ 5 ซม.ในกรณีพื้นทีร่ำบเพื่อไม่ใหก้ระทบกระเทอืน
ต่อหลกัหมำยปลูกในขณะขดุหลุม 
กำรขดุหลุมปลูกกรณปีลูกดว้ยกลำ้ตำเขยีว และกลำ้ยำงพำรำช ำถุงจะขนำดของหลุมกวำ้งยำวลกึ

ประมำณ 50 ซ.ม. ใชจ้อบหรอืเสยีมในกำรขดุ  
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ในขณะท ำกำรขดุหลุมใหแ้ยกดนิชัน้บนและดนิชัน้ล่ำงทีข่ดุจำกหลุมออกจำกกนัเพื่อใช้รอง
ก้นหลุมก่อนปลูกโดยผู้ขุดหลุมแยกดนิไวด้้ำนหนึ่งด้ำนใดของหลุมเช่นหำกวำงดินชัน้บนไว้ทำงทศิ
ตะวนัตกของหลุมดนิชัน้ล่ำงควรวำงไว้ทำงทศิตะวนัออกผูค้วบคุมงำนจะต้องเป็นผูส้ ัง่กำรเพื่อใหป้ฏบิตัิ
ในท ำนองเดยีวกนั 

4.2 กำรรองก้นหลุมก่อนกำรปลูกยำงพำรำโดยเฉพำะส่วนทีไ่ม่ได้ใช้เมล็ดปลูกจะต้องท ำ
กำรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ย 0-3-0 หรอืรอคฟอสเฟทผสมกบัยำฆำ่ปลวกรอคฟอสเฟทจะช่วยรกัษำควำมชิ้น
ในหลุมหลงัปลูกกรณกีระทบแล้งท ำใหก้ล้ำยำงพำรำทีป่ลูกไม่เหีย่วเฉำยำฆำ่ปลวกจะช่วยป้องกนัปลวก
มำกัดกินผวิแหง้ของรำกยำงพำรำกำรกดักนิรำกยำงพำรำปลวกจะกนิส่วนที่แห้งและจะเปิดช่องว่ำง
ระหว่ำงรำกยำงพำรำกบัดนิท ำใหก้ลำ้ยำงพำรำตำยได้ปลวกเหล่ำนี้เกดิจำกกำรเตรยีมพื้นทีท่ ีเ่กบ็รำกไม้
เศษไม้เผำไม่หมดหลงเหลอือยู่ในแปลงปลูกยำฆ่ำปลวกจะช่วยป้องกนัไม่ใหป้ลวกมำรบกวนทีร่ำกยำง
ก่อนท ำกำรรองก้นหลุมควรทิ้งหลุมทีขุ่ดแล้วไวก้ลำงแดดประมำณ 15 วนัเพื่อใช้แสงแดดก ำจดัโรครำ
บำงชนิด 

5. การบ ารงุรกัษา 
กำรบ ำรุงรกัษำเป็นขัน้ตอนทีส่ ำคญัหลงัปลูกเพื่อจะใหต้้นยำงพำรำทีป่ลูกไว้มปีรมิำณ

เต็มพื้นที่มคีวำมเจรญิเตบิโตสมบูรณ์สำมำรถกรดีเอำน ้ำยำงพำรำมำใช้ประโยชน์ได้ในเวลำทีก่ ำหนด
โดยทัว่ไปยำงพำรำจะเป็นพชืชนิดโตเรว็ (Fast growing Spp.) มคีวำมเตบิโตเฉลี่ยทำงเสน้รอบวงวดัที่
ระดบัอกหรอื GBH (Girth at breast higth) ปีละ 8 -10 ซ.ม. จะท ำกำรกรดียำงพำรำเมื่ออำยหุลงัปลูก 6 
-7 ปีหรอืมขีนำด GBH 50 ซ.ม. ดงันัน้จงึจ ำเป็นตอ้งบ ำรุงรกัษำตน้ยำงพำรำใหไ้ดข้นำดทีต่อ้งกำรภำยใน
เวลำ 6 - 7 ปีถ้ำกำรบ ำรุงรกัษำไม่ดโีอกำสจะเปิดกรดีเพื่อสร้ำงรำยได้จำกยำงพำรำก็จะช้ำไปด้วยกำร
บ ำรุงรกัษำทีส่ ำคญัมปีลูกซ่อมก ำจดัควำมคุมวชัพืชใส่ปุ๋ ยแต่งกิง่ป้องกนัภยัป้องกนัไฟและส ำรวจอตัรำ
รอดตำยและควำมเตบิโตซึ่งจะไดแ้ยกกล่ำวในรำยละเอยีดต่อไป 
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5.1 ปลกูซ่อมหลงัจำกท ำกำรปลูกไปแลว้ตน้ยำงพำรำส่วนหนึ่งจะตำยจำกสำเหตุต่ำงๆเช่น
กำรปลูกไม่ประณีตตน้ยำงพำรำกระทบแลง้หลงัปลูกถูกโรครำแมลงจ ำพวกปลวกท ำลำยหรอืเกดิจำกภยั
ธรรมชำตเิช่นฝนตกหนักน ้ำท่วมโคนนำนหรอืลมแรงกิง่ทีง่อกจำกตำพนัธุ์ดหีกัเป็นต้นจ ำนวนกำรตำย
ของยำงพำรำทีป่ลูกยงัแปรผนัตรงกบัวธิกีำรปลูกโดยวสัดุปลูกชนิดต่ำงๆด้วยกำรปลูกดว้ยเมลด็ตดิตำใน
แปลงโอกำสกำรตดิของตำจะน้อยหำกหลงักำรติดตำเกิดควำมแห้งแล้งปกติจะรอดตำยหรอืติดตำได้
ส ำเรจ็ไม่เกนิ 60% อกี 40% จ ำเป็นตอ้งปลูกซ่อมกำรปลูกด้วยกล้ำตำเขยีวหำกกระทบแลง้หลงัปลูกจะมี
อตัรำกำรรอดตำยต ่ำปกตไิม่เกนิ 70% กำรปลูกด้วยกลำ้ช ำถุงจะมอีตัรำกำรรอดตำยสูงประมำณ 80 % 
ขึน้ไปเมื่อปรำกฏวำ่ตน้ยำงพำรำทีป่ลูกตำยกจ็ ำเป็นตอ้งท ำกำรน ำกลำ้ยำงพำรำมำปลูกซ่อมใหเ้ตม็พืน้ที ่
 

 ช่วงเวลำทีท่ ำกำรปลูกซ่อมควรเป็นช่วงทีม่ฝีนตกชุกในปีแรกหลงัปลูกเสร็จประมำณ  1 
เดือนระหว่ำงเดือนมิถุนำยน-สงิหำคมในปีที่สองปลูกซ่อมตัง้แต่ต้นฤดูฝนประมำณเดือนพฤษภำคม - 
มถุินำยนช่วงที ่1 และประมำณเดอืนสงิหำคมเป็นช่วงที ่2 จะท ำกำรปลูกซ่อมเพยีง 2 ปีปีที ่3 เป็นตน้ไป
ไม่จ ำเป็นต้องปลูกซ่อมเพรำะกล้ำทีป่ลูกซ่อมในปีที่ 3 จะโตไม่ทนักบักลำ้ต้นแรกจะกลำยเป็นกลำ้ทีถู่ก
ข่ม (Suppress) ซึ่งเป็นกำรสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยโดยเปล่ำประโยชน์ยกเว้นพื้นที่ที่ต้นยำงพำรำตำย
ต่อเนื่องกนัมำกกวำ่ 3 ตน้เป็นตน้ไปโดยพืน้ทีน่ัน้ไม่มปัีญหำกบัโครงสรำ้งดนิหรอืมรีะดบัน ้ำใตด้นิตืน้ 
กลำ้ยำงพำรำทีน่ ำมำปลูกซ่อมใชก้ลำ้ยำงพำรำช ำถุงในปีแรกใหม้ฉีัตรใบ 1- 2 ฉัตรและปลูกซ่อมในปีที ่2 
ใชก้ลำ้ยำงพำรำทีเ่ลีย้งไวค้้ำงปีมฉีัตรใบประมำณ 3-4 ฉัตรทัง้นี้เพื่อจะไดม้คีวำมเจรญิเตบิโตได้ทนักลำ้ที่
ปลูกก่อน 

 ก่อนจะท ำกำรปลูกซ่อมจะต้องท ำกำรส ำรวจตรวจนับว่ำในพื้นทีป่ลูกมตีน้ตำยกีต่้นเพื่อ
จะได้น ำกล้ำยำงพำรำไปซ่อมได้ครบจ ำนวนและจะต้องทรำบว่ำต้นที่ตำยอยู่ส่วนไหนของแปลงปลูก
แสดงต ำแหน่งตำยได้ง่ำยๆโดยใชเ้ศษกระดำษเขยีนจ ำนวนต้นตำยไวท้ีห่ลกัหวัแถวแต่ละแถวผูท้ ีจ่ะเขำ้
ท ำกำร 
ปลูกซ่อมใช้คนงำน 2 คนจะหำมกล้ำยำงพำรำเขำ้ไปในแถวทีจ่ะท ำกำรปลูกซ่อมเท่ำกบัจ ำนวนต้นตำย
ใน 2 แถวทีต่ดิกนัเมื่อปลูกซ่อมในแถวที่ 1 เสร็จเดนิวกกลบัมำแถวที ่2 ปลูกซ่อมมำเรื่อยๆจนหมดแถว
กล้ำยำงพำรำก็จะหมดพอดเีมื่อหมด 2 แถวรบักล้ำยำงพำรำชุดใหม่เพื่อจะเขำ้ปลูกซ่อมในแถวที ่3- 4 
ต่อไปหำกมคีนงำนหลำยชุดผูคุ้มงำนจะเป็นผูจ้ดัแถวใหเ้ขำ้ท ำงำน 
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5.2 ก าจดัควบคุมวัชพืชวชัพืชมีส่วนส ำคัญในกำรยบัยัง้ชะลอควำมเจริญเติบโตของ
ยำงพำรำจงึมคีวำมจ ำเป็นทีต่้องด ำเนินกำรก ำจดัและควบคุมวชัพชืซึ่งจะตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชัว่อำยขุองยำงพำรำวธิกีำรก ำจดัวชัพชืม ี3 วธิ ี

5.2.1 ใชแ้รงงำนโดยกำรใชจ้อบถำกรอบโคนถำกในแถวหรอืถำงระหวำ่งแถวนิยมใช้
ในขณะยำงพำรำมอีำยุน้อยๆเศษวชัพชืจำกกำรถำกใหน้ ำมำสมุโคน (Munching) เพื่อช่วยลดกำรคำยน ้ำ
บรเิวณโคนและเพิม่อนิทรยีว์ตัถุในดนิเป็นกำรช่วยปรบัปรุงโครงสรำ้งดนิดว้ยเศษวชัพชืทีไ่ดจ้ำกกำรถำง 

5.2.2 ใช้เครื่องจกัรกลได้แก่กำรไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์ล้อยำงเป็นกำรปรบัปรุง
โครงสรำ้งของดนิหรอืกำรใชเ้ครื่องตดัหญำ้ตดัทัว่พืน้ทีเ่ครื่องจกัรกลสำมำรถด ำเนินกำรไดเ้รว็ทนักบัเวลำ 

5.2.3 ใชส้ำรเคมสีำรเคมทีีน่ ำมำใช้ก ำจดัวชัพชืจะเลอืกใชส้ำรเคมทีีไ่ม่เกดิกำรตกคำ้ง
หรือท ำลำยสิง่แวดล้อม อำทเิช่น  Glyphosate 48% เป็นต้นกำรใช้สำรเคมีต้องค ำนึงถึงอำยุของต้น
ยำงพำรำปกตจิะใชส้ำรเคมเีมื่อยำงพำรำมอีำยุ 3 ปีขึน้ไปในกำรใชแ้ต่ละครัง้ตอ้งระวงัไม่ใหย้ำเคมฉีีดพ่น
ถูกสว่นสเีขยีวของล ำตน้ 

5.3 ใส่ปุ๋ ยยำงพำรำที่น ำมำปลูกปัจจุบันเป็นยำงพันธุ์ดีจ ำเป็นต้องใส่ปุ๋ ยเพื่อเร่งควำม
เจรญิเตบิโตใหไ้ดข้นำดกรดีเมื่อถงึก ำหนดเวลำ 6- 7 ปีเนื่องจำกตน้ตอพนัธุข์องยำงพำรำพนัธุด์ไีด้เมล็ด
มำจำกยำงพำรำพันธุ์ดรีุ่นก่อนๆถ้ำได้ต้นตอพันธุ์ที่เป็นยำงพำรำรุ่นแรกทีเ่รยีกว่ำพำรำเดมิหรอืพันธุ์
พืน้เมอืงและสภำพดนิทีป่ลูกเป็นดนิใหม่กำรใส่ปุ๋ ยก็ไม่จ ำเป็นมำกนักแต่ปัจจุบนัยำงพำรำเดมิหรอืพนัธุ์
พื้นเมืองแทบไม่มีปลูกใหเ้ก็บเมล็ดมำท ำต้นตอยำงพำรำได้และพื้นที่ทีป่ลูกส่วนมำกก็เป็นพื้นทีเ่สื่อม
โทรมหรือผ่ำนกำรปลูกพืชชนิดอื่นๆมำแล้วดังนัน้กำรปลูกยำงพำรำเพื่อหวงัผลในทำงเศรษฐกิ จจึง
จ ำเป็นตอ้งใสปุ่๋ ย 

 
ปุ๋ ยทีใ่ช้กบัยำงพำรำมี 2 ชนิดคอืปุ๋ ยอนิทรยีแ์ละปุ๋ ยเคมปีระเทศไทยยงัไม่มมีำตรฐำนกำร

ควบคุมมำตรฐำนของปุ๋ ยอินทรียม์ีแต่กำรควบคุมมำตรฐำนของปุ๋ ยเคมีสถำบันวจิยัยำงกรมวชิำกำร
เกษตรจงึได้แนะน ำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ ยเคมกีบัสวนยำงพำรำโดยกำรใช้ปุ๋ ยส ำเร็จหรอืผสมเองก็ได้โดย
ค ำแนะน ำนี้จะเปลี่ยนแปลงสตูรปุ๋ ยเป็นระยะเป็นกำรปรบัปรุงใหท้นัสมยัตำมผลงำนทีท่ ำกำรวจิยัได้โดย
หลงัสดุเมื่อปี 2542 สถำบนัวจิยัยำงไดแ้นะน ำปุ๋ ยเคมไีวด้งันี้ 
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5.3.1 ชนิดของปุ๋ ย 

สตูรท่ี N  P  K  ใช้กบั สภาพดิน 
1  20  8  20  ก่อนเปิดกรดี ดนิทกุชนิดแหล่งปลกูยำงพำรำเดมิ 
2  20  10 12  ก่อนเปิดกรดี ดนิทกุชนิดแหล่งปลกูยำงพำรำใหม่ 
3  30  5  18  ยำงพำรำทีเ่ปิดกรดีแลว้ ทกุสภำพแหล่งดนิ 

 

5.3.2 ช่วงเวลำกำรใสปุ่๋ ยและอตัรำปุ๋ ยทีใ่ชส้ ำหรบัยำงพำรำก่อนเปิดกรดี 

 

เวลำกำรใส่ปุ๋ ยอำจจะเปลีย่นแปลงได้ข ึน้อยู่กับควำมชื้นในดนิอำจจะใช้ปุ๋ ยอนิทรยีผ์สม
ดว้ยกไ็ดแ้ละพยำยำมใสปุ่๋ ยหลงักำรก ำจดัวชัพชื 
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5.3.3 กำรใส่ปุ๋ ยยำงพำรำหลงัเปิดกรดีให้ปุ๋ ยปีละ 2 ครัง้ครัง้ละ 500 กรมัต่อต้นครัง้
แรกต้นฤดูฝนหลงัจำกยำงผลดัใบเมื่อใบอ่อนเริม่เพสลำดประมำณเดอืนเมษำยน-พฤษภำคมครัง้ทีส่อง
ประมำณเดอืนสงิหำคม-กนัยำยนส ำหรบัพื้นทีด่นิใหม่หรอืดนิปลูกพชืคลุมดนิใน 2 ปีแรกอำจจะไม่ต้อง
ใหปุ้๋ ยเพรำะจะคงมธีำตุอำหำรทีจ่ ำเป็นหลงเหลอือยู่ 

5.3.4 วธิกีำรใสปุ่๋ ยยำงพำรำมหีลำยวธิเีลอืกใชไ้ดต้ำมปัจจยัต่ำงๆ 
 - กำรใส่แบบหวำ่นเป็นกำรหวำ่นปุ๋ ยทัว่บรเิวณทีจ่ะท ำกำรใสปุ่๋ ยเหมำะกบัพื้นที่

สวนยำงพำรำทีเ่ป็นทีร่ำบและก ำจดัวชัพชืโดยใชส้ำรเคมคีวรงดใช้กรณมีฝีนตกชุกเพรำะจะท ำใหน้ ้ำฝน
ชะลำ้งปุ๋ ยไปได ้

 - กำรใส่เป็นแถบเป็นกำรใส่ปุ๋ ยโดยโรยปุ๋ ยเป็นแถบตำมแนวแถวยำงพำรำวธินีี้
ใชก้บัพืน้ทีล่ำดชนัเล็กน้อยโดยเจำะเป็นร่องใสปุ่๋ ยแล้วกลบควรใช้กบัต้นยำงพำรำทีม่อีำยุ 2 ปีขึน้ไปโดย
แถบควรห่ำงจำกโคนต้นประมำณ  1-1.50 เมตรตำมชัน้อำยุของต้นยำงพำรำโดยสงัเกตจำกรศัมีใบ
เช่นกนัควำมกวำ้งของแถบประมำณ 1 ตำจอบหรอืใชร้ถไถนำตดิผำนเดยีวเจำะร่องควำมลกึประมำณ 5 
ซ.ม. หำกลกึกว่ำนัน้จะตดัรำกยำงพำรำใหเ้สยีหำยได้ส ำหรบัยำงพำรำทีก่รดีแล้วท ำร่องใหห้่ำงโคนต้น 
1.50 เมตรซึ่งจะมรีำกทีม่ปีระสทิธภิำพดูดซบัปุ๋ ยอยูม่ำก 

 - กำรใสแ่บบหลุมเป็นกำรขดุหลุมใสปุ่๋ ยแลว้กลบเหมำะส ำหรบัพืน้ทีล่ำดชนัและ
พืน้ทีท่ ีม่ฝีนตกชุกตดิต่อกนัเป็นเวลำนำนโดยขดุหลุมขำ้งล ำต้น 2 หลุมในครัง้ต่อไปใหเ้ปลีย่นหลุมใหต้ัง้
ฉำกกบั 2 หลุมแรกระยะห่ำงของหลุมจำกโคนต้นเป็นไปตำมชัน้อำยุของต้นยำงพำรำในกรณีทีก่ ำจัด
วชัพชืไม่ทนัหรอืใสปุ่๋ ยทีไ่ม่ตรงกบักำรก ำจดัวชัพชืควรใชว้ธินีี้เป็นหลกักำรใสปุ่๋ ยโดยวธินีี้ลดกำรสูญเสยี
ปุ๋ ยไดม้ำก 
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5.4 การตดัแต่งก่ิงต้นยำงพำรำพนัธุด์กี่อนจะท ำกำรเปิดกรดีเอำน ้ำยำงพำรำควรมลี ำตนั
เปลำตรง (Clear Bole) ประมำณ 3 เมตรจำกพื้นดินเพื่อสะดวกในกำรเปิดหน้ำกรดีช่วยท ำให้ลมพัด
โกรกได้ดลีดควำมชืน้ในแปลงป้องกนักำรเกดิโรครำในแปลงได้ระดบัหนึ่งและทีส่ ำคญัเมื่อต้นยำงพำรำ
ใกลค้รบรอบตดัฟันสำมำรถกรดียำงพำรำหน้ำสงูไดแ้ละจ ำหน่ำยตน้ไมไ้ด้รำคำดีเพรำะรำคำไมย้ำงพำรำ
จะมรีำคำดใีนสว่นทีส่ำมำรถน ำไปปอกเป็นวเินียรท์ ำผวิไมอ้ดัได้ 
 ตน้ยำงพำรำพนัธุด์จีะแตกกิง่มำกน้อยในขณะก ำลงัเจรญิเตบิโตตำมลกัษณะจ ำเพำะของแต่ละ
ชนิดพนัธุย์ำงพำรำจะแตกกิง่มำกเมื่อมกีำรชะงกัควำมเจรญิเตบิโตในช่วงกระทบกบัควำมแหง้แล้งหรอื
ขำดปุ๋ ยเพื่อปรบัรูปทรงใหไ้ด้ตำมก ำหนดจงึจ ำเป็นต้องมกีำรแต่งกิง่ยำงพำรำทุกระยะเมื่อตรวจพบมกีิง่
งอกออกมำจะท ำกำรแต่งกิง่ประมำณ 3 ปีโดยมหีลกักำรดงันี้ 

ปีที ่ กำรแต่งกิง่ 
1  ตดัทกุกิง่ทีส่งูจำกพืน้ 30 ซม.ลงมำ 
2  ตดัทกุกิง่ทีส่งูจำกพืน้ 130 ซม.ลงมำ 
3  ตดัทกุกิง่ทีส่งูจำกพืน้ 300 ซม.ลงมำ 

  

กำรแต่งกิง่จะต้องค ำนึงถงึยอดของต้นยำงพำรำที่เหลอืด้วยเพรำะหำกตดัแต่งกิง่ออกไป
มำกใบยำงพำรำทีม่หีน้ำทีส่งัเครำะหแ์สงจะลดน้อยลงไปด้วยท ำใหค้วำมเจรญิเตบิโตลดน้อยลงปกตจิะ
ตดักิง่ออกแต่ละครัง้ประมำณ 1 ใน 3 ของเรอืนยอดช่วงเวลำทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรตัดแต่งกิง่ในปีแรก
ตดัแต่งได้ตลอดเวลำปีที ่2 และ 3 ควรด ำเนินกำรเมื่อยำงพำรำเริม่ชะงกักำรเจรญิเตบิโตประมำณเดอืน
ธนัวำคม-มกรำคม 

 
5.5 ป้องกนัภยัภยัทีเ่กดิกบัสวนยำงพำรำเกดิไดจ้ำกคนสตัวโ์รครำแมลงและภยัธรรมชำติ 

 - ภัยจากคนเกิดจำกควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์หรือเกิดจำกเจตนำที่ไม่หวงัดีต่อเจ้ำของสวน
ยำงพำรำควำมรู้เท่ำไม่ถงึกำรณ์มกัไดแ้ก่กำรไม่เขำ้ใจในขัน้ตอนของกำรบ ำรุงรกัษำกำรถำกวชัพชืรอบ
โคนหรอืในแถวหรอืพรวนโคนด ำเนินกำรใกลโ้คนตน้ยำงพำรำขนำดเล็กท ำใหก้ระทบกระเทอืนถงึเรอืน
รำกกำรถำงในแถวโดยมดีหรอืเครื่องตดัหญ้ำตดัล ำต้นของต้นยำงพำรำหรอืมดีบำดล ำตน้เป็นแผลกำร
พ่นสำรเคมกี ำจดัวชัพชืถูกยอดยำงพำรำท ำใหย้อดของต้นยำงพำรำเหีย่วเฉำหรอืกำรใสปุ่๋ ยใกล้บรเิวณ
โคนท ำใหต้น้ยำงพำรำเหีย่วตำยเป็นตน้ภยัทีเ่กดิจำกเจตนำเช่นโกรธแคน้เจ้ำของสวนยำงพำรำมำแอบ
ฟันตน้ยำงพำรำทิง้หรอืใชย้ำฆำ่ตอรดบรเิวณโคนตน้ท ำใหต้น้ยำงพำรำตำยเป็นตน้ 

การป้องกนัและแก้ไขภยัทีเ่กดิจำกกำรรูเ้ท่ำไม่ถงึกำรณ์สำมำรถแกไ้ขไดโ้ดยกำรใหค้วำมรูแ้ละ
ควบคุมกำรปฏบิตังิำนอย่ำงใกล้ชดิส ำหรบัภยัจำกกำรเจตนำจ ำเป็นต้องแก้ไขโดยกระบวนกำรมวลชน
สมัพนัธแ์ละทำงนิตศิำสตร์ 
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 - ภยัจากสตัวเ์กดิได้ทัง้สตัวเ์ลีย้งและสตัวป่์ำภยัจำกสตัวเ์ลีย้งพบมำกคอืววัควำยเขำ้มำกนิหญ้ำ
ในแปลงปลูกยำงพำรำเหยยีบย ่ำถูกตน้ยำงขนำดเลก็เสยีหำยหรอืใชล้ ำตวัเสยีดสกีบัเปลอืกตน้ยำง 

การป้องกนัและแก้ไขกำรลอ้มรัว้หรอืกำรก ำจดัวชัพชืทีเ่ป็นอำหำรของสตัวเ์ลีย้งจะป้องกนัได้
สว่นหนึ่งในบำงครัง้อำจจ ำเป็นต้องใช้ยำมระวังสตัวเ์ลีย้งตดิป้ำยตกัเตอืนเจ้ำของสตัวห์รอืพบปะพูดคุย
กบัเจ้ำของสตัวห์ำกด ำเนินกำรแล้วยงัแกปั้ญหำไม่ได้ก็ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยในส่วนของสตัวป่์ำ
กำรท ำแปลงใหเ้ตยีนโล่งอยู่โดยสม ่ำเสมอป้องกนัเม่นและหมไีด้ส ำหรบัช้ำงป่ำป้องกนัได้โดยงดปลูกพชื
อำหำรชำ้งในพืน้ทีป่ลูกยำงพำรำจะท ำใหปั้ญหำเบำบำงลง 
 - ภยัจำกโรครำแมลงทีม่กัจะพบในแปลงยำงพำรำคอืโรคใบยำงพำรำร่วงในช่วงฤดูฝนทีเ่กดิจำก
รำไฟทอปเทอรำซึ่งเกดิกบัยำงพำรำบำงชนิดโดยเฉพำะพนัธุ์ RRIM 600 โรครำด ำท ำลำยทอ่น ้ำยำงท ำ
ใหย้ำงพำรำหน้ำแหง้ไม่มนี ้ำยำงพำรำไหลโรครำสชีมพูทีก่ ิง่ของยำงพำรำขนำดใหญ่ในสว่นของเมลงที่
พบมำกคือปลวกกดักินเปลอืกรำกที่แห้งท ำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงดินกับรำกต้นยำงพำรำท ำให้ต้น
ยำงพำรำเหีย่วตำยตวัดว้งหนอนทรำยเพลีย้หอยสำมำรถก ำจดัโดยใชส้ำรฆ่ำแมลง 

การป้องกนัและแก้ไขตอ้งด ำเนินกำรป้องกนัและแกไ้ขจำกสำเหตุของโรครำนัน้โรคใบร่วงจำก
รำไฟทอปเทอรำก่อนปลูกจะตอ้งศกึษำจำกแผนทีข่อบเขตโรคระบำดยำงพำรำก่อนวำ่เขตพื้นทีท่ ีจ่ะปลูก
นัน้มกีำรระบำดของโรคนี้หรอืไม่หำกมตีอ้งงดปลูกยำงพำรำพนัธุท์ ีอ่่อนแอต่อโรคนี้แต่หำกปลูกไปแลว้วธิี
ป้องกนัเบื้องตน้คอืหยดุกำรแพร่กระจำยของเชื้อรำชนิดนี้เชือ้รำชนิดนี้ไม่สำมำรถตดิต่อไปทำงอำกำศได้
พำหะของรำชนิดนี้คอืคนรถยนตท์ีเ่คยผ่ำนแปลงทีม่รีำชนิดนี้ระบำดหรอืเครื่องมอืกรดียำงพำรำทีเ่คยใช้
กบัแปลงทีม่รีำชนิดนี้มำก่อนโดยเฉพำะอยำ่งไรกต็ำมกำรป้องกนักท็ ำไดย้ำกยิง่ผลกระทบของโรคนี้จะท ำ
ใหน้ ้ำยำงพำรำลดปรมิำณลงเพรำะใบสเีขยีวทีม่คีลอโรฟิลลถู์กท ำลำยกำรสรำ้งอำหำรโดยกำรสงัเครำะห์
แสงลดลงดงันัน้หลงัจำกกำรเกดิใบร่วงผำ่นไปแล้วเจำ้ของสวนจะตอ้งปรบัปรุงแปลงปลูกโดยกำรใส่ปุ๋ ย
ยเูรยีเร่งกำรงอกของใบเพื่อใหก้ำรสงัเครำะหแ์สงเป็นไปตำมปกต ิ
 - ภยัจากธรรมชาติเกิดจำกควำมปรวนแปรของธรรมชำตริอบตวัเช่นฝนตกหนักเกดิน ้ำท่วม
แปลงยำงพำรำขนำดเล็กแช่ขงัอยู่หลำยวนัฝนทิ้งช่วงเกดิควำมแหง้แล้งบำงครัง้เกดิไฟป่ำลุกเผำไหม้
แปลงปลูกลมแรงท ำใหต้น้ยำงพำรำโค่นลม้ลมพำยหุมุนท ำใหก้ิง่ยำงพำรำหกัหรอืพำยุไตฝุ้่นท ำลำยพืน้ที่
สวนยำงพำรำเป็นบรเิวณกวำ้งเช่นกรณีไต้ฝุ่ นเกยใ์นปลำยปีพ .ศ. 2532 ท ำลำยสวนยำงพำรำในจงัหวดั
ชุมพรแผน่ดนิไหวท ำใหเ้กดิแผน่ดนิแยกหรอืยบุตวับำงครัง้แผน่ดนิไหวในทะเลก่อใหเ้กดิคลื่นยกัษ์ซูนำมิ
ซดัใสส่วนยำงพำรำทีป่ลูกรมิทะเลไดร้บัควำมเสยีหำยเฉกเช่นปลำยปีพ .ศ. 2547 ที ่6 จงัหวดัภำคใตเ้ป็น
ตน้ 

การป้องกนัและแก้ไขภยัจำกธรรมชำตนิับเป็นภยัทีป้่องกันแก้ไขได้ยำกเพรำะเจำ้ของสวนจะ
ไม่ทรำบล่วงหน้ำวำ่จะเกดิภยัใดขึน้ในเวลำใดแต่ภยัธรรมชำตทิีไ่ม่รุนแรงกแ็กไ้ขไดบ้ำ้งเช่น  
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1) กำรป้องกนัลมทีเ่กดิจำกลมมรสมุซึ่งจะท ำใหต้้นยำงพำรำทีม่อีำยปุระมำณ 3 ปีขึน้ไปลม้จำก
ลมมรสมุทีพ่ดัแรงไดแ้นะน ำไวแ้ล้วในขัน้ตอนของกำรปักหลกัหมำยปลูกแต่บำงครัง้ก ำหนดทศิทำงของ
หลกัไม่ได้หำกเกดิลมมรสุมพดัแรงจะปรำกฏในกรณีลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ในช่วงยำงพำรำล้มก่อน
หน้ำทีจ่ะตดัแต่งกิง่หรอืล้มไปก่อนแลว้แกไ้ขได้โดยกำรตดัยอดของต้นทีล่้มแล้วใช้รถแบคโฮขุดหลุมฝัง
ใหม่หรอืขดุหลุมดว้ยแรงคนปลูกใหม่กไ็ด้ 

2) กำรป้องกนัไฟไหมส้วนยำงพำรำทีเ่กดิจำกควำมแหง้แลง้ในประเทศไทยจะเกดิควำมแหง้แล้ง
ในช่วงปลำยปีถงึต้นปีระหว่ำงเดอืนธนัวำคม-เมษำยนกำรปลูกสร้ำงสวนยำงพำรำเป็นกำรลงทนุสงูหำก
ถูกไฟไหมเ้สยีหำยค่ำตอบแทนต่ำงๆทีจ่ะไดร้บัเป็นศูนยจ์งึจ ำเป็นตอ้งป้องกนัไฟไหมอ้ยำ่งไดผ้ลหลกักำร
ส ำคญัของกำรป้องกนัไฟคอืกำรลดวชัพชืออกจำกแปลงใหม้ำกทีส่ดุเมื่อมวีชัพชือยูน้่อยไฟกไ็ม่เกดิขึน้ใน
แปลงกำรป้องกนัไฟมหีลำยวธิแีต่ทีไ่ดผ้ลทีส่ดุส ำหรบักำรป้องกนัไฟในแปลงยำงพำรำคอื 

2.1) ใชร้ถแทรกเตอรล์อ้ยำงไถพรวนระหวำ่งแถวของยำงพำรำโดยใชร้ถแทรกเตอรล์อ้ยำงตดิ
ผำนไถ 7 จำนไถระหวำ่งแถวด ำเนินกำรระหวำ่งเดอืนพฤศจกิำยน-ธนัวำคมจะท ำใหว้ชัพชืถูกไถพลกิทบั
อยูใ่ตผ้วิดนิส ำหรบัขีไ้ถในแปลงยำงพำรำอำยุ 1 ปีไถแยกจำกโคนยำงพำรำอำย2ุ-6 ปี 

2.2) กำรท ำแนวป้องกันไฟวิธีนี้ ใช้กับสวนยำงพำรำที่ปลูกในพื้นที่ลำดชันทุกชัน้อำยุและ
ยำงพำรำทีเ่ปิดกรดีแล้วทุกสภำพพืน้ทีเ่นื่องจำกในพื้นทีด่งักล่ำวเครื่องจกัรเขำ้ไปท ำงำนไม่ไดว้ธิกีำรท ำ
แนวกนัไฟโดยกำรใชจ้อบถำกวชัพชืกวำดรวมกองกลำงและท ำกำรชงิเผำแนวกนัไฟทีจ่ะท ำท ำรอบเขต
แปลงรมิทำงตรวจกำรและท ำแนวย่อยในแถวยำงพำรำเพื่อใหม้ีวชัพืชหลงเหลืออยู่น้อยที่สุดและถ้ำ
สำมำรถถำกวชัพชืออกจำกแปลงปลูกมำเผำได้มำกทีสุ่ดก็จะปลอดภยัทีสุ่ดอย่ำงไรก็ตำมกรณีมีพื้นที่
มำกๆกำรจะท ำใหว้ชัพชืหมดสิน้ไปในครัง้เดยีวจะไม่ทนักบัควำมแหง้แลง้จงึควรท ำกจิกรรมต่ำงๆเป็น
ขัน้เป็นตอนดงันี้ 
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 - ท ำแนวกนัไฟรอบแปลงและทำงตรวจกำรก่อนโดยถำกหญ้ำดว้ยจอบกวำ้งประมำณ 20 เมตร
กวำดวชัพืชรวมกลำงแถวยำงพำรำและท ำกำรชิงเผำในเวลำกลำงคนืกำรชิงเผำควรระวงัมใิหม้คีวำม
รุนแรงโดยจ ำกดักองเชือ้ไฟใหม้ขีนำดเลก็และหำ่งตน้ยำงใหม้ำกทีส่ดุ 

 - ต่อมำท ำแนวซอยเขำ้กลำงล๊อคทีเ่หลอืไปเรื่อยๆจนหมดพืน้ที ่

ข้อควรระวงัในการท าแนวกนัไฟและชิงเผา 
 1) ระหวำ่งท ำแนวป้องกนัไฟและชงิเผำไม่เสรจ็จะใชย้ำมระวงัไฟในเวลำกลำงคนื 
 2) แปลงทีจ่ะท ำกำรถำกเตยีนในแนวกนัไฟไดจ้ะตอ้งก ำจดัวชัพชืมำอยำ่งต่อเนื่อง 
 3) ในกรณีพื้นทีล่ำดเทกำรท ำแนวกนัไฟในขัน้ตอนที่ 2 และ 3 ควรกองเศษวชัพชืไวใ้กลแ้ถวที่
อยูข่ำ้งล่ำงมำกกวำ่ขำ้งบนเพรำะเวลำเผำไฟยอดไฟจะเอยีงขึน้เขำกองวชัพชืควรมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ 50 
ซม.  
 4) วชัพชืทีถ่ำงหรอืถำกไวใ้หท้ ำกำรเผำโดยเร็วไม่ควรทิง้ไวเ้กนิ  7 วนัควรจะชงิเผำขณะทีเ่ศษ
วชัพชืมคีวำมชืน้หลงเหลอือยู่บำ้งจะท ำใหก้ำรชงิเผำสะดวกขึน้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัจ ำนวนเนื้อทีด่้วยหำกพืน้ที่
เป็นผนืใหญ่ควรวำงแผนกำรถำงวชัพชืเป็นตอนช่วยและชงิเผำไปตำมล ำดบัไม่ควรถำงวชัพชืหมดครำว
เดยีวทัง้แปลงแลว้ค่อยจุดเพรำะจะท ำใหห้ญำ้แหง้กรอบไฟไหมรุ้นแรง 
 5) ช่วงเวลำกำรชงิเผำทีด่ที ีส่ดุระหวำ่งเดอืนพฤศจกิำยน-มกรำคมซึ่งเป็นช่วงอำกำศเยน็ใช้เวลำ
ระหวำ่ง 18.00 น. - 24.00 น . 
  
 6) กำรเริม่เผำใหเ้ริ่มจำกทำงใต้ลมก่อนเสมอโดยเลอืกแถวทีอ่ยู่ใต้ลมที่สุดและในแถวก็ให้เผำ
จำกใตล้มเช่นกนัเมื่อแถวแรกไฟไหม้ไปประมำณ 10 เมตรจงึเผำแถวที ่2 โดยใน 1 แถวมคีนงำนประจ ำ 
2 คนส ำหรบัในพืน้ทีล่ำดเทใหเ้ริม่เผำจำกยอดเขำลงหำตนีเขำ 
 7) อุปกรณ์ประจ ำตวัคนงำนทีม่หีน้ำทีช่งิเผำคนที่ 1 มถีงัฉีดน ้ำคนที่ 2 มไีม้ตไีฟเมื่อไฟลุกแรง
คนงำนทัง้ 2 จะชะลอกำรลุกไหม้ด้วยกำรใช้อุปกรณ์ดบัไฟทีม่แีละเมื่อเผำแต่ละแถวเสร็จแล้วจะท ำกำร
ดบัไฟทีค่งไมเ้ศษไมป้ลำยไมเ้ป็นถ่ำนไฟใหห้มด 

8) ในเชำ้ของวนัรุ่งขึน้จะตอ้งจดัคนงำน 1 หมู่ออกตรวจสอบบรเิวณทีเ่ผำผำ่นไปแลว้เมื่อคนืหำก
ปรำกฏมไีฟยงัคุกรุ่นอยู่ในแปลงปลูกใหด้บัใหห้มดเวลำที่ตรวจสอบทีด่ที ีสุ่ดคอืประมำณ  11.00 น. ซึ่ง
แดดเริม่รอ้นขึน้ 
 อยำ่งไรกด็กีำรจ ำกดัวชัพชือย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอจะช่วยใหก้ำรชงิเผำกระท ำได้ง่ำยและไม่
มผีลกระทบต่อตน้ยำงกล่ำวคอืกำรใชส้ำรเคมกี ำจดัวชัพชืประเภทใบเลีย้งเดีย่วใหห้มดจำกแปลงตัง้แต่ยงั
มขีนำดเล็กและเมื่อวชัพชืเปลี่ยนสภำพเป็นใบเลี้ยงคู่ใหท้ ำกำรก ำจดับ่อยครัง้ให้ย่อยสลำยในฤดูฝนให้
มำกจะช่วยใหม้เีศษวชัพชืเหลอืตกคำ้งในฤดูแลง้น้อยลงมำก 
  



51 

 

 

แผนการบริหารการจดัการสวนป่าท่าชนะ 5 ปี (2560-2564) 

 

 

5.6 ส ารวจอตัรารอดตายและความเจริญเติบโตส ำรวจอตัรำรอดตำยและควำมเตบิโต
เป็นกำรประเมนิผลกำรท ำงำนทีผ่ำ่นมำในทกุๆปีวำ่มคีวำมส ำเรจ็หรอืผดิพลำดประกำรใดเพื่อจะไดแ้กไ้ข
ไดใ้นปีต่อไปขอ้มูลทีต่อ้งส ำรวจคอื 
 - เปอรเ์ซน็ต์รอดตายคอืจ ำนวนต้นยำงพำรำทีร่อดตำยในแต่ละปีกำรปลูกยำงพำรำโดยทัว่ไป
ควรมีจ ำนวนต้นรอดตำยในปีแรกไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 ปีทีส่องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 และปีที่สำมไม่
น้อยกวำ่รอ้ยละ 95 จงึจะประสพผลส ำเรจ็ 

 - ความโตทางเส้นรอบวงระดบัอก(Girth at Breast high) หรอืเรยีกย่อๆว่ำ GBH คอืควำมโต
ทำงเสน้รอบวงในระดบั 1.50 ม. ใชห้น่วยวดัเป็นเซนตเิมตรยำงพำรำเป็นพชืโตเรว็ 

 - ความสูงต้นยำงพำรำจะมคีวำมสงูเฉลี่ยเมื่อโตพร้อมกรดีทีอ่ำยุ 6-7 ปีประมำณ 12- 15 เมตร
ตำมลกัษณะของแต่ละชนิดพนัธุ์และกำรจดัระยะปลูกดงันัน้ควำมสงูเฉลีย่ทุกปีน่ำจะเพิม่ขึน้ปีละ 2 เมตร
เป็นอย่ำงน้อยถำ้เริม่ปลูกทนัในเดอืนพฤษภำคมของทกุปีกำรวดัควำมสงูวดัจำกพืน้ดนิถงึเรอืนยอดนิยม
ใชห้น่วยวดัเป็นเมตร 

ช่วงเวลำของกำรด ำเนินกำรควรด ำเนินกำรเมื่อต้นยำงพำรำชะงกักำรเจรญิเตบิโตจำก
ควำมแหง้แลง้ประมำณเดอืนธนัวำคม-กุมภำพนัธข์องทกุปีขอ้มูลทัง้สำมอย่ำงสำมำรถตรวจวดัพรอ้มกนั
ได้จ ำนวนต้นทีเ่ป็นตัวอย่ำงที่ใช้ตรวจวดัขึน้อยู่กบัปรมิำณพื้นที่ที่ปลูกโดยข้อเท็จจริงแล้วหำกส ำร วจ
ตรวจวดัไดถ้งึ 100% ขอ้มูลจะถูกตอ้งมำก 

6. การเกบ็เก่ียวผลผลิตน ้ายางพารา 

6.1 การเตรียมการก่อนกรีดยางพาราเมื่อยำงพำรำทีป่ลูกไวม้อีำย ุ6 – 6.5 ปีเต็มจะตอ้ง
ท ำกำรตรวจสอบดูว่ำยำงพำรำทีป่ลูกไวม้ขีนำดโตทีจ่ะท ำกำรกรดียำงไดป้ระมำณร้อยละเท่ำใดโดยกำร
วดัควำมโตทำงเสน้รอบวงทีร่ะดบัอกว่ำมยีำงพำรำทีโ่ตเกนิ  50 ซม.จ ำนวนเท่ำไดท ำเครื่องหมำยไวใ้ห้
ชดัเจนโดยอำจจะใช้สแีดงทำไวเ้ป็นรูปเครื่องหมำยไดๆก็ได้กำรเปิดกรดีในปีแรกควรมจี ำนวนต้นทีไ่ด้
ขนำดมำกกว่ำ 50% ของจ ำนวนปลูกทัง้หมดปัจจุบันนิยมกรดียำงพำรำหน้ำแรกที่ควำมสูง  75 ซ.ม. 
ขนำดของล ำต้นอำจจะเล็กกวำ่เดมิได้บ้ำงแต่ไม่ควรต ่ำกว่ำ 45 ซ.ม.หำกมจี ำนวนต้นทีก่รดีได้น้อยกว่ำ 
50% ใหเ้ปิดกรดีในปีที ่7 ซึ่งสำมำรถกรดีไดท้กุตน้แลว้ยกเวน้ตน้ทีป่ลูกซ่อมในปีที่ 2 และยงัมขีนำดเลก็ 

 
 6.2 การกรีดยางระบบกำรกรดียำงของสวนป่ำ ใช้ระบบกำรเปิดหน้ำกรดี 1/3 ของล ำ

ตน้กรดี 2 วนัหยดุ 1 วนั 
ขอ้ปฏบิตัขิองผูก้รดียำงพำรำในแปลงกรดีผูก้รดียำงจะตอ้งปฏบิตัใินเรื่องต่ำงๆดงันี้ 
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ก. ต ำแหน่งทีจ่ะท ำกำรเปิดกรดียำงพำรำโดยทัว่ไปจะเปิดกรดีทีร่ะดบัควำมสงู  1.50 เมตร
เหนือรอยเทำ้ชำ้งแต่จำกกำรวจิยัของสถำบนัวจิยัยำงแนะน ำวำ่เฉพำะหน้ำกรดีแรกใหเ้ปิดกรดีทีค่วำมสูง 
75 ซ.ม. เหนือรอยเทำ้ชำ้งจะเหมำะสมทีส่ดุ 

ข. กรดียำงจำกซ้ำยบนมำขวำล่ำงใหม้คีวำมลำดเอยีงของหน้ำกรดีประมำณ 35 องศำก่อน
เปิดกรดีจะตอ้งท ำรอยขดีหน้ำหลงัเพื่อไม่ใหห้น้ำกรดีล ้ำไปด้ำนหนึ่งดำ้นใดและน ำลวดรบัจอกยำงมำผูก
ไวต้ ่ำจำกหน้ำกรดีประมำณ 6 - 8 นิ้วในร่องรอยขดีด้ำนหน้ำต ่ำกวำ่หน้ำกรดีประมำณ 4 นิ้วใหปั้กลิน้ยำง
เพื่อรบัน ้ำยำงลงจอกรบัน ้ำยำง 

ค. กำรกรดียำงแต่ละครัง้ต้องสูญเสยีเปลอืกน้อยทีสุ่ดไม่เกนิครัง้ละ  2-3 มลิลเิมตรในหนึ่ง
เดอืนสญูเสยีเปลอืกไม่เกนิ 3 ซ.ม.  

ง. กรดียำงทุกวนัทีฝ่นไม่ตกระหวำ่งเวลำ 04.00 - 06.00 น. เริม่เก็บน ้ำยำง 06.00 - 08.00 
น. วนัไหนกรดียำงไม่ได้ใหแ้จง้ใหเ้จ้ำของสวนยำงพำรำทรำบกำรเปิดกรดียำงสปัดำหแ์รกใหห้งำยจอก
รบัน ้ำยำงไวเ้พื่อท ำเศษยำงเมื่อน ้ำยำงเริม่ไหลดแีล้วจงึเก็บน ้ำยำงสดส่งจุดชัง่ในกรณขีำยน ้ำยำงสดหรอื
น ำไปแปรรูปทีโ่รงงำนกรณีท ำยำงแผ่นดบิหลงักำรเกบ็น ้ำยำงแต่ละครัง้ใหค้ว ่ำจอกไวท้ีล่วดรบัน ้ำยำงแม้
จะมนี ้ำยำงไหลอยูก่ต็ำมเพื่อป้องกนักรดในอำกำศหรอืทีม่ำพรอ้มน ้ำฝนไปตกคำ้งอยูใ่นจอกยำงซึ่งจะท ำ
ใหจ้อกยำงสกปรกท ำใหน้ ้ำยำงทีก่รดีวนัต่อไปแขง็ตวัในจอกได้ 

จ. ไม่กรดียำงในวนัทีฝ่นตกจนหน้ำกรดีเปียกชืน้ 
ฉ.เศษยำงทุกประเภทเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นให้รวบรวมส่งเจ้ำของสวนยำงยำงพำรำเพื่อ
น ำไปจ ำหน่ำยแบ่งผลประโยชน์ตำมขอ้ตกลง 
ช. ผูก้รดียำงตอ้งทำยำป้องกนัเชือ้รำผสมดนิในหน้ำกรดีทีผ่ำ่นมำแลว้ทกุเดอืน 
ซ. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรกรดียำงอนัได้แก่มดีกรดียำงหนิลบัมดีกรดียำงเครื่องใหแ้สงสว่ำงใน

เวลำกลำงคนืถงัเกบ็รวบรวมน ้ำยำงสดเป็นอุปกรณ์สว่นตวัทีผู่ก้รดียำงตอ้งหำมำดว้ยตนเอง 
ทัง้นี้ จ ำนวนวนักรดีรวมต่อปีไม่ควรเกนิ 160 วนั  
6.3 การเกบ็รวบรวมน ้ายางสด 

ตน้ยำงพำรำทีไ่ด้ท ำกำรกรดียำงทกุต้นจะมนี ้ำยำงสดไหลลงจอกทีห่งำยรบัไวป้ระมำณ 
2-3 ชัว่โมงสว่นใหญ่จะหยดุไหลช่วงเวลำกำรไหลขึน้อยูก่บัอุณหภูมใินแปลงกรดีดว้ยหำกเป็นช่วงอำกำศ
หนำวเยน็จะไหลนำนกวำ่ช่วงอำกำศรอ้นผูก้รดียำงจะตอ้งใชก้ำรสงัเกตเองเมื่อน ้ำยำงพำรำสว่นใหญ่หยุด
ไหลแลว้ผูก้รดียำงพำรำจะเกบ็น ้ำยำงพำรำลงถงัเกบ็ซึ่งเป็นถงัปำกกวำ้งเท่ำก้นถงัเมื่อเก็บน ้ำยำงหมด
ทกุตน้แลว้จงึเทใสถ่งัทีม่ฝีำปิดเพื่อกำรขนสง่เมื่อรวบรวมน ้ำยำงไดแ้ลว้กจ็ะเขำ้สูข่บวนกำรจ ำหน่ำยต่อไป 

6.4 การค านวณผลผลิตรายปี 
 กำรค ำนวณผลผลติเพื่อประมำณกำรเป้ำหมำยรำยปี ด ำเนินกำรดงันี้ 

- กรณีแปลงเปิดกรดีหลงั 3 ปีขึน้ไป ได้จำกกำรเก็บสถิตยิอ้นหลงัรำยแปลงของสวนป่ำ
เพื่อหำค่ำเฉลีย่ต่อไร่ จำกนัน้จงึน ำมำใชค้ ำนวณประมำณกำรเป้ำหมำยปีถดัไป ดงัสมกำร 
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ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิตน ้ายางพารารายแปลง (กก./ไร่) x พื้นท่ี (ไร่) = เป้าหมายรายแปลง 
- กรณีแปลงเปิดกรดี 1-3 ปีแรก กำรค ำนวณผลผลติจำกกำรอ้ำงองิขอ้มูลผลผลติจำก

สถำบนัวจิยัยำง ดงัสมกำร 

ข้อมูลผลผลิตยางเปิดกรีดตามอาย ุ1-3 ปี รายแปลง (กก./ไร่) x พื้นท่ี (ไร่) = เป้าหมายรายแปลง 

 ตำรำงแสดงขอ้มูลอตัรำผลผลติยำงพำรำตำมอำยกุำรเปิดกรดียำงพำรำพนัธุ ์RRIM 600 

ปีกรดี 1 2 3 

ผลผลติ (กก./ไร่) 171 233 280 

 
 ดงันัน้ ผลรวมของเป้าหมายรายแปลง = เป้าหมายผลผลิตยางพาราประจ าปี 
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7. การท าไม้ยางพารา 

ไม้ยางพาราเป็นผลผลติสุดท้ำยทีเ่จ้ำของสวนยำงพำรำจะได้รบัเมื่อครบรอบตดัฟันหรอื
เมื่อหยุดกรดียำงพำรำแล้วเนื้อไม้ยำงพำรำมปีระโยชน์ในวงกำรอุตสำหกรรมมำกรำคำจะขึน้ลงตำม
ปัจจยัต่ำงๆหลำยประกำรเช่นภำวะควำมต้องกำรของตลำดโลกขนำดของไม้จ ำนวนของต้นยำงพำรำที่
คงเหลอืควำมใกลไ้กลจำกตลำดหรอืท่ำเรอืสภำพพื้นทีป่ลูกเสน้ทำงคมนำคมฤดูกำลและรำคำยำงพำรำ
แผน่ดบิและรำคำน ้ำยำงสดเป็นตน้ 
 ภำวะควำมต้องกำรของตลำดโลกเนื้อไม้ยำงพำรำส่วนใหญ่จะส่งออกไปขำยยงัต่ำงประเทศมี
ผลติเป็นสนิค้ำส ำเรจ็รูปในประเทศบ้ำงแต่ไม่มำกนักเมื่อตลำดโลกมคีวำมต้องกำรเนื้อไม้ยำงพำรำมำก
รำคำไมย้ำงพำรำในประเทศกจ็ะปรบัตวัสงูขึน้ดว้ย 

 ขนำดของไมแ้ละลกัษณะตน้ยำงพำรำตน้ยำงพำรำขนำดใหญ่เปรำตรงสำมำรถน ำไปปอกเป็นไม้
วเีนียร์ท ำผวิไม้อดัได้หรือแปรรูปเป็นไม้หน้ำกวำ้งตัง้แต่ 6 นิ้วขึน้ไปรำคำซื้อขำยในสวนจะสูงกว่ำไม้
ขนำดเล็กซึ่งใชป้ระโยชน์ได้น้อยกว่ำขนำดของไมย้ำงพำรำและลกัษณะของต้นยำงพำรำขึน้อยู่กบัชนิด
พนัธุ์ยำงยำงพำรำพนัธุ ์RRIM 600 มขีนำดเลก็กวำ่ยำงพำรำพนัธุ์ GT 1 และ PB 235 แต่พนัธุ ์PB 235 
มลี ำตน้เปลำตรงกว่ำพนัธุ ์GT 1 สภำพดนิทีป่ลูกยำงพำรำยำงพำรำชนิดเดยีวกนัปลูกในดนิร่วนปรมิำณ
น ้ำฝนมำกย่อมมีขนำดใหญ่กว่ำส่วนที่ปลูกในพื้นที่ดินทรำยและปริมำณน ้ำฝนน้อยและอำยุของต้น
ยำงพำรำตน้ยำงพำรำทีอ่ำยมุำกยอ่มมเีนื้อไมม้ำกกวำ่ตน้ยำงพำรำทีอ่ำยนุ้อยกวำ่ 

จ ำนวนของตน้ยำงพำรำทีค่งเหลอืในกำรค ำนวณรำคำเพื่อซื้อขำยไมย้ำงพำรำยนืตน้จะตอ้ง
ค ำนึงถงึขนำดและจ ำนวนต้นยำงพำรำด้วยกำรซื้อขำยมกัจะตกลงรำคำเป็นไร่โดยคดิ  1 ไร่มจี ำนวนต้น
ยำงพำรำ 70 ต้นหำกมตี้นยำงเหลอือยูน้่อยจ ำนวนไร่ทีใ่ชใ้นกำรจ่ำยเงนิจะน้อยกวำ่พื้นทีจ่รงิดว้ยเช่นมี
พืน้ทีป่ลูกยำงพำรำ 10 ไร่แต่มตีน้ยำงพำรำคงเหลอื 560 ตน้ผูซ้ื้อจะคดิรำคำให=้ 560/70 = 8 ไร่เทำ่นัน้ 

ควำมใกลไ้กลจำกตลำดหรอืท่ำเรอืผูซ้ื้อตน้ยำงพำรำจำกสวนยำงมกัน ำไปแปรรูปทีโ่รงเลื่อย
ไมย้ำงพำรำตำมทอ้งทีต่่ำงๆหำกสวนยำงพำรำอยูไ่กลจำกโรงเลื่อยมำกรำคำกต็อ้งต ่ำกว่ำสวนยำงพำรำ
ทีอ่ยู่ใกลโ้รงงำนแปรรูปไม้ยำงพำรำกต็้องสง่เนื้อไม้ทีแ่ปรรูปแลว้ไปยังโรงงำนอื่นๆหรอืทำ่เรอืตลำดของ
ไมแ้ปรรูปยำงพำรำสว่นมำกจะอยูท่ ีก่รุงเทพฯหรอืชำนเมอืงดงันัน้รำคำเนื้อไมย้ำงพำรำในภำคตะวนัออก
จงึสงูกวำ่รำคำเนื้อไมย้ำงพำรำในภำคใต้ 

สภำพพื้นที่ปลูกยำงพำรำทีป่ลูกในพื้นทีล่ำดชนักำรท ำไม้ออกยำกกวำ่ยำงพำรำทีป่ลูกใน
พืน้ทีร่ำบรำคำซื้อขำยยอ่มต ่ำกวำ่ยำงพำรำในพืน้ทีร่ำบ 

เสน้ทำงคมนำคมเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรขนสง่ไม้ยำงพำรำไปโรงงำนแปลงยำงพำรำทีป่ลูก
ไวร้มิถนนที่สำมำรถใช้ขนส่งได้ทุกฤดูกำลรำคำจะดีกว่ำยำงพำรำที่ปลูกไกลเสน้ทำงคมนำคมทีผู่้ซื้อ
จะต้องท ำทำงเข้ำไปขนไม้ยำงพำรำบำงครัง้เป็นที่ตำบอดจะต้องมีค่ ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งผ่ำนสวน
ยำงพำรำเจำ้อื่นรำคำซื้อขำยจะต ่ำกวำ่กรณแีรก 
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ฤดูกำลเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรก ำหนดรำคำซื้อขำยไมย้ำงพำรำเช่นกนัพ่อคำ้ชอบซื้อเนื้อไม้
ในฤดูรอ้นเพรำะกำรขนส่งสะดวกแต่คนขำยหรอืเจ้ำของสวนขอบขำยในฤดูฝนเพรำะในช่วงฤดูร้อนยงั
กรดียำงพำรำไดด้งันัน้รำคำซื้อขำยไมย้ำงพำรำในฤดูฝนจงึถูกกวำ่ในฤดูรอ้น 

รำคำยำงพำรำแผน่ดบิและรำคำน ้ำยำงสดในขณะทีร่ำคำน ้ำยำงลดหรอืยำงพำรำแผ่นดบิมี
รำคำดเีจำ้ของสวนจะชะลอกำรขำยตน้ยำงพำรำรำคำไมย้ำงพำรำในขณะนัน้จงึสงู 

การจดัท าแผนการท าไม้ 25 ปี 
สวนป่ำจะด ำเนินกำรส ำรวจก ำลังผลติไม้ประจ ำปีโดยนับตัง้แต่ปี 2556 จะเป็นกำรส ำรวจ 

100% ของพื้นที ่เพื่อจดัท ำและปรบัปรุงแผนกำรท ำไมใ้หส้อดคล้องกบัอำยุตน้ยำงพำรำ, ปรมิำณก ำลงั
ผลติ และนโยบำยของ อ.อ.ป. และค ำนวณหำปรมิำณควำมเพิม่พูนรำยปี (Annual Yield Increment : 
AYI) เพื่อประกอบกำรพจิำรณำแผนกำรท ำไมป้ระจ ำปี 

สมกำรค ำนวณปรมิำตรไมย้ำงพำรำพนัธุ ์RRIM 600 
v = 4E-05g2.1963 
v = ปรมิำตรไม ยำง (ลบ.ม. ) 
g = เส นรอบวงของล ำต น (ซม.) 
ทีม่ำ : นำยอำรกัษ  จนัทมุำและคณะ.2548. สถำบนัวจิยัำง,กรมวชิำกำรเกษตร 

สมกำรค ำนวณปรมิำณควำมเพิม่พูนรำยปี (Annual Yield Increment : AYI) 
AYI = ปริมาตรไม ้(ลบ.ม.) / อาย ุ(ปี) / พื้นท่ี (ไร่) 

การเตรียมการก่อนตดัฟันก่อนจะมกีำรโค่นล้มตดัฟันจะต้องมขี ัน้ตอนในกำรด ำเนินงำน
ตำมล ำดบัดงันี้ 

1)แจง้ขอรบัเงนิสงเครำะหจ์ำกส ำนักงำนกองทนุสงเครำะหก์ำรท ำสวนยำง (สกย.) กำรขำย
ยำงพำรำแผ่นดบิและน ้ำยำงสดปัจจุบนัเมื่อมกีำรแปรรูปน ้ำยำงและส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศ
รฐับำลจะหกัค่ำพรเีมี่ยม (Premium) ไวส้่วนหนึ่งเพื่อมอบใหส้ ำนักงำนสงเครำะหก์ำรท ำสวนยำงน ำไป
เป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรสงเครำะหเ์จ้ำของสวนยำงพำรำเมื่อมกีำรโค่นยำงพำรำแปลงเก่ำและปลูกใหม่ในปี
พ.ศ. 2549 จะจ่ำยใหเ้กษตรกรไร่ละ 7,300.-บำทในเวลำ 6 ปีดงันัน้ก่อนจะตดัโค่นตน้ยำงพำรำประมำณ 
2 ปีเจ้ำของสวนต้องตดิต่อส ำนักงำนสงเครำะหก์ำรท ำสวนยำงในบรเิวณใกล้เคียงซึ่งทำงสกย . จะมำ
ตรวจสอบรำยละเอยีดต่ำงๆและก ำหนดช่วงเวลำกำรรบัทนุให ้

2)กำรขำยไมย้ำงพำรำเมื่อสกย.อนุมตักิองทนุใหแ้ลว้สวนป่ำจะตอ้งด ำเนินกำรตำมระเบยีบ
ขอ้บงัคบักำรท ำไม้ยำงพำรำของ อ.อ.ป. ซึ่งโดยปกตแิล้วจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำขำยเป็นไร่ เมื่อได้
ผูร้ ับซื้อ สวนป่ำจะด ำเนินกำรส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผูร้ ับซื้อเพื่อด ำเนินกำรท ำไม้ยำงพำรำในแปลงออก
ทัง้หมด (Clear Cutting) โดยใช้แรงงำนคน ผสมผสำนกบักำรใช้เครื่องจกัรกล ซึ่งจะมเีจำ้หน้ำที ่อ.อ.ป. 
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เป็นผูค้วบคุมกำรท ำไมใ้หเ้ป็นไปตำมสญัญำซื้อขำย เมื่อด ำเนินกำรเสรจ็สิน้ จะมคีณะกรรมกำรตรวจรบั
พืน้ทีเ่พื่อด ำเนินกำรปลูกทดแทนในพืน้ทีท่ ำไมต่้อไป 

3)กำรเบกิจ่ำยค่ำงวดจำกสกย. สกย.จะไม่จ่ำยเงนิใหใ้นครัง้เดยีวแต่จะจ่ำยใหเ้ป็นงวดๆบำง
งวดเป็นกำรใช้สำรเคมีก ำจดัวชัพชืหรอืปุ๋ ยสกย.จะจ่ำยเป็นสำรเคมีและปุ๋ ยใหแ้ทนเงนิสดเจ้ำของสวน
ยำงพำรำจะต้องด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑท์ีส่กย.ก ำหนดหนดโดยเคร่งครดัเมื่อด ำเนินงำนเสร็จแต่ละ
งวดใหร้ำยงำนสกย. สกย.จะสง่เจำ้หน้ำทีม่ำตรวจสอบถูกตอ้งแลว้จงึจะจ่ำยค่ำงวดต่อไป 
 

  กระบวนการด าเนินงานควบคมุตรวจสอบติดตามด้านการท าไม้( Chain of 

Custody : CoC) 

1) สวนป่ำด ำเนินกำรท ำไม้ตำมแผนกำรท ำไม้ 25 ปี และเป้ำหมำยกำรผลติตำมแผนธุรกจิ
ประจ ำปี โดยขออนุมัติด ำเนินกำรท ำไม้กับทำงองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ภำคใต้และเพื่อแต่งตัง้
คณะกรรมกำร ส ำรวจก ำลงัผลติและวธิกีำรจ ำหน่ำยไม ้
 2) เมื่อได้รบัอนุมตัแิผนกำรท ำไม้ สวนป่ำยื่นหนังสอืกรมป่ำไม้เพื่อแจ้งควำมประสงค์ขอท ำไม้
ออกกรมป่ำไม้จะแต่งตัง้เจำ้หน้ำทีด่ ำเนินกำรส ำรวจก ำลงัผลติ 100% และสวนป่ำช ำระเงนิธรรมเนียมค่ำ
ขำยไมแ้ก่กรมป่ำไมต้ำมระเบยีบ 

3) สวนป่ำด ำเนินกำรยื่นควำมประสงค์ขอรับทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง ต่อส ำนักงำน
กองทนุสงเครำะหก์ำรท ำสวนยำงเขตทอ้งที ่

4) คณะกรรมกำรส ำรวจก ำลงัผลติฯ รำยงำนผลกำรส ำรวจ และก ำหนดวธิกีำรจ ำหน่ำยไม้
ยำงพำรำให้องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ภำคใต้ทรำบ และพจิำรณำอนุมตั ิพร้อมแต่งตัง้คณะกรรมกำร
ก ำหนดรำคำขัน้ต ่ำเสนอองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้พื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

5) องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ภำค ด ำเนินกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรด้ำนกำรประกำศ
ประมูลขำยไม้ยำงพำรำ, ผูค้วบคุมกำรท ำไม้, ผูค้วบคุมกำรเคลื่อนยำ้ยไม้ และคณะกรรมกำรตรวจรบั
พืน้ทีห่ลงักำรท ำไม ้

6) องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ภำค หรอืองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขต (ตำมแต่กำรมอบ
อ ำนำจ) ด ำเนินกำรประกำศประมูลขำยไม้ยำงพำรำ เมื่อครบตำมกระบวนกำรไดผู้ช้นะกำรประมูลและ
ด ำเนินกำรจดัท ำสญัญำซื้อขำยแล้ว จะรำยงำนส ำเนำสญัญำซื้อขำยใหอ้งค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขต  
และสวนป่ำทรำบ เพื่อด ำเนินกำรสง่มอบพืน้ทีท่ ำไม้ 

7) เจ้ำหน้ำทีค่วบคุมกำรท ำไม้ ด ำเนินกำรควบคุม/ดูแลใหผู้ซ้ื้อตำมสญัญำด ำเนินกำรโค่น
ลม้ไม้ ตดัปลำยไม้ ชกัลำก ถอนตอไม้ ขนยำ้ยไม้มำไวร้มิทำงตรวจกำรณ์โดยรถแทรกเตอร์ลอ้ยำง และ
ตดัทอนไมร้มิทำงตรวจกำรณ์ เพื่อขนยำ้ยไมข้ ึน้รถบรรทกุ โดยใชร้ถคบี/แรงงำนคน  

8) สวนป่ำออกหนังสอืก ำกบักำรเคลื่อนยำ้ยไมย้ำงพำรำจ ำนวน 2 ชุด (ตน้ฉบบั/คู่ฉบบั) ให้
ผูซ้ื้อ เพื่อขนสง่ไมไ้ปยงัโรงงำน/โรงชัง่(ต่อรอบกำรชัง่) 
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9) โรงงำน/โรงชัง่ด ำเนินกำรชัง่น ้ำหนัก เจ้ำหน้ำทีค่วบคุมกำรเคลื่อนยำ้ยไมต้รวจสอบ และ
ลงรำยละเอยีดตำมหนังสอืก ำกบักำรเคลื่อนยำ้ยฯ สวนป่ำเกบ็ต้นฉบบั และมอบคู่ฉบบัใหผู้ซ้ื้อ 

 10) เมื่อผู้ซื้อด ำเนินกำรท ำไม้เสร็จสิน้ตำมสญัญำ คณะกรรมกำรตรวจรับมอบพื้นที่

ด ำเนินกำรตรวจสอบพื้ นที่ท ำไม้  และรำยงำนผลให้องค์กำร อุตสำหกรรมป่ำไม้ภำคทรำบ
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