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ค ำน ำ 

 

“องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้” เป็นรัฐวิสาหกิจถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรหลักด้าน
อุตสาหกรรมป่าไม้ของรัฐโดยมี วัตถุประสงค์หลักคือการท าหน้าที่ตามพันธะกรณีหลักที่ได้รับ
มอบหมายจากสังคม ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ เพ่ือให้
สังคมไทยมีฐานทรัพยากรป่าไม้ที่สามารถพ่ึงตนเองได้ คุ้มครองรักษาและบูรณะระบบนิเวศป่าไม้ 
ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและ ความส านึกในการคุ้มครอง ดูแล
รักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม เป็นฐานทรัพยากร
หลักของสังคมไทย เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

“สวนป่ำคลองท่อม” เป็นสวนป่าที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ บนพ้ืนที่ ซ่ึงได้รับมอบสิทธิในการใช้ 
ประโยชน์และสิทธิในการบริหารจัดการจากรัฐ เพ่ือผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม ตอบสนองความต้องการไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศ ลดแรงกดดันจากการใช้ไม้
จากป่าธรรมชาติ และการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การด าเนินการปลูกสร้างสวน
ป่าเศรษฐกิจเพ่ือมุ่งสู่ความยั่งยืนจึงจ าเป็นต้องมีระบบการรับรองมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ
จากนานาชาติ เพ่ือเป็นการยืนยันว่าระบบการจัดการสวนป่าไม่ได้เกิดจากการท าลายป่าธรรมชาติ มี
แผนการจัดการอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมาย ให้สิทธิแก่สังคมและชุมชนมีส่วนร่วม 
ยั งผลให้ เ กิ ดการ ใช้ปร ะ โยช น์ทรัพยากรอย่ างมีคุณค่ า สูง สุด โดยไม่ ส่งผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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แผนบริหารจัดการสวนป่าคลองท่อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2563) หน้า 1 
 

วิสัยทัศน์ 

“ เป็นผู้น าการจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้สู่สากล” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาที่ดินสวนปุาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจตาม
ศักยภาพสวนปุา 

2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็น
ธรรม 

3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถ่ินด้านอุตสาหกรรมไม้ 
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กร  
6. พัฒนาชุมชนท้องถ่ินโดยใช้สวนปุาเป็นฐาน 
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ 

ด้านเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาและบริหารสวนปุาไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ดูแลและ                                          ปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน

ตาม                  ลดต้นทุนการผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3. พัฒนาบุคลากรสวนปุาให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

ด้านสังคม 

 1. การส่งเสริมการสร้างงานแก่สมาชิกหมู่บ้านปุาไม้และราษฎรในบริเวณพ้ืนที่สวนปุา 
 2.  การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการจัดการ
สวนปุาให้มีคุณภาพรกัษาปกปูองส่ิงแวดล้อม มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริการและอ านวยความสะดวกให้กบัชุมชน เช่น ทุนการศึกษา 
อุปกรณก์ีฬา โครงการรถโรงเรียน และอ่ืนๆ 
 4. ดูแลรักษาสวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติบริเวณริมเส้นทางเพชรเกษมเพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจ ศึกษาพรรณไม้ ส าหรบัผู้สัญจรไปมาผ่านพ้ืนที่ 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

2. ส่งเสริมให้ประชาชนรอบสวนปุารู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน 
และปลูกสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชน 

3. ลด/ละ/เลิก การใช้สารเคมีที่เป็นพิษกับส่ิงแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนปุา ปูองกัน และอนุรักษ์พันธุ์พืชและ

สัตว์ปุาที่ใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคาม 
  

สถานภาพสวนป่า 

สวนปุาคลองท่อม องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ กระทรวงทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เริ่ม
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2518 มีพ้ืนที่รับมอบ 6,827 ภายในปุาสงวนแห่งชาติ ปุาคลองบางผึ้ง-คลองพ่อ อ.
คลองท่อม จ.กระบี่ เป็นสวนปุาโครงการที่ 2  โดยองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ รับปลูกชดเชยตาม
เง่ือนไขสัมปทานท าไม้ ชนิดไม้ ได้แก่ ยางนา, ยูคาลิปตัส, สนทะเล, ทุ้งฟูา และสะเดาทียม เป็นต้น มี
ขอบเขตพ้ืนที่ ดังน้ี 

ที่ตั้ง พิกัดส านักงาน 4512719 E  886174 N 
ทิศเหนือ จรดหมู่ที ่2 ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม 
ทิศใต ้  จรดหมู่ที ่1 ต าบลคลองท่อม อ าเภอคลองท่อม 
ทิศตะวันออก จรดหมู่ที่ 1 ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม 
ทิศตะวันตก จรดหมู่ที่ 7 ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม 

 สวนปุาคลองท่อม ได้เริ่มรื้อปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราทดแทนใน
พ้ืนที่ที่มีอัตรารอดตายต่ า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพ่ือสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถ่ินอย่างมีส่วน
ร่วม โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ปัจจุบันสวนปุาคลองท่อม ได้
ด าเนินการปรับปรุงการส ารวจรังวัดพ้ืนที่สวนปุาด้วยเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม พบว่าพ้ืนที่ในความ
รับผิดชอบรวมทั้งส้ิน 5,787.736 ไร่ แบ่งพ้ืนที่ตามการบริหารงาน ดังน้ี 
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ตารางจ าแนกการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สวนป่าคลองท่อม 

 

ล าดับที ่ แปลงป ี
 (รับมอบ) 

แปลงป ี
(ร้ือปรับปรุง) 

เน้ือที่รับมอบ 
(ไร่) 

เน้ือที่ GPS 
(ไร่) 

พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(ไร่) 

พ้ืนที่อนุรักษ์ 
(ไร่) 

พ้ืนที่อื่นๆ 
(ไร่) 

หมายเหตุ 

1 2519  1,147.00  184.72   93.76  151.06   
2  2532/2519   44.63  43.74       
3  2533/2519   433.58  399.30       
4  2535/2519   70.84  45.91       
5  2542/2519   57.01  57.01       
6  2556/2529(19)   27.13  27.13       
7 2520  1,150.00  710.14    32.28  728.36   
8  2533/2520   89.20  88.82       
9  2535/2520   139.61  95.49       
10  2556/2528(20)   23.00  23.00       
11  2557/2520   106.00  100.00       
12 2521  1,815.00  235.47    235.62  524.23   
13  2533/2521   482.52  336.53       
14  2534/2521   1,198.32  888.17       
15  2535/2521   333.96  265.72       
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ตารางจ าแนกการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สวนป่าคลองท่อม (ต่อ) 

 

ล าดับที ่ แปลงป ี
 (รับมอบ) 

แปลงป ี
(ร้ือปรับปรุง) 

เน้ือที่รับมอบ 
(ไร่) 

เน้ือที่ GPS 
(ไร่) 

พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(ไร่) 

พ้ืนที่อนุรักษ์ 
(ไร่) 

พ้ืนที่อื่นๆ 
(ไร่) 

หมายเหตุ 

16 2522  1,235.00  974.90    556.21  426.55   
17  2535/2522   28.00  28.00       
18  2553/2522  52.00  52.00     
19  2554/2522  47.35  47.35     
20  2556/2522  81.86  74.00     
         

รวมทั้งสิ้น   5,347.00 5,320.24 2,572.17 917.87 1,830.20  
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โครงสร้างอัตราก าลัง 

 

จ านวนพนักงาน และลูกจ้าง รวมจ านวนทั้งส้ิน 33 คน ดังน้ี 

 หัวหน้างานสวนปุา    จ านวน  1  อัตรา 
 ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนปุา    จ านวน  1  อัตรา 
 พนักงาน และพนักงานปฏิบัติการ   จ านวน  5  อัตรา 

พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง   จ านวน  2  อัตรา 
ลูกจ้างเหมา     จ านวน  24  คน 
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การวิเคราะห์สถานภาพสวนป่า 

จุดแข็ง (Strength) 
1. บุคลากรสวนปุามีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกสร้างและเก็บเกี่ยวผลผลิต 
2. มียานพาหนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3. พ้ืนที่สวนปุาใกล้เส้นทางคมนาคม มีความสะดวกและคล่องตัวในการติดต่อส่ือสาร  
4. มีการปลูกไม้ปุาควบคู่กับไม้ยางพารา เพ่ือส่งเสริมความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์ของไม้

เศรษฐกิจ 
5. มีพ้ืนที่อนุรักษ์ที่สมบูรณ์ และมคีวามหลากหลายทางชีวภาพ  
6. สมาชิกหมู่บ้านปุาไม้มีทัศนคติ และความสัมพันธ์อันดีกับสวนปุา 

จุดอ่อน  (Weakness) 
1. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ า มีน้ าใต้ดินสูง อาจไม่เหมาะแกก่ารปลูกไม้ยางพารา 
2. พ้ืนที่สวนปุาไม่เป็นผืนเดียวกัน ยากต่อการบรหิารจัดการ 
3. สวัสดิการบ้านพักคนงานกรีดยางพารามีรองรับไม่เพียงพอกับสมาชิกกรีดยาง 

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

และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นแหล่งเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชน 

2. พ้ืนที่สวนปุาติดพ้ืนที่ปุาชายเลน และคลองบางผึ้ง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
ในอนาคต 

3. ราษฎรและชุมชนรอบสวนปุามีความสัมพันธ์ที่ดี และเข้าใจการด าเนินงานของสวนปุา ท าให้เกดิ
ความร่วมมือของราษฎร และชุมชนรอบสวนปุา ในการท ากิจกรรมต่างๆของสวนปุาและชุมชน 

4. สวนปุาไม้ยางพาราที่ด าเนินการท าไม้ออก สามารถรับทุนสงเคราะห์จากส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง เพ่ือลดเงินลงทุนของ อ.อ.ป. ได้ส่วนหนึ่ง 

ข้อจ ากัด   (Threat) 
1. ระเบียบกฎเกณฑ์ด้านการปุาไมไ้ม่เอ้ืออ านวยต่อการบรหิารจดัการสวนปุา 
2. งบประมาณในการรื้อปรับปรุงแปลงปลูกสร้างสวนปุา และพ้ืนที่อนุรักษ์ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง

เต็มที่มีจ านวนจ ากัด 
3. ยางพาราซ่ึงถือเป็นผลผลิตหลักของสวนปุา มีความผันผวนทางราคาตามกลไลการตลาดสากล 
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แผนการด าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ 

ด้านการจัดการผลผลิตสวนป่า 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ประมาณการรายจ่าย 
(ล้านบาท) 

- อ านวยการ 
- ท าการ 

รวม 

 
 

6.52 
5.38 
11.90 

 
 

6.60 
5.26 
11.86 

 
 

6.67 
5.11 
11.78 

 
 

6.75 
4.58 
11.34 

 
 

6.83 
3.62 
10.45 

ประมาณการผลผลิต 
น้ ายางพารา 

- พ้ืนที่ (ไร่) 
- ผลผลิต (ตัน) 

 
 

2,105.95 
109.18 

 
 

1,868.42 
118.07 

 
 

1,721.12 
117.21 

 
 

1,568.47 
104.93 

 
 

1,391.48 
75.75 

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

 
237.23 
8,134.40 

 
199.30 
6,018.00 

 
200.00 
6,039.14 

 
176.99 

5,229.60 

 
200.00 
4,892.48 

ประมาณการรายได ้
(ล้านบาท) 

- น้ ายางพารา 
- ไม้ยางพารา 
- เงินสงเคราะห์

สกย. 
รวม 

 
 

6.55 
5.28 
3.91 

 
15.74 

 
 

7.08 
4.25 
3.29 

 
14.62 

 
 

7.03 
4.26 
3.30 

 
14.59 

 
 

6.30 
3.40 
2.92 

 
12.62 

 
 

4.55 
3.18 
3.30 

 
11.03 

ก าไรสุทธิ 3.84 2.76 2.81 1.28 0.58 
 

ด้านการปลูกสร้างและบ ารุงสวนป่า 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ประมาณการรายจ่าย 
(ล้านบาท) 

- อ านวยการ 
- ท าการ 

 
 

1.42 
2.64 

 
 

1.43 
4.55 

 
 

1.43 
5.10 

 
 

1.44 
5.41 

 
 

1.45 
5.60 

พ้ืนที่ปลูกสร้าง (ไร่) 
- แปลงเก่า  

(ยางพารา) 
- แปลงเก่า  

(อ่ืนๆ) 
- แปลงใหม่  
(ปลูกทดแทนพ้ืนที่ท าไม้) 

 
466.22 

 
1,648.64 

 
143.04 

 
703.45 

 
1,648.64 

 
237.23 

 
851.05 

 
1,648.64 

 
199.30 

 
1,003.70 

 
1,648.64 

 
200.00 

 
1,180.69 

 
1,648.64 

 
176.99 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559-2563 

งานสวนป่าคลองท่อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ ่

1. ชื่อแผนปฎิบัติการ  การดูแลพ้ืนที่เปิดกรีดและการเก็บเกี่ยวผลผลติน้ ายางพารา 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวนปุาคลองท่อม  
3. วัตถุประสงค์  1. เพ่ือควบคุมการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นไปตามแผนธุรกิจทีก่ าหนด และปูองกันการรัว่ไหลของผลผลิต 
    2. เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถ่ิน 
4. เป้าหมาย   ด าเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นไปตามเปูาหมายรายปี 
5. ตัวชี้วัด   ผลผลิตรายปี (ตัน) 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 
1 การดูแลและบ ารุงรักษาต้นยางพารา หน.สป./ 2,105.95 ไร่ 1,868.42 ไร่ 1,721.12 ไร ่ 1,568.47 ไร่ 1,391.48 ไร่  
 - ก าจัดวัชพืช ผช.หน.สป.      มิ.ย./ต.ค. 
 - ใส่ปุ๋ย       ก.ค./พ.ย. 
 - ปูองกันไฟ       ม.ค.-พ.ค. 
 - นับจ านวนต้นกรีด/ส ารวจก าลังผลิต       เม.ย.-พ.ค. 
2 การเก็บเกี่ยวผลผลิต หน.สป./ 109.18 ตัน 118.07 ตัน 117.21 ตัน 104.93 ตัน 75.75 ตัน  
 - การสมัครและคัดเลือกสมาชิกกรีดยางพารา ผช.หน.สป.      มี.ค.-เม.ย. 
 - การเก็บเกี่ยวผลผลิต       เม.ย.-มี.ค. 
 - การพักหน้ากรีด       มี.ค.-เม.ย. 
3 การติดตามประเมินผล หน.สป.      ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559-2563 

งานสวนป่าคลองท่อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ ่

1. ชื่อแผนปฎิบัติการ  การดูแลรักษาพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราก่อนเปิดกรีด 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวนปุาคลองท่อม  
3. วัตถุประสงค์  1. เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราให้เจริญเตบิโตเป็นไปตามหลักวชิาการ 
    2. เพ่ือให้ต้นยางพาราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลติได้เม่ือครบตามเกณฑ์ก าหนด 
4. เป้าหมาย   ดูแลรักษาพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพารากอ่นเปิดกรีด 
5. ตัวชี้วัด   1. อัตราการเจริญเติบโตเป็นไปตามข้อมูลทางวิชาการ 
    2. พ้ืนที่สวนปุาไม่เกิดไฟไหม้ภายในสวนปุา  
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 
1 การบ ารุงรักษาพื้นท่ีสวนปุาไม้ยางพารา อายุ 2-3 ปี  หน.สป./ 466.22 ไร่ 703.45 ไร่ 851.05 ไร่ 1,003.70 ไร่ 1,180.69 ไร่  
 - การส ารวจอัตราการรอดตาย ผช.หน.สป.      เม.ย.-พ.ค. 
 - การปลูกซ่อม       มิ.ย.-ก.ค. 
 - ก าจัดวัชพืช       มิ.ย./ต.ค. 
 - ใส่ปุ๋ย       ก.ค./พ.ย. 
 - แต่งกิ่ง       ก.ค./ต.ค. 
 - ปูองกันไฟ       ม.ค.-พ.ค. 
2 การบ ารุงรักษาพื้นท่ีสวนปุาไม้ยางพารา อายุ 4-6 ปี หน.สป./       
 - ก าจัดวัชพืช       มิ.ย./ต.ค. 
 - ใส่ปุ๋ย       ก.ค./พ.ย. 
 - ปูองกันไฟ       ม.ค.-พ.ค. 
3 การติดตามประเมินผล หน.สป.      ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559-2563 

งานสวนป่าคลองท่อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ ่

1. ชื่อแผนปฎิบัติการ  การปลกูสร้างสวนปุาไม้ยางพาราทดแทนพ้ืนที่ท าไม้ 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวนปุาคลองท่อม  
3. วัตถุประสงค์  1. เพ่ือรื้อปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่สวนปุาไม้ยางพาราบริเวณที่ท าไม้ออกให้เป็นไปตามหลกัวิชาการ 
    2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่ให้มีมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. เป้าหมาย   พ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราสลับไม้ดีมีค่า ทดแทนพ้ืนที่ท าไม้ออก 
5. ตัวชี้วัด   1. เน้ือที่ปลูกสร้างสวนปุาไม้ยางพาราสลับไม้ดีมีค่า (ไร่) 
    2. อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า 90% 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 
1 เตรียมพื้นท่ีปลูก หน.สป./ 143.04 ไร่ 237.23 ไร่ 199.30 ไร่ 200.00 ไร่ 176.99 ไร่ ม.ค.-เม.ย. 
2 ปักหลักหมายปลูก ผช.หน.สป.      เม.ย. 
3 ปลูก (รวมขุดหลุมและรองก้นหลุม ขนกล้า ค่ากล้าไม้)       พ.ค.-ก.ค. 
4 ก าจัดวัชพืช       ส.ค./พ.ย. 
5 ใส่ปุ๋ย       ส.ค./พ.ย. 
6 ปลูกซ่อม       ก.ย. 
7 ปูองกันไฟ       ม.ค.-พ.ค. 
8 ส ารวจอัตราการรอดตาย       เม.ย.-พ.ค. 
9 รายงานผลการปลูกสร้าง       ต.ค.-พ.ย. 
10 การติดตามประเมินผล       ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559-2563 

งานสวนป่าคลองท่อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ ่

1. ชื่อแผนปฎิบัติการ  การท าไม้ยางพาราออกจากพ้ืนที่สวนปุา 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวนปุาคลองท่อม  
3. วัตถุประสงค์  1. เพ่ือด าเนินการท าไม้ออกในพ้ืนที่สวนปุาที่ครบรอบตัดฟัน และมีผลผลิตไม่คุ้มค่าแก่การลงทนุ  
    2. เพ่ือให้การด าเนินการท าไม้ออกเป็นไปตามหลักวิชาการ และตามแนวทางการเกิดผลกระทบต่ า 
4. เป้าหมาย   พ้ืนที่ท าไม้ตามแผนการท าไมย้างพารา  
5. ตัวชี้วัด   1. เน้ือที่ท าไม้ออก (ไร่) 
    2. ปริมาตรไม้ยางพารา (ลบ.ม.) 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 
1 ส ารวจก าลังผลิตไม้ยางพารา หน.สป./ 237.23 ไร่ 199.30 ไร่ 200.00 ไร่ 176.99 ไร่ 200.00 ไร่ ม.ค.-มี.ค. 

2 การขออนุญาตท าไม้ออก และช าระค่าภาคหลวง ผช.หน.สป. 
8,134.40 
ลบ.ม. 

6,018.00 
ลบ.ม. 

6,039.14 
ลบ.ม. 

5,229.60 
ลบ.ม. 

4,892.48 
ลบ.ม. 

มี.ค.-มิ.ย. 

3 ย่ืนขอรับทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพารา จาก สกย.       ม.ค.-มี.ค. 
4 จัดท าบัญชีสต๊อกไม้       ม.ค.-มี.ค. 
5 ประกาศประมูลจ าหน่าย       ก.ย. 
6 ควบคุมการท าไม้ออกให้เป็นไปตามหลักวิชาการ       ต.ค.-ธ.ค. 
7 รายงานผลการท าไม้       ธ.ค. 
8 การส ารวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม       พ.ค./ธ.ค. 
9 การติดตามประเมินผล       ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนการด าเนินงานด้านสังคม 

  งานสวนปุาคลองท่อม มีชุมชนรอบสวนปุาจ านวน  3 หมู่บ้าน ประกอบดว้ย หมูที่ 1 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 (หมู่บ้านปุาไม้สวนปุาคลองท่อม)  ต าบลเพหลา  อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  
การบริหารจัดการสวนปุาโดยชุมชนมีส่วนร่วมจงึมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
สวนปุาย่อมส่งผลให้เกิดการกระทบส่งถึงประชาชนในพ้ืนที่รอบๆสวนปุาดังน้ัน เพ่ือให้สวนปุาสามารถมี
เครื่องมือ ในการเข้าถึงและทราบแนวโน้มของผลกระทบที่เกดิขึ้นกับสังคม การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม จะได้เป็นแนวทางหนึ่ง หรือเป็นกระบวนการหนึ่งในการศกึษา สืบค้น ส ารวจ ตรวจสอบสภาพ
โครงสร้างและหน้าที่ของชุมชนทั้งในเชิงของการรวมกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ ความผูกพัน ความขัดแย้ง  
รวมทั้งความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเมือง 
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือจะได้น าผลที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วม ผ่าน
ทางเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้ในการวางแผนการท างานของสวนปุาให้ดีขึ้นต่อไป 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

- สนับสนุนให้พนักงาน/ลูกจ้าง ได้รับ
การฝกึอบรมตามสายงาน อาทิ การ
ทบทวนองค์ความรู้ทางบญัชีและการเงิน, 
ทักษะการกรีดยางพารา ฯลฯ 

 
- การวิเคราะห์/ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียรอบสวนปุา 
 
- การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการ

ปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกจิ (การจ้างงาน 
และวนเกษตร) 
 
- การควบคุมการท างานให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดด้านชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 
 
- การแก้ไขข้อขดัแย้งอย่างมีส่วนร่วม 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559-2563 

งานสวนป่าคลองท่อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ ่

1. ชื่อแผนปฎิบัติการ  การวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสวนปุา 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวนปุาคลองท่อม  
3. วัตถุประสงค์  1. เพ่ือวิเคราะห์/จ าแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา  
    2. เพ่ือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธภิาพ 
4. เป้าหมาย   วิเคราะห์/จ าแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา 
5. ตัวชี้วัด   รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 

1 
ประชุมพนักงานสวนปุาเพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรอบสวนปุา 

หน.สป./      ม.ค. 

2 จัดท ารายชื่อผู้มีส่วนได้สวนเสียรอบสวนปุา ผช.หน.สป./ 
รายชื่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ประจ าปี 

รายชื่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ประจ าปี 

รายชื่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ประจ าปี 

รายชื่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ประจ าปี 

รายชื่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ประจ าปี 

ม.ค. 

3 จัดท าแผนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนปุา พนักงานสวนปุา      ก.พ.-มี.ค. 
4 รายงานผลการด าเนินงาน       ธ.ค. 
5 ทบทวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี)       มิ.ย.-ก.ค. 
6 การติดตามประเมินผล       ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559-2563 

งานสวนป่าคลองท่อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ ่

1. ชื่อแผนปฎิบัติการ  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจ (การจ้างงาน และวนเกษตร) 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวนปุาคลองท่อม  
3. วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ชุมชนรอบสวนปุามีส่วนร่วมในการปลกูสร้างสวนปุาเศรษฐกิจ  
    2. เพ่ือให้เกิดการสร้างาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนท้องถ่ินรอบสวนปุา 
4. เป้าหมาย   การจ้างแรงงานจากชุมชนรอบสวนปุา และเปดิโอกาสให้ราษฎรใช้ประโยชน์พ้ืนที่สวนปุาในระบบวนเกษตร 
5. ตัวชี้วัด   1. สัดส่วนการจ้างงานของชุมชนรอบสวนปุา 
    2. จ านวนสัญญา และจ านวนเน้ือที่ด าเนินการระบบวนเกษตร 
6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 

1 
การประกาศนโยบายการจ้างงานสวนปุา และนโยบาย
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสร้างสวนปุา
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 และผู้สนใจเข้า
ร่วมวนเกษตร 

ผช.หน.สป./ 
มีราษฎรสนใจ
เข้าร่วมระบบวน

เกษตร 

มีราษฎรสนใจเข้า
ร่วมระบบวน
เกษตร 

มีราษฎรสนใจเข้า
ร่วมระบบวน
เกษตร 

มีราษฎรสนใจเข้า
ร่วมระบบวน
เกษตร 

มีราษฎรสนใจเข้า
ร่วมระบบวน
เกษตร 

ม.ค.-ก.พ. 

3 
การคัดเลือกลูกจ้าง/แรงงาน และผู้สนใจเข้าร่วมวน
เกษตร  

      มี.ค.-พ.ค. 

4 
การจัดท าสัญญา พร้อมจัดท าฐานข้อมูลลูกจ้าง/
แรงงานสวนปุา 

      มี.ค.-พ.ค. 

5 การมอบหมายงาน และการจ่ายค่าจ้างแรงงาน       ม.ค.-ธ.ค. 
6 การติดตามประเมินผล       ม.ค.-ธ.ค. 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  งานสวนปุาคลองท่อม ได้ด าเนินการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือเป็นพ้ืนอนุรักษ์ประเภท
แหล่งน้ า ล าห้วย พ้ืนที่อนุรักษ์สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) และแนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone) และ
เป็นพ้ืนที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพ้ืนที่สวนปุา (High Conservation Value Area; HCVA) ได้แก่
ปุาพรุหรือปุาเสม็ด อยู่ในเขตพ้ืนที่แปลงปี 2521 เพ่ือสงวนและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทั้งพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ภายในท้องถ่ินในคงอยู่อย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีแผนการจัดการต่างๆ ได้แก่ 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

 
- การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ใหค้งอยู่ 

 
- การสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืชและ

พันธุ์สัตว์ให้ยังคงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 

- การดูแลรักษาพ้ืนที่มีคุณค่าด้านการ
อนุรักษ์สูงในพ้ืนที่สวนปุา (High 
Conservation Value Area; HCVA) ให้
คงอยู่ 
 

- การส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้แก่
ชุมชนท้องถ่ิน 
 

- การควบคุมการใช้สารเคมี และวัตถุ
อันตราย ภายในพ้ืนที่สวนปุา 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559-2563 

งานสวนป่าคลองท่อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ ่

1. ชื่อแผนปฎิบัติการ การดูแลรักษาไม้อนุรักษ์ พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพ้ืนที่สวนปุา (High Conservation Value Area; 
HCVA) 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวนปุาคลองท่อม  
3. วัตถุประสงค์  1.  เพ่ือดูแล รักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ในเขตสวนปุา 
    2. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแก่เยาวชน และราษฎรในท้องถ่ิน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถ่ินตระหนัก และเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย  ไม้อนุรักษ์ พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพ้ืนที่สวนปุา (High Conservation Value Area; HCVA) ยังมี
สภาพสมบูรณ์ คงอยู่ 

5. ตัวชี้วัด   1. จ านวนพ้ืนที่อนุรักษ์ (ไร่) 
    2. จ านวนต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
    3. จ านวนพ้ืนที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในพ้ืนที่สวนปุา (High Conservation Value Area; HCVA) 
    4. รายชื่อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เป็นปัจจุบัน 
    5. จ านวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ และจ านวนผลผลิตจากพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ใช้ประโยชน์  
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6. รายละเอียดแผนงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 2559 2560 2561 2562 2563 
1 การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  หน.สป./ ไม้อนุรักษ์ 

พ้ืนที่อนุรักษ์ 
และพ้ืนที่ 
HCVA 
 ยังมีสภาพ
สมบูรณ ์
 คงอยู่ 

ไม้อนุรักษ์ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ 
และพ้ืนที่ 
HCVA 
 ยังมีสภาพ
สมบูรณ์  
คงอยู่ 

ไม้อนุรักษ์ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ 
และพ้ืนที่ 
HCVA  
ยังมีสภาพ
สมบูรณ ์
 คงอยู่ 

ไม้อนุรักษ์ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ 
และพ้ืนที่ 
HCVA 
 ยังมีสภาพ
สมบูรณ์  
คงอยู่ 

ไม้อนุรักษ์ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ 
และพ้ืนที่ 
HCVA  
ยังมีสภาพ
สมบูรณ ์
 คงอยู่ 

ม.ค.-ธ.ค. 

2 
การประกาศนโยบายสวนปุาด้านการดูแล 
สงวน อนุรักษ์ไม้อนุรักษ์ พ้ืนที่อนุรักษ์ และ
พ้ืนที่ HCVA 

ผช.หน.สป./ 
ม.ค.-ธ.ค. 

3 
การเก็บตัวอย่างดินและน้ า เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

พนักงานสวนปุา 
พ.ค./พ.ย. 

4 
การตรวจตรา ปูองกัน และดูแลรักษาไม้
อนุรักษ์ พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ HCVA 

 
ม.ค.-ธ.ค. 

5 
การเก็บข้อมูลผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ และลักษณะ
การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอนุรักษ์ และพ้ืนที่ 
HCVA 

 
ม.ค.-ธ.ค. 

5 
การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้
ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

 
ม.ค.-ธ.ค. 

6 การติดตามประเมินผล  ม.ค.-ธ.ค. 
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ระบบวนวัฒน์ 

1. การเตรียมพ้ืนที่  
 หลังจากการท าไม้ออกจากพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการถอนราก ถอนตอ ก าจัดเศษวัชพืชตกคา้ง

ออกให้หมดส้ิน ท าการไถด้วยรถแทรกเตอร์ล้อยาง โดยไถบุกเบิกด้วยผาน 3 และไถพรวนด้วยผาน 7 
ซ่ึงหากเตรียมพ้ืนที่ได้ดีการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไปก็จะสะดวกส้ินเปลือง ค่าใช้จ่ายน้อย จะเตรียม
พ้ืนที่ช่วงไหนจะต้องค านึงถึงฤดูกาลด้วย ในช่วงที่ฝนตกซ่ึงพร้อมจะปลูก จะต้อง เตรียมพ้ืนที่ให้เสร็จก่อน
ฝนจะตกประมาณ 1 สัปดาห์ หากเตรียมพ้ืนที่เสร็จไว้นานมากจะมีปญัหาวัชพืชงอก ใหม ่ หากเตรียม
พ้ืนที่ล่าช้าจะสร้างปัญหาปลกูไม่ทันและค่าใช้จา่ยจะสูงขึ้นสูญเสียโอกาสของการเก็บเกี่ยว ผลผลิตใน
อนาคต ช่วงเวลาที่เหมาะสมควรด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ในกรณีพ้ืนที่มากว่า 100 ไร่ 
หากพ้ืนที่น้อยกว่า 100 ไร ่ควรด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับฤดู ฝนของ
แต่ละท้องที่ด้วย  

วิธีการเตรียมพ้ืนที่ ด าเนินการโดยรงงาน เครือ่งจักรกล และสารเคมผีสมผสานกัน กล่าวคือ 
- การเตรียมพ้ืนที่ด้วยแรงงาน คือ การใช้แรงงานถางปุา เก็บริบ เผาริบ การถางป่า ถาง

วัชพืชที่เป็นวัชพืชขนาดเล็กให้ทั่วพื้นที่ หากมีกอไผ่หรือหวายให้ฟันลง ให้ราบเรยีบให้ตอใกลผ้ิวดินมาก
ที่สุด  การเก็บริบ เผาริบ เป็นการเก็บต้นไม้เศษไม้ปลายไม้ที่หลงเหลือจากการเผาปุาเผาริบให้ หมด
จากพ้ืนที่ หากการเผาปุาเผาไหม้ได้ดีจะเหลือเศษไม้ปลายไม้น้อยการเก็บริบจะรวดเร็วขึ้น วิธีการเกบ็ริบ
ใช้แรงงานเก็บเศษไม้ขนาดเล็ก มากองรวมกันเพ่ือท าเชื้อไฟ ตัดท่อนไม้ขนาดใหญ่มากองสุมด้านบน ถ้า
สามารถกองเป็นกระโจมคล้ายก่อกอง ไฟของลูกเสือในการเล่นรอบกองไฟได้ จะจุดไฟเผาไหม้ได้ดีกว่า
การซ้อนทับตามแนวนอน หลังจากน าไม้ ใหญม่าทับบนกองเศษไม้แล้ว เมื่ออากาศเริ่มร้อนขึ้นเริ่มเผาไฟ 
ในระหว่างไฟไหม้คอยหมั่นมาตรวจสอบ ใช้ กิ่งไม้ขนาดใหญ่ ดันกองถ่านให้ไปไหม้เศษไม้ส่วนที่เหลือให้
หมดส้ิน เป็นการส้ินสุดขบวนการเตรยีมพ้ืนที่ โดยใช้แรงงาน  

- การใช้เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลทีต่อ้งน ามาปฏิบัติงานคือรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
(Crawler) หรือรถขุด(Back hoe) ด าเนินการถางปุา ล้มไม้ ถอนตอ กวาดรวมกอง (Withdrawal) 
เกลี่ยปรบัพ้ืนที่ หลังจากน้ันใช้รถแทรกเตอร์ล้อยาง (Farm tractor) ติดผานไถ 3 จานหรือ 4 จาน ท า
การไถบกุเบิก ทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน ติดผานไถ 7 จานท าการไถพรวน ก็จะเสร็จขั้นตอนของ การเตรียม
พ้ืนที่ การเตรียมพ้ืนที่ที่ประณีต(Intensive) ภายหลังจากเตรียมพ้ืนที่เสร็จในพ้ืนที่นั้นจะต้องไม่ มีจอม
ปลวก ตอไม้ หรือเศษไม้ปลายไม้หลงเหลืออยู ่ซ่ึงมีวิธีการจัดการได้ดังน้ี  

การรวมกองต้นไม้ที่ถางลงหรือขุดตอขึ้นมาให้รวมกองเป็นกองยาวๆ ให้แนวของกองเป็นไป 
ตามทิศทางลม หากพ้ืนที่เป็นที่ลาดชันหรือควนเขา ให้กองโดยมีทศิทาง ขึ้นเขาอัดกองด้านข้างให้แน่น 
ท าการเผากองเศษไม้จากหัวกองทางด้านต้นลม เน่ืองจากไม้ที่กองยังไม่แห้งสนิท อาจจะใช้เชือ้ไฟช่วย
เผาในครั้งแรก เชื้อไฟที่ใช้อาจจะเป็นยางรถยนต์ที่ช ารุด แล้ว หรือน้ ามันดีเซลก็ได้ เริ่มเผาในตอน
กลางวันขณะอากาศร้อน เมื่อไฟเริ่มลุกแล้ว ใชร้ถแทรกเตอร ์ตีนตะขาบ หรือ รถแบคโฮ คอยอัดกอง
ไฟ ให้แน่น เป็นระยะ การเผาไหมก้็จะดีขึ้น ควรเผาพร้อมๆกันหลายๆ กองในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือ
เครื่องจักรที่คอยอัดกองไฟจะได้ไม่เสียเวลาท างาน และเมื่อไฟไหม้เศษไม้ปลาย ไม้ส่วนเล็กๆหมดแล้ว 
จะคงเหลือต้นไม้ขนาดใหญ่หรือตอไม้ ให้ท าการสลายกอง แล้วอัดเผาใหม่ให้หมดก็จะ เผาได้ง่ายขึ้น 
เพราะมีถ่านไม้ติดไฟอยู่จ านวนมาก การเผาเศษไม้ปลายไม้โดยวิธีน้ี แม้จะมีฝนตกบ้างก็จะเผาได้ หมด  

เมื่อเสร็จส้ินการเผาจนไม่มีเศษไม้หลงเหลือแล้ว เป็นขั้นตอนของการเกลี่ยปรับพ้ืนที่โดยการ 
เกลี่ยจอมปลวกออกให้พื้นที่ราบเรียบ เพ่ือความสะดวกในการไถบุกเบกิในพ้ืนที่ราบ การไถบุกเบิกดว้ย
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ผานไถ 3 จาน หรือ 4 จาน ก่อนจะลงมือไถ จะต้องทราบว่าจะปักหลักหมายปลกูไปตามทิศทางใด 
เพราะการไถบกุเบิกที่ดีทิศทางการไถควรจะตั้งฉากกับแนวปลกูต้นไม้ และการไถพรวนเป็นการไถตั้งฉาก
กับการไถบุกเบิกทศิทางการไถจะเป็นไปตามแนวปลูกต้นไม้ การ ด าเนินการเช่นน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ
เข้าด าเนินการปักหลกัหมายปลูกและการปลกู เพราะคนงานไม่ต้อง เดินข้ามขี้ไถ การไถในพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราที่มีน้ าท่วมถึง จะเปลี่ยนเป็นการไถยกร่อง วธิีการไถจะไถไป ตามทิศทางของแนวปลกูต้นไม้ ใช้
ผาน 3 หรือ ผาน 4 ไถครั้งแรก สาดดินที่ไถขึ้นไว้บริเวณโคนยางพารา และไถพรวนด้วยผาน 7 ด้วยวิธี
เดียวกัน ระหว่างแถวยางพาราจะเป็นร่องลึกประมาณ 50 ซ.ม. ส าหรับให้น้ า ในดินไหลจากโคนต้น
ยางพารามาเก็บขังในฤดูฝน  

 
ภาพหน้าตัดหลังไถยกร่องเสร็จ 

 

- การใช้สารเคมี จะด าเนินการหลังจากถางปุา โค่นล้ม เก็บริบ เผาริบแลว้ ปล่อยให้วัชพืช
ขึ้นประมาณ 30 ซ.ม. และใช้สารเคมีฉีดพ่นก าจัด ซ่ึงจะเป็นวิธีการที่สะดวก และประหยัด วัชพืชตายส้ิน
ซาก หากด าเนินการไม่ทันวัชพืชขึ้นสูงมาก จะต้องใช้สารเคมีในการก าจัดมากขึ้น วัชพืชจึงจะแห้งตาย 
โดยค านึงถึงชนิดของวัชพืชที่ขึ้นอยู่เป็นหลัก เหมาะกับวัชพืชที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น หญ้าต่างๆ 
สารเคมีที่นิยมใช้ คือไกลโฟเสท และ อิมมาสเฟอร์ ในการด าเนินการควรจะด าเนินการในต้นฤดูฝน 
ปล่อยให้วัชพืชยบุตายจึงจะเข้าด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

2. การคัดเลือกชนิดพันธุ์  
พันธุ์ยางพาราที่น ามาปลูกในสวนยางพาราของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นยางพันธุ์ดีที่ 

เกิดจากการผสมพันธุ์ เพ่ือสร้างอัตราผลผลิตให้เหมาะสมในทางเศรษฐกิจ ยางพันธุ์ดีมีมากมายหลาย
ชนิด แหล่งผสมพันธุ์ยางที่เป็นที่ยอมรับคือประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย การจะเลือก
ยางพารา พันธุ์ใดมาปลูกจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นการปลูกสรา้งสวนยาง 
เจ้าของสวน จะเลือกชนิดพันธุ์ที่ให้น้ ายางต่อปตี่อไร่ดีที่สุด พันธุ์ยางที่เหมาะสมในกรณีน้ีจะม ี BPM 24 
RRIM 600 หรือ RRIT 251 เป็นต้น ต่อมาวงการใช้สอยไม้โดยเฉพาะไม้เครื่องเรือน (Ferniture)  
จากเน้ือไม้ยางพาราเป็นที่นิยมมากขึ้นเจ้าของสวนก็มุ่งหวังจะปลูกยางพาราเพ่ือหวังใช้เน้ือไม้ด้วย ชนิด 
พันธุ์ยางที่เหมาะสมเพ่ือการน้ีจะมีพันธุ์ PB 235 RRIM 620 หรือ GT 1 เป็นต้น แต่เมื่อ ด าเนินการ
ปลูกไปแล้วมักจะพบกบัปัญหานานาประการ เช่นการเกิดโรคต่างๆในบางชนิดพันธุ์การ เจริญเติบโตไม่ดี 
ช่วงเวลาการกรีดยางไม่ครบรอบหมุนเวียนเป็นต้น ดังน้ันการเลือกชนิดพันธุ์ยางพารา พันธุ์ดีมาปลูกจึง
ต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆประกอบ เช่น สภาพดิน ลักษณะของพ้ืนที่ สภาพดินฟูาอากาศ ความเหมาะสม
ต่อระบบกรีดยาง และ อัตราของน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี เป็นต้น ชนิดพันธุ์ยางพาราที่กล่าวไว ้เบื้องต้นเป็นชนิด
พันธุ์ที่นิยมปลูกปัจจุบัน แต่ละชนิดพันธุ์มีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน โดยสวนปุาคลองท่อมได้
ด าเนินการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมในพ้ืนที่ จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ 

- RRIM 600 เป็นยางพาราลูกผสมของประเทศมาเลเซีย ในประเทศไทยนิยมปลกู ชนิดน้ี
มาก ให้ผลผลิตปานกลาง ปลูกได้ทุกสภาพดิน มีความต้านทานต่อโรคราใบรว่งจากเชื้อราไฟทอป เทอร่า 
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ที่ท าให้ใบยางร่วงในฤดูฝนน้อย ในเขตที่มีโรคน้ีจึงไม่สมควรปลูก ล าต้นมีขนาดเล็ก ราคาเน้ือไม้ หลังกรีด
มีราคาซ้ือขายต่ ากว่าชนิดพันธุ์อื่นมีความทนทานต่อการกรีดถ่ีปานกลาง  

- RRIT 251 เป็นยางพาราลูกผสมของประเทศไทย ก าลังได้รับค าแนะน าจาก สถาบันวิจัย
ยางปริมาณน้ ายางมีมากกว่าพันธุ์ RRIM 600 ในหน้ากรีดแรก ผลผลิตต่อไร่ต่อปีอยูใ่น เกณฑ์ด ี ได้
ผลผลิตมากกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อป ี 

โดยกล้าที่น ามาปลูกในพ้ืนที่ จะคัดเลือกด าเนินการ 2 ชนิด ได้แก ่
- ปลูกด้วยกล้าตาเขียว โดยน ากล้าทีต่ิดตาแล้วลงปลูกในแปลง กล้ายางพาราตาเขยีว 

อาจจะเตรียมเอง หรือซ้ือจากเอกชน หากจะปลูกโดยวิธีน้ีต้องปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเมื่อฝนตกชุกจะท า ให้
อัตราการรอดตายของกล้าทีป่ลูกสูง โดยขณะปลูกก าลังมีฝนตกด้วย จะท าให้การรอดตายยิ่งมากขึ้น 
การปลกูโดยวิธีน้ีเหมาะสมกับการปลูกยางพาราในภาคใต้และภาคตะวันออกที่มีฝนชุก  

ข้อดี ทุนด าเนินการปานกลาง การเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตตรงตามก าหนด  
ข้อเสีย กรณีเกิดฝนทิ้งช่วงหลังปลูกจะท าให้อัตราการงอกหรืออัตราการรอดตายของ

กล้า ต่ า จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซม  
- ปลูกด้วยกล้าติดตาช าถุง โดยการใช้กล้าช าถุงที่มีฉัตรใบ 1-2 ฉัตร มาปลูกลงแปลง ปลูก 

วิธีน้ีจะท าให้การปลูกมีอัตราการรอดตายสูง กล้าช าถุงอาจจะเตรียมเองโดยการใชก้ล้าตาเขยีวมาเพาะ 
ช าในถุงดิน โดยการเพาะช าถุง ควรเตรียมถุงขนาด 4x12 น้ิว บรรจุดิน น าไปจุ่มในภาชนะบรรจุน้ า จน 
ดินอุ้มน้ าจนอ่ิมตัว แล้วน ากล้ายงตาเขียวมาปกัช า น าไปเรียงพักในเรือนเพาะช า การเรยีงควรค านึงถึง
การ เข้าไปปฏิบตัิงานดูแลรดน้ า และหมั่นปลิดตาที่แตกจากต้นตอเดิม มิให้แก่งแย่งและเบียดบังตายางที่
จะแตก ยอดอ่อน และควรปูองกันรักษาโรคราที่จะระบาดในเรือนเพาะช า หรือซ้ือกล้าช าถุงก็ได้  

ข้อดี การเกบ็เกี่ยวผลผลิตในอนาคตเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด อัตราการรอดตายหลัง
ปลูก สูง ความเติบโตสม่ าเสมอดี  

ข้อเสีย ทุนค่อนข้างสูง  
3. การปักหลักหมายปลูก  

การปกัหลกัหมายปลูก คือการก าหนดต าแหน่งที่จะปลกูต้นยางพาราและก าหนดจ านวน 
ต้นต่อไร่ ก่อนการด าเนินการปักหลกัหมายปลกูพ้ืนที่ที่จะปลกูจะต้องเตรียมพ้ืนที่เรียบร้อยแลว้ มีปัจจัย 
ต่างๆที่ต้องค านึงอันดับแรกคือจ านวนต้นที่จะปลูกในพ้ืนที่ 1 ไร่ สถาบันวิจัยยางแนะน าจ านวนต้นปลูก
ที่ เหมาะสมกับยางพาราทุกชนิดพันธ์ุ คือยางพารา 1 ต้น จะครอบคลุมพ้ืนที่ 20 ตารางเมตร 
ซ่ึงจะให้ ผลผลิตน้ ายางสดเม่ือคิดเป็นเน้ือยางพาราแห้งได้มากที่สุด ปัจจัยถัดมาที่ต้องค านึงคือสภาพ
ของพ้ืนที่ หาก เป็นพ้ืนที่ราบจะปักหลกัหมายปลูกเป็นแถวตรง ในขณะที่พื้นที่ควนเขาหรือพ้ืนที่ลาดชันจะ
ปักหลกัหมาย ปลูกตามแนวระนาบ หรือแนวขอบเขา ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการปักหลักหมายปลูก
ควรด าเนินงาน หลังจากเตรียมพ้ืนที่เสร็จประมาณเดือน เมษายน-พฤษภาคม  

หลักหมายปลูก หรือภาษาของสวนยางพาราเรียกวา่ “ไม้ชะมบ” เป็นไม้หลักท าจากไม้
ไผ ่กลมขนาดเล็กเส้นรอบวงประมาณ 5 - 8 ซม. หรือไม้ไผข่นาดใหญ่ผ่าซีก กว้างประมาณ 1 น้ิว ความ
ยาว ประมาณ 1.2 เมตร เส้ียมปลายแหลม 1 ด้าน ไม้ชะมบ อาจจะท าจากวัสดุอ่ืนก็ได้ เช่นกิ่งไม้ขนาด
เล็ก หรือเหล็กกลวง หรือเหล็กกลมก็ได ้แต่ต้องค านึงถึงราคาต้นทุนด้วย การใชไ้ม้เป็นไม้ชะมบ ใช้งานได้
ปี เดียว แต่ใช้เหล็ก อาจจะใช้ได้หลายป ี 

วิธีการปักหลักหมายปลูก ในพ้ืนที่ราบก่อนจะท าการปักหลกัหมายปลูกจะต้องค านึงถึง 
รูปร่างของพ้ืนที่และทิศทางของลมประจ าถ่ิน ส่วนมากจะนิยมปักหลกัหมายปลูกขนานกับแนวเขตแปลง 
เพ่ือความเรียบร้อยสวยงามซ่ึงบางครั้งแนวที่ปักหลักขวางกับทิศทางของลมประจ าถ่ิน จะกอ่เกิดปัญหา
ต้น ยางพาราที่ปลูกล้มในกรณีลมแรง ลมประจ าถ่ินที่ส าคัญของประเทศไทยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียง



 

แผนบริหารจัดการสวนป่าคลองท่อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2563) หน้า 32 
 

ใต้ และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงลมมรสุมทั้ง 2 น้ีมีทิศทางการพัดที่สวนทางกัน ดังน้ันทิศ
ทางการปกัหลกั หมายปลกูที่เหมาะสมควรปกัหลักให้แถวทีจ่ะปลูกเป็นไปตามทิศทางวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันตกเฉียงใต ้ แต่หากทศิทางที่จะปักหลักหมายปลูกไม่ขนานกับขอบแปลง ก็สามารถแก้ไขไดโ้ดยใช้
ทิศทางที่ท ามุม แหลมกับแนวลมประจ าถ่ินให้มากที่สุด  

 

 
 

เมื่อตัดสินใจเลือกแนวทางของแถวได้แล้วก็เริ่มขั้นตอนต่อไปคือ  
3.1 การวางแนวหลัก (Base Line) โดยใช้กลอ้งรังวัดก าหนดทิศทางของแนวแถว ปักหลกั

แม่ไว้ระยะห่างๆ หากใชร้ะยะทางระหว่างต้น 3 เมตร หลักแม่ควรจะห่างกันหลักละประมาณ 30 เมตร 
หรือระยะตามความยาวของเทปวัดระยะแตต่้องหารด้วย 3 ได้ลงตัว หากเกษตรกรรายย่อยไม่มีกล้อง 
รังวัดอาจก าหนดแนวแถวโดยการเล็งให้หลกัทกุหลักซ้อนทับกันตามแนวทิศทางที่ต้องการ หลักแม่หลกั 
แรกควรห่างถนนขอบแปลงประมาณ 1.5 เมตร  
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3.2 การออกฉาก เป็นการก าหนดทิศทางของแถวถัดไปให้ขนานกับแนวแถวหลัก หากใช้ 

กล้องรังวัดให้ใช้มุมต่างกับแถวหลัก 90 องศา แล้ววัดระยะทางเท่าความห่างของแถวปักหลกัแม่หมายไว้ 
ทุกแถวจนเต็มพ้ืนที่ แล้วย้ายกล้องรังวัดมาวางที่หลักแม่แถวที่ต่อๆไปด าเนินการวางหลักแม่ตามข้อ 1. 
แต่ กรณีไมใ่ช้กล้องรังวัดให้ใช้เทปวัดระยะออกฉาก โดยอาศัยทฤษฎีบทที ่29 ในวิชาเลขาคณติที่กล่าวไว้
ว่า  
“ ก าลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลรวมของก าลังสองของด้านประกอบมุมฉาก” ตามภาพ
ข้างล่าง ในภาพเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซ่ึงหากจัดท าเป็นสมการทางคณิตศาสตร์จะเป็น ค2 = ก2 + ข2 
ซ่ึงหาก แทนค่าเป็นตัวเลขของด้านประกอบของมุมฉากทั้งสามด้าน จะมีเลขที่เป็นจ านวนเต็มอยู่หนึ่งชุดที่
น ามา ประยุกต์ใช้กบัทฤษฎีน้ีได้คือ ด้าน ก= 3 ข = 4 และ ค = 5 เมื่อน าไปแทนค่าในสมการจะเป็น 
52 = 32 + 42 หรือ 25 = 9 +16 หรือ 25 = 25 ในทางปฏิบัติเมื่อจะออกฉากด้วยเทปวัดระยะ ให้
วางหัวเทปที่มีเลข 0 ไว้ที่หลกัแม่หลกัแรกวัดระยะ ไปตามแนวหลกั 4 เมตรปักหลักไว ้วัดระยะจากหลัก
ที่ ปักไว้ไปตามแถวต่อไป 5 เมตรซ่ึงเลขในเทปจะเป็นเลข 9 เมตร และลากเทปต่ออีกอีก 3 เมตรไปหา
หลักแม ่หลักแรก ซ่ึงเลขในเทปจะเป็นเลข 12 ดึงเทปให้ตึงและ อยู่ในแนวระนาบแล้วปักหลกัไว้ที่เลข 9 
ก็จะได้ภาพสามเหลี่ยมมุมฉาก ซ่ึงในภาพข้างล่างจะเป็นจุด ก. ข. และ ค. ต่อจากน้ันให้วัดระยะจากจุด 
ก.ผ่านไปทางจุด ค.ให้มีความกว้างเท่ากับแถวที่ก าหนดหากต้องการ ระยะระหว่างแถว 7 เมตร ก็วัด
กว้าง 7 เมตร ปักหลกัไว้เป็นจุด จ.และวัดในแถวน้ีต่อไปโดยให้จุดต่อไป ห่างจากจุด จ. 7 เมตรปักหลัก
ไว้ท าเช่นน้ีจนถึงริมแปลงปลูก จุดเหล่าน้ีจะเปน็จุดเริ่มต้นของแถวต่อๆ ไป ในการเล็งเพ่ือให้หลักหัวแถว
อยู่ตรงกันต้องเล็งให้หลักซ้อนกันทุกหลักก็จะเปน็แนวตรง  
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3.3 การปกัหลกัซอย เมื่อได้หลักแม่ตามแนวทาง ข้อ 1 และ 2 แล้ว ก็ปักหลักระหว่าง 

หลักแม่หรือเรยีกว่าหลักซอยโดยใช้เทปวัดระยะวัดระหว่างหลกัแม่ ซ่ึงหลักแม่ทุกหลกัมีระยะห่างกันที่ใช้ 
ความห่างระหว่างหลักปลูกหารได้ลงตัว โดยทัว่ไประยะห่างระหว่างหลักใชร้ะยะ 3 เมตร หลักซอยจะ
ปัก ชิดสายเทปด้านใดด้านหนึ่งที่ต าแหน่ง 3 6 9 12 15 หรือ 18 เมตร เป็นต้น คนงานที่จะท าการ 
ปักหลกัซอยควรจดัจ านวนคนให้เกินจ านวนหลักที่จะปกั หากปักหลักซอยที ่3 6 9 12 15 และ 18 เมตร 
แสดงว่าหลักแม่ห่างกัน 21 เมตร จะต้องใช้คนงานในหนึ่งหมู่ 8 คน 2 คนแรกถือเทปวัดระยะ ที่เลข 0 
และ 21 อีก 6 คน จะประจ าอยู่ที่เลข 3 6 9 12 15 และ 18 เมตร ก่อนเริ่มงาน คนงานที่มีหน้าที่
ปักหลกัจะต้องมีหลักที่จะปักไว้ทุกคนจ านวนเท่ากัน และม ีฆ้อนไม้คนละ 1 อัน การปกัหลกัหมายปลูกถ้า
กระท าได้ถูกต้องโดยเฉพาะขั้นตอนการออกฉากเมื่อมองไปตาม แนวตรง หรือแนวทะแยงมุมจะเห็นหลัก
ที่ปักไว้เป็นแถวตรงตลอดพ้ืนที่ 
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4. การปลูก  
4.1 การเตรยีมหลุมปลกู เป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าใหก้ล้ายางพาราทีป่ลูก มีความ

เจริญเติบโต ได้ดีตามที่ควรจะเป็น หลุมปลูกที่ดีจะช่วยเร่งระบบรากให้พัฒนาชอนไชไปตามดินที่เตรียม
ไว้ เมื่อระบบ รากมีประสิทธภิาพความเติบโตก็จะดขีึ้น บริเวณที่เตรยีมหลุมปลกูต้องอยู่ด้านหนึ่งด้านใด
ของหลักหมาย ปลูก โดยทกุหลุมต้องห่างหลกัหมายปลกูในระยะที่เท่ากัน เพ่ือให้ระยะระหว่างต้นห่าง
เท่ากันตามก าหนด และเมื่อปลูกแล้วจะมองเป็นแถวตรง โดยแนะน าให้ขุดหลุมห่างจากหลักในแถว
ทางด้านขวามือของหลัก ให้ริมหลุมอยู่ห่างจากหลักประมาณ 5 ซม. ในกรณีพ้ืนที่ราบเพ่ือไม่ให้
กระทบกระเทือนต่อหลักหมายปลูก ในขณะขุดหลุม 

การขุดหลุมปลกูกรณีปลกูด้วยกล้าตาเขยีว และกล้ายางพาราช าถุง จะขนาดของหลุม 
กว้าง ยาว ลึก ประมาณ 50 ซ.ม. ใช้จอบ หรือเสียมในการขุด 
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ในขณะท าการขุดหลุมใหแ้ยกดินชั้นบนและดินชัน้ล่างที่ขุดจากหลุมออกจากกันเพ่ือใช้รองก้น

หลุมก่อนปลูก โดยผู้ขุดหลุมแยกดินไวด้้านหนึ่งด้านใดของหลุม เช่น หากวางดินชั้นบนไว้ทางทิศตะวันตก
ของ หลุม ดินชั้นล่างควรวางไว้ทางทิศตะวนัออก ผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้ส่ังการเพ่ือให้ปฏิบตัิใน
ท านอง เดียวกัน 

4.2 การรองก้นหลุม ก่อนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ใช้เมล็ดปลูก จะต้องท า
การรองก้นหลุม ด้วย ปุ๋ย 0-3-0 หรือรอคฟอสเฟท ผสมกับยาฆ่าปลวก รอคฟอสเฟท จะช่วยรักษา
ความชิ้นในหลุมหลังปลูก กรณกีระทบแล้งท าให้กล้ายางพาราที่ปลูกไม่เหี่ยวเฉา ยาฆ่าปลวกจะช่วย
ปูองกันปลวกมากัดกินผิวแห้งของ รากยางพารา การกัดกินรากยางพาราปลวกจะกินส่วนที่แห้ง และจะ
เปิดช่องว่างระหว่างรากยางพารากับดิน ท าให้กล้ายางพาราตายได ้ ปลวกเหล่าน้ีเกิดจากการเตรยีม
พ้ืนที่ที่เก็บรากไม้เศษไม้เผาไม่หมด หลงเหลืออยู่ ในแปลงปลูก ยาฆ่าปลวกจะช่วยปูองกันไม่ให้ปลวกมา
รบกวนที่รากยาง ก่อนท าการรองก้นหลุมควรทิ้ง หลุมที่ขุดแลว้ไวก้ลางแดดประมาณ 15 วัน เพ่ือใช้
แสงแดดก าจัดโรคราบางชนิด 

5. การบ ารุงรักษา  
การบ ารุงรักษา เป็นขั้นตอนที่ส าคัญหลังปลูก เพ่ือจะให้ต้นยางพาราที่ปลูกไว้มีปริมาณ 

เต็มพ้ืนที่ มีความเจรญิเติบโตสมบูรณ ์ สามารถกรีดเอาน้ ายางพารามาใช้ประโยชน์ไดใ้นเวลาที่ก าหนด 
โดยทั่วไปยางพาราจะเป็นพืชชนิดโตเร็ว (Fast growing Spp.) มีความเติบโตเฉลี่ยทางเส้นรอบวงวัดที ่
ระดับอก หรือ GBH (Girth at breast higth) ปีละ 8 -10 ซ.ม. จะท าการกรีดยางพาราเม่ืออายุหลัง 
ปลูก 6 -7 ปี หรือมีขนาด GBH 50 ซ.ม. ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาต้นยางพาราให้ได้ขนาดที่ 
ต้องการภายในเวลา 6 - 7 ป ีถ้าการบ ารุงรกัษาไม่ดี โอกาส จะเปิดกรีดเพ่ือสร้างรายได้จากยางพาราก็
จะ ช้าไปด้วย การบ ารุงรกัษาที่ส าคัญม ี ปลกูซ่อม ก าจัดความคุมวัชพืช ใส่ปุ๋ย แต่งกิ่ง ปูองกันภัย 
ปูองกันไฟ และส ารวจอัตรารอดตายและความเติบโต ซ่ึงจะได้แยกกล่าวในรายละเอียดต่อไป  

5.1 ปลูกซ่อม หลังจากท าการปลกูไปแลว้ ต้นยางพาราส่วนหนึ่งจะตาย จากสาเหตุต่างๆ 
เช่นการปลูกไมป่ระณีต ต้นยางพารากระทบแล้งหลังปลูก ถูกโรครา แมลง จ าพวกปลวกท าลาย หรือ
เกิด จากภัยธรรมชาติเช่นฝนตกหนักน้ าท่วมโคนนาน หรือลมแรงกิ่งที่งอกจากตาพันธุ์ดีหัก เป็นต้น 
จ านวนการ ตายของยางพาราที่ปลกูยังแปรผนัตรงกับวิธีการปลกูโดยวัสดุปลูกชนิดต่างๆดว้ย การปลกู
ด้วยเมล็ดติดตา ในแปลง โอกาสการติดของตาจะน้อยหากหลังการติดตาเกิดความแห้งแล้ง ปกติจะรอด
ตายหรือติดตาได ้ ส าเร็จไม่เกิน 60% อีก 40% จ าเป็นต้องปลูกซ่อม การปลกูด้วยกล้าตาเขียวหาก
กระทบแล้งหลังปลกู จะม ี อัตราการรอดตายต่ า ปกติไม่เกิน 70% การปลูกดว้ยกลา้ช าถุง จะมีอัตรา
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การรอดตายสูงประมาณ 80 % ขึ้นไป เมื่อปรากฏว่าต้นยางพาราที่ปลกูตายก็จ าเป็นต้องท าการน ากล้า
ยางพารามาปลูกซ่อมให้เต็มพ้ืนที่  

ช่วงเวลาที่ท าการปลูกซ่อมควรเป็นช่วงที่มีฝนตกชุก ในปีแรกหลังปลกูเสร็จประมาณ 1 
เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม ในปีที่สองปลูกซ่อมตั้งแต่ต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม- 
มิถุนายนช่วงที่ 1 และประมาณเดือน สิงหาคม เป็นช่วงที่ 2 จะท าการปลูกซ่อมเพียง 2 ป ีปีที ่3 เป็น
ต้น ไปไม่จ าเป็นต้องปลูกซ่อมเพราะกล้าที่ปลกูซ่อมในปีที่ 3 จะโตไม่ทันกับกล้าต้นแรก จะกลายเป็นกล้า
ที่ถูก ข่ม (Suppress) ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ ยกเว้นพ้ืนที่ที่ต้นยางพาราตาย 
ต่อเน่ืองกันมากกว่า 3 ต้นเป็นต้นไปโดยพ้ืนที่นั้นไม่มีปัญหากับโครงสร้างดิน หรือมีระดบัน้ าใตด้ินตื้น  
กล้ายางพาราที่น ามาปลูกซ่อม ใช้กล้ายางพาราช าถุง ในปีแรกให้มีฉัตรใบ 1- 2 ฉัตร และ ปลูกซ่อมในปี
ที่ 2 ใช้กล้ายางพาราที่เลี้ยงไว้ค้างปีมีฉัตรใบประมาณ 3-4 ฉัตร ทั้งน้ีเพ่ือจะได้มีความ เจริญเติบโตได้
ทันกล้าที่ปลกูก่อน 

ก่อนจะท าการปลกูซ่อมจะต้องท าการส ารวจ ตรวจนับว่าในพ้ืนที่ปลูกมีต้นตายกี่ต้น เพ่ือ จะ
ได้น ากล้ายางพาราไปซ่อมได้ครบจ านวน และจะต้องทราบว่าต้นที่ตายอยู่ส่วนไหนของแปลงปลูก แสดง 
ต าแหน่งตายได้ง่ายๆโดยใช้เศษกระดาษเขียนจ านวนต้นตายไว้ที่หลักหวัแถวแต่ละแถว ผู้ที่จะเข้าท าการ  
ปลูกซ่อมใช้คนงาน 2 คน จะหามกล้ายางพาราเข้าไปในแถวที่จะท าการปลกูซ่อมเท่ากับจ านวนต้นตายใน 
2 แถวที่ติดกัน เมื่อปลูก ซ่อมในแถวที่ 1 เสร็จ เดินวกกลับมาแถวที ่2 ปลูกซ่อมมาเรื่อยๆ จนหมดแถว 
กล้า ยางพาราก็จะหมดพอดีเม่ือหมด 2 แถว รับกล้ายางพาราชุดใหม ่เพ่ือจะเข้าปลูกซ่อม ในแถวที่ 3- 
4 ต่อไป หากมีคนงานหลายชุด ผู้คุมงานจะเป็นผู้จัดแถวให้เข้าท างาน 

5.2 ก าจัดควบคุมวัชพืช วัชพืชมีส่วนส าคัญในการยับยั้งชะลอความเจรญิเติบโตของ 
ยางพารา จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการก าจัดและควบคุมวชัพืช ซ่ึงจะต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
ตลอด ชั่วอายุของยางพารา วิธีการก าจัดวัชพืชมี 3 วิธี  

5.2.1 ใช้แรงงาน โดยการใช้จอบถากรอบโคน ถากในแถว หรือถางระหว่าง แถว 
นิยมใช้ในขณะยางพารามีอายุน้อยๆ เศษวัชพืชจากการถากให้น ามาสุมโคน (Munching) เพ่ือช่วย ลด
การคายน้ าบริเวณโคนและเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดนิเป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินด้วย เศษวัชพืชที่ได้ 
จากการถาง  

5.2.2 ใช้เครื่องจักรกล ได้แกก่ารไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์ล้อยาง เป็นการ 
ปรับปรุงโครงสร้างของดิน หรือการใช้เครื่องตัดหญ้าตัดทั่วพ้ืนที่ เครื่องจักรกลสามารถด าเนินการได้เร็ว
ทัน กับเวลา  

5.2.3 ใช้สารเคม ี สารเคมีที่น ามาใช้ก าจัดวชัพืช จะเลือกใช้สารเคมีที่ไม่เกิดการ
ตกค้างหรือท าลายส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น Glyphosate 48% เป็นต้น การใช้สารเคมีต้อง ค านึงถึงอายุ
ของต้นยางพาราปกติจะใช้สารเคมีเมื่อยางพารามีอายุ 3 ปีขึ้นไป ในการใช้แตล่ะครั้งต้องระวงั ไม่ให้ยา
เคมีฉีดพ่นถูกส่วนสีเขียวของล าต้น 

5.3 ใส่ปุ๋ย ยางพาราที่น ามาปลูกปัจจบุัน เป็นยางพันธุ์ดีจ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพ่ือเร่งความ 
เจริญเติบโตให้ไดข้นาดกรีดเม่ือถึงก าหนดเวลา 6- 7 ปี เน่ืองจากต้นตอพันธุ์ของยางพาราพันธุ์ดี ได้
เมล็ด มาจากยางพาราพันธุ์ดีรุ่นก่อนๆ ถ้าได้ต้นตอพันธุ์ที่เป็นยางพารารุ่นแรกที่เรียกว่า พาราเดิม หรือ
พันธุ์ พ้ืนเมือง และสภาพดินที่ปลูกเป็นดินใหม่ การใส่ปุ๋ยก็ไม่จ าเป็นมากนัก แต่ปัจจุบันยางพาราเดิมหรือ
พันธุ์ พ้ืนเมืองแทบไม่มีปลูกให้เกบ็เมล็ดมาท าต้นตอยางพาราได้และพ้ืนที่ที่ปลูกส่วนมากก็เปน็พ้ืนที่เส่ือม
โทรม หรือผ่านการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ มาแล้ว ดังน้ันการปลูกยางพาราเพ่ือหวังผลในทางเศรษฐกิจจึง
จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ย  
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ปุ๋ยที่ใชก้ับยางพาราม ี2 ชนิดคือปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคม ีประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการ 
ควบคุมมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ มีแต่การควบคุมมาตรฐานของปุ๋ยเคม ีสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ
เกษตร จึงได้แนะน าให้เกษตรกรใชปุ้๋ยเคมกีับสวนยางพาราโดยการใช้ปุย๋ส าเร็จ หรือผสมเองก็ได ้โดย
ค าแนะน าน้ี จะเปลี่ยนแปลงสูตรปุ๋ยเป็นระยะ เป็นการปรับปรุงให้ทันสมัยตามผลงานที่ท าการวิจัยได้ 
โดยหลังสุดเม่ือปี 2542 สถาบันวิจัยยางได้แนะน าปุ๋ยเคมีไว้ดังน้ี  

5.3.1 ชนิดของปุ๋ย 

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

 

5.3.2 ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยและอัตราปุย๋ที่ใช้ส าหรับยางพาราก่อนเปิดกรีด 

 

เวลาการใส่ปุย๋อาจจะเปลีย่นแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความชื้นในดิน อาจจะใช้ปุย๋อินทรีย์ผสม 
ด้วยก็ไดแ้ละพยายามใส่ปุ๋ยหลังการก าจดัวัชพืช 
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5.3.3 การใส่ปุย๋ยางพาราหลังเปิดกรีด ให้ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 500 กรัมต่อต้น 
ครั้ง แรกต้นฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบเมื่อใบอ่อนเริ่มเพสลาด ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม ครั้งที่
สอง ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน ส าหรับพ้ืนที่ดินใหม่หรือดินปลูกพืชคลุมดิน ใน 2 ปีแรกอาจจะไม่
ต้อง ให้ปุย๋ เพราะจะคงมีธาตุอาหารทีจ่ าเป็นหลงเหลืออยู่  

5.3.4 วิธีการใส่ปุ๋ยยางพารา มีหลายวิธ ีเลือกใช้ได้ตามปัจจยัต่างๆ  
 - การใส่แบบหว่าน เป็นการหว่านปุ๋ยทั่วบริเวณที่จะท าการใส่ปุ๋ย เหมาะกบั

พ้ืนที่สวน ยางพาราที่เป็นที่ราบและก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี ควรงดใช้กรณีมีฝนตกชกุเพราะจะท าให้
น้ าฝนชะล้างปุ๋ยไปได ้ 

 - การใส่เป็นแถบ เป็นการใส่ปุ๋ยโดยโรยปุ๋ยเป็นแถบตามแนวแถวยางพารา วิธีน้ี
ใช้กับ พ้ืนที่ลาดชันเล็กน้อย โดยเจาะเป็นร่อง ใส่ปุ๋ยแล้วกลบ ควรใช้กบัต้นยางพาราที่มีอาย ุ2 ปี ขึ้นไป 
โดยแถบ ควรห่างจากโคนต้นประมาณ 1-1.50 เมตร ตามชั้นอายุของต้นยางพารา โดยสังเกตจากรัศมี
ใบเช่นกัน ความกว้างของแถบประมาณ 1 ตาจอบ หรือใช้รถไถนาติดผานเดียวเจาะร่อง ความลึก
ประมาณ 5 ซ.ม. หากลึกกว่าน้ันจะตัดรากยางพาราให้เสียหายได้ ส าหรับยางพาราที่กรีดแลว้ท าร่องให้
ห่างโคนต้น 1.50 เมตร ซ่ึงจะมีรากที่มีประสิทธิภาพดูดซับปุ๋ยอยู่มาก  

 - การใส่แบบหลุม เป็นการขุดหลุมใส่ปุ๋ยแล้วกลบ เหมาะส าหรับพ้ืนที่ลาดชัน 
และพ้ืนที่ ที่มีฝนตกชุกติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยขุดหลุมข้างล าต้น 2 หลุม ในครั้งต่อไปให้เปลี่ยนหลุม
ให้ตั้งฉาก กับ 2 หลุมแรก ระยะห่างของหลุมจากโคนต้น เป็นไปตามชั้นอายุของต้นยางพารา ในกรณีที่
ก าจัดวัชพืชไม ่ทัน หรือใส่ปุ๋ยที่ไม่ตรงกับการก าจัดวัชพืชควรใช้วิธีน้ีเป็นหลัก การใส่ปุย๋โดยวิธน้ีีลดการ
สูญเสียปุ๋ยได้มาก  

5.4 การตัดแต่งกิ่ง  ต้นยางพาราพันธุ์ดี ก่อนจะท าการเปิดกรีดเอาน้ ายางพาราควรมีล า
ตันเปลาตรง (Clear Bole) ประมาณ 3 เมตรจากพ้ืนดิน เพ่ือสะดวกในการเปิดหน้ากรีด ช่วยท าให้ลม
พัดโกรกได้ด ี ลด ความชื้นในแปลงปูองกันการเกิดโรคราในแปลงไดร้ะดับหนึ่ง และที่ส าคัญเมื่อต้น
ยางพาราใกล้ครบรอบตัด ฟันสามารถกรีดยางพาราหน้าสูงได้ และจ าหน่ายต้นไม้ไดร้าคาดี เพราะ
ราคาไม้ยางพาราจะมีราคาดีในส่วน ที่สามารถน าไปปอกเป็นวิเนียร์ท าผิวไม้อัดได้  

 ต้นยางพาราพันธุ์ดีจะแตกกิ่งมากน้อยในขณะก าลังเจริญเติบโตตามลกัษณะจ าเพาะของ
แต่ ละชนิดพันธุ์ยางพาราจะแตกกิ่งมากเมื่อมีการชะงักความเจริญเติบโต ในช่วงกระทบกับความแห้ง
แล้ง หรือ ขาดปุ๋ย เพ่ือปรับรูปทรงให้ได้ตามก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีการแต่งกิ่งยางพาราทุกระยะเมื่อ
ตรวจพบมีกิ่งงอก ออกมา จะท าการแต่งกิ่งประมาณ 3 ปีโดยมีหลักการดังน้ี 

ปีที ่ การแต่งกิ่ง  
1  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพ้ืน 30 ซม.ลงมา 
2  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพ้ืน 130 ซม.ลงมา 
3  ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพ้ืน 300 ซม.ลงมา 

  
การแต่งกิ่งจะต้องค านึงถึงยอดของต้นยางพาราที่เหลือด้วย เพราะหากตัดแต่งกิ่งออกไป 

มาก ใบยางพาราที่มีหน้าที่สังเคราะหแ์สงจะลดน้อยลงไปด้วยท าใหค้วามเจรญิเติบโตลดน้อยลง ปกตจิะ
ตัด กิ่งออกแต่ละครั้งประมาณ 1 ใน 3 ของเรือนยอด ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการตัดแต่งกิ่ง ในปี
แรกตัด แต่งได้ตลอดเวลา ปีที ่ 2 และ 3 ควรด าเนินการเมื่อยางพาราเริ่มชะงักการเจริญเติบโต 
ประมาณเดือน ธันวาคม-มกราคม 
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5.5 ป้องกันภัย  ภัยที่เกิดกบัสวนยางพาราเกิดได้จากคน สัตว์ โรคราแมลง และภัย
ธรรมชาต ิ 

 - ภัยจากคน เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ ์ หรือเกิดจากเจตนาทีไ่ม่หวังดีต่อ
เจ้าของสวน ยางพารา ความรู้เท่าไม่ถึงการณ ์ มักได้แกก่ารไม่เข้าใจในขั้นตอนของการบ ารุงรกัษา การ
ถากวัชพืชรอบ โคน หรือในแถว หรอืพรวนโคนด าเนินการใกลโ้คนต้นยางพาราขนาดเล็กท าให้
กระทบกระเทือนถึงเรือน ราก การถางในแถวโดยมีดหรือเครื่องตัดหญ้าตัดล าต้นของต้นยางพารา หรือ 
มีดบาดล าต้น เป็นแผล การ พ่นสารเคมีก าจัดวัชพืชถูกยอดยางพาราท าใหย้อดของต้นยางพาราเหี่ยว
เฉา หรือการใส่ปุ๋ยใกลบ้ริเวณโคน ท าให้ต้นยางพาราเหี่ยวตาย เป็นต้น ภัยที่เกิดจากเจตนา เช่นโกรธ
แค้นเจ้าของสวนยางพารา มาแอบฟันต้น ยางพาราทิ้ง หรือใช้ยาฆ่าตอรดบริเวณโคนต้นท าให้ต้น
ยางพาราตายเป็นต้น  

การป้องกันและแก้ไข ภัยที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์สามารถแก้ไขได้โดย
การใหค้วามรู ้ และควบคุมการปฏิบตัิงานอย่างใกล้ชิด ส าหรับภัยจากการเจตนาจ าเป็นตอ้งแก้ไขโดย
กระบวนการมวลชนสัมพันธ์และทางนิติศาสตร์ 

 - ภัยจากสัตว์ เกิดได้ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปุา ภัยจากสัตว์เลี้ยง พบมากคือวัว 
ควายเข้ามา กินหญ้าในแปลงปลูกยางพาราเหยียบย่ าถูกต้นยางขนาดเล็กเสียหาย หรือใช้ล าตัวเสียดสี
กับเปลือกต้นยาง  

การป้องกันและแก้ไข การล้อมรั้ว หรือการก าจัดวัชพืชที่เป็นอาหารของสัตว์
เลี้ยง จะปูองกันได้ส่วนหนึ่งในบางครั้งอาจจ าเป็นต้องใช้ยามระวังสัตว์เลี้ยง ติดปูายตกัเตือนเจ้าของสัตว์ 
หรือพบปะ พูดคุยกับเจ้าของสัตว์ หากด าเนินการแล้วยังแก้ปญัหาไม่ไดก้็ต้องด าเนินการตามกฎหมาย 
ในส่วนของสัตว์ปุาการท าแปลงให้เตียนโล่งอยู่โดยสม่ าเสมอปูองกันเม่นและหมีได้ ส าหรับช้างปุาปูองกัน
ได้โดยงดปลกูพืช อาหารช้างในพ้ืนที่ปลูกยางพาราจะท าให้ปญัหาเบาบางลง 

 - ภัยจากโรค รา แมลง ที่มักจะพบในแปลงยางพาราคือโรคใบยางพารารว่ง
ในช่วงฤดูฝน ที่เกิดจากรา ไฟทอปเทอรา ซ่ึงเกิดกับยางพาราบางชนิดโดยเฉพาะพันธุ์ RRIM 600 โรค
ราด าท าลายท่อน้ ายางท าให้ยางพาราหน้าแห้งไม่มีน้ ายางพาราไหล โรคราสีชมพูที่กิ่งของยางพารา
ขนาดใหญ ่ ในส่วนของเม ลงที่พบมากคือปลวกกัดกินเปลือกรากที่แห้ง ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างดินกับ
รากต้นยางพาราท าให้ต้น ยางพาราเหี่ยวตาย ตัวด้วง หนอนทราย เพลี้ย หอย สามารถก าจัดโดยใช้
สารฆ่าแมลง  

การป้องกันและแก้ไข ต้องด าเนินการปูองกันและแก้ไขจากสาเหตุของโรครา
น้ัน โรคใบ ร่วงจากราไฟทอปเทอรา ก่อนปลูกจะต้องศึกษาจากแผนที่ขอบเขตโรคระบาดยางพาราก่อน
ว่าเขตพ้ืนที่ที่ จะปลกูน้ันมีการระบาดของโรคน้ีหรือไม่ หากมีต้องงดปลูกยางพาราพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคน้ี 
แต่หากปลูก ไปแล้ว วิธีปูองกันเบื้องต้นคือ หยุดการแพร่กระจายของเชื้อราชนิดน้ี เชื้อราชนิดน้ีไม่
สามารถติดต่อไปทาง อากาศได ้ พาหะของราชนิดน้ีคือคน รถยนต์ ที่เคยผ่านแปลงที่มีราชนิดน้ีระบาด 
หรือเครื่องมือกรีดยางพารา ที่เคยใชก้ับแปลงที่มีราชนิดน้ีมาก่อนโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามการปูองกันก็
ท าได้ยากยิ่ง ผลกระทบของโรค น้ี จะท าให้น้ ายางพาราลดปริมาณลงเพราะใบสีเขียวที่มคีลอโรฟิลล์ถูก
ท าลายการสร้างอาหารโดยการ สังเคราะห์แสงลดลง ดังน้ันหลังจากการเกิดใบร่วงผ่านไปแลว้ เจ้าของ
สวนจะต้องปรับปรุงแปลงปลกูโดย การใส่ปุ๋ย ยูเรีย เร่งการงอกของใบเพ่ือให้การสังเคราะหแ์สงเป็นไป
ตามปกต ิ

 - ภัยจากธรรมชาติ เกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัว เช่น ฝนตก
หนักเกิด น้ าท่วมแปลงยางพาราขนาดเล็กแช่ขงัอยู่หลายวัน ฝนทิ้งช่วงเกิดความแห้งแล้ง บางครั้งเกิดไฟ
ปุาลุกเผาไหม้ แปลงปลูก ลมแรง ท าให้ต้นยางพาราโค่นล้ม ลมพายุหมุน ท าให้กิ่งยางพาราหัก หรือ
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พายุไต้ฝุุนท าลายพ้ืนที่ สวนยางพาราเป็นบริเวณกว้างเช่นกรณีไต้ฝุุนเกย์ในปลายปี พ.ศ. 2532 ท าลาย
สวนยางพาราในจังหวัด ชุมพร แผ่นดินไหวท าให้เกิดแผ่นดินแยกหรือยุบตวั บางครั้งแผ่นดินไหวในทะเล
ก่อให้เกิดคลื่นยกัษ์ ซูนามิ ซัดใส่สวนยางพาราที่ปลูกริมทะเลไดร้ับความเสียหาย เฉกเช่นปลายป ี พ.ศ. 
2547 ที่ 6 จังหวัดภาคใต้เป็น ต้น  

การป้องกันและแก้ไข ภัยจากธรรมชาตนัิบเป็นภัยที่ปูองกันแก้ไขได้ยาก 
เพราะเจ้าของ สวนจะไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกดิภัยใดขึ้นในเวลาใด แต่ภัยธรรมชาตทิี่ไม่รุนแรงก็แก้ไขได้
บ้าง เช่น 

1) การปูองกันลมที่เกิดจากลมมรสุมซ่ึงจะท าให้ต้นยางพาราที่มีอายุประมาณ 
3 ปีขึ้นไปล้มจากลมมรสุมที่พัดแรง ได้แนะน าไว้แล้วในขั้นตอนของการปักหลักหมายปลกูแต่บางครั้ง 
ก าหนดทิศทางของหลักไมไ่ด้หากเกิดลมมรสุมพัดแรงจะปรากฏในกรณลีมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วง 
ยางพาราล้มก่อนหน้าที่จะตัดแต่งกิ่ง หรือล้มไปก่อนแล้ว แก้ไขได้โดยการตัดยอดของต้นที่ล้ม แล้วใช้รถ 
แบคโฮ ขุดหลุมฝังใหม ่หรือขุดหลุมด้วยแรงคนปลูกใหมก่็ได้ 

2) การปูองกันไฟไหม้สวนยางพารา ที่เกิดจากความแห้งแล้ง ในประเทศไทย
จะ เกิดความแห้งแล้งในช่วงปลายปีถึงต้นปีระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน การปลกูสร้างสวนยางพารา
เป็น การลงทุนสูง หากถูกไฟไหม้เสียหายค่าตอบแทนต่างๆ ที่จะไดร้ับเป็นศูนย ์จึงจ าเป็นต้องปูองกันไฟ
ไหม้ อย่างได้ผล หลักการส าคัญของการปอูงกันไฟคือการลดวัชพืชออกจากแปลงให้มากทีสุ่ด เมื่อมี
วัชพืชอยู่ น้อยไฟก็ไม่เกิดขึ้นในแปลง การปูองกันไฟมีหลายวิธี แต่ที่ได้ผลที่สุดส าหรับการปอูงกันไฟใน
แปลง ยางพาราคือ  

2.1) ใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางไถพรวนระหว่างแถวของยางพารา โดยใช้
รถ แทรกเตอร์ล้อยางติดผานไถ 7 จาน ไถระหว่างแถวด าเนินการระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 
จะท าให ้ วัชพืชถูกไถพลิกทับอยู่ใต้ผิวดิน ส าหรับขี้ไถในแปลงยางพาราอาย ุ 1 ปีไถแยกจากโคน 
ยางพาราอายุ 2-6 ป ี

2.2) การท าแนวปูองกันไฟ วิธีน้ีใช้กับสวนยางพาราที่ปลูกในพ้ืนที่ลาด
ชันทุกชั้นอายุ และยางพาราที่เปิดกรีดแล้วทกุสภาพพ้ืนที่ เน่ืองจากในพ้ืนที่ดังกล่าวเครื่องจักรเข้าไป
ท างานไม่ได้ วิธีการ ท าแนวกันไฟ โดยการใช้จอบถากวัชพืช กวาดรวมกองกลาง และท าการชิงเผา แนว
กันไฟที่จะท า ท ารอบ เขตแปลง ริมทางตรวจการ และท าแนวย่อยในแถวยางพาราเพ่ือให้มีวัชพืช
หลงเหลืออยู่น้อยที่สุด และถ้า สามารถถากวัชพืชออกจากแปลงปลูกมาเผาได้มากที่สุดก็จะปลอดภัย
ที่สุด อย่างไรก็ตามกรณีมีพ้ืนที่มากๆ การจะท าให้วัชพืชหมดส้ินไปในครั้งเดียวจะไม่ทันกับความแห้งแล้ง 
จึงควรท ากิจกรรมต่างๆ เป็นขั้นเป็น ตอน ดังน้ี  

 - ท าแนวกันไฟรอบแปลง และทางตรวจการกอ่นโดยถากหญ้าด้วยจอบกว้าง ประมาณ 
20 เมตร กวาดวัชพืชรวมกลางแถวยางพาราและท าการชิงเผาในเวลากลางคืน การชิงเผาควร ระวังมิ
ให้มีความรุนแรงโดยจ ากัดกองเชื้อไฟให้มีขนาดเล็ก และห่างต้นยางให้มากที่สุด  

 - ต่อมาท าแนวซอยเข้ากลางล๊อคที่เหลือไปเรื่อยๆ จนหมดพ้ืนที่  
ข้อควรระวังในการท าแนวกันไฟและชิงเผา  

 1) ระหว่างท าแนวปูองกันไฟและชิงเผาไม่เสร็จ จะใช้ยามระวังไฟในเวลากลางคืน  
 2) แปลงที่จะท าการถากเตียนในแนวกันไฟได้จะต้องก าจัดวัชพืชมาอย่างต่อเน่ือง  
 3) ในกรณีพ้ืนที่ลาดเทการท าแนวกันไฟในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ควรกองเศษวัชพืชไว้ใกล้ 

แถวที่อยู่ข้างล่างมากกว่าข้างบน เพราะเวลาเผาไฟยอดไฟจะเอียงขึ้นเขา กองวัชพืชควรมีความกว้างไม่
เกิน 50 ซม.  

 4) วัชพืชที่ถางหรือถากไว้ให้ท าการเผาโดยเรว็ไม่ควรทิ้งไว้เกิน 7 วัน ควรจะชิงเผา
ขณะที ่ เศษวัชพืชมีความชื้นหลงเหลืออยู่บ้าง จะท าให้การชิงเผาสะดวกขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจ านวนเน้ือที่
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ด้วย หาก พ้ืนที่เป็นผืนใหญ่ควรวางแผนการถางวัชพืชเป็นตอนช่วย และชิงเผาไปตามล าดับ ไม่ควรถาง
วัชพืชหมด คราวเดียวทั้งแปลงแล้วค่อยจุดเพราะจะท าให้หญ้าแห้งกรอบ ไฟไหม้รุนแรง  

 5) ช่วงเวลาการชิงเผาที่ดีที่สุดระหว่างเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ซ่ึงเป็นช่วงอากาศ
เย็น ใช้ เวลาระหว่าง 18.00 น. - 24.00 น .  

 6) การเริ่มเผาให้เริ่มจากทางใต้ลมก่อนเสมอ โดยเลือกแถวที่อยู่ใต้ลมที่สุด และในแถวก็
ให้ เผาจากใตล้มเช่นกันเมื่อแถวแรกไฟไหม้ไปประมาณ 10 เมตร จึงเผาแถวที่ 2 โดยใน 1 แถวมีคนงาน 
ประจ า 2 คน ส าหรับในพ้ืนที่ลาดเท ให้เริ่มเผาจากยอดเขาลงหาตีนเขา  

 7) อุปกรณป์ระจ าตัวคนงานที่มีหน้าที่ ชิงเผาคนที่ 1 มีถังฉีดน้ าคนที่ 2 มีไม้ตีไฟ เมื่อไฟ
ลุก แรงคนงานทั้ง 2 จะชะลอการลกุไหม้ดว้ยการใช้อุปกรณ์ดับไฟที่มี และเมื่อเผาแต่ละแถวเสร็จแล้วจะ
ท า การดบัไฟที่คงไม้เศษไม้ปลายไม้เป็นถ่านไฟให้หมด 

8) ในเช้าของวันรุ่งขึ้นจะต้องจัดคนงาน 1 หมู่ออกตรวจสอบบริเวณที่เผาผ่านไปแล้วเมื่อ
คืน หากปรากฏมไีฟยังคุกรุ่นอยู่ในแปลงปลกูใหด้ับให้หมด เวลาที่ตรวจสอบที่ดีที่สุดคือประมาณ 11.00 
น. ซ่ึงแดดเริ่มร้อนขึ้น  

 อย่างไรก็ด ี การจ ากัดวัชพืชอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอจะช่วยให้การชิงเผากระท าได้
ง่ายและ ไม่มีผลกระทบต่อต้นยาง กล่าวคือ การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวให้หมดจาก
แปลงตั้งแต่ ยังมีขนาดเล็ก และเมื่อวัชพืชเปลี่ยนสภาพเป็นใบเลี้ยงคู่ ให้ท าการก าจัดบ่อยครั้งให้ย่อย
สลายในฤดูฝนให้ มากจะช่วยให้มีเศษวัชพืชเหลือตกค้างในฤดูแล้งน้อยลงมาก   

5.6 ส ารวจอัตรารอดตายและความเจริญเติบโต  ส ารวจอัตรารอดตายและความ
เติบโต เป็นการประเมินผลการท างานที่ผ่านมาในทุกๆปี ว่า มีความส าเร็จ หรือผิดพลาดประการใด เพ่ือ
จะได้แก้ไขได้ในปีต่อไป ข้อมูลที่ต้องส ารวจ คือ  

 - เปอร์เซ็นต์รอดตาย คือจ านวนต้นยางพาราที่รอดตายในแต่ละปี การปลกู
ยางพารา โดยทั่วไปควรมีจ านวนต้นรอดตายในปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ปีที่สองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 และปทีี ่สามไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จึงจะประสพผลส าเร็จ  

 - ความโตทางเส้นรอบวงระดับอก(Girth at Breast high) หรือเรียกย่อๆว่า 
GBH คือความโตทางเส้นรอบวงในระดับ 1.50 ม. ใช้หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร ยางพาราเป็นพืชโตเร็ว  

 - ความสูง ต้นยางพาราจะมีความสูงเฉลี่ยเมื่อโตพร้อมกรีดที่อายุ 6-7 ปี
ประมาณ 12- 15 เมตรตามลักษณะของแต่ละชนิดพันธุ์และการจดัระยะปลูกดังน้ันความสูงเฉลี่ยทุกปี
น่าจะเพ่ิมขึ้นปีละ 2 เมตรเป็นอย่างน้อยถ้าเริ่มปลูกทันในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี การวัดความสูงวัด
จากพ้ืนดินถึงเรือนยอด นิยมใช้หน่วยวัดเป็นเมตร  

ช่วงเวลาของการด าเนินการควรด าเนินการเมื่อต้นยางพาราชะงักการเจริญเติบโตจาก
ความแห้งแล้งประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกป ีข้อมูลทั้งสามอย่างสามารถตรวจวดัพร้อมกัน
ได้ จ านวนต้นที่เป็นตัวอย่างที่ใช้ตรวจวัดขึ้นอยู่กับปริมาณพ้ืนที่ที่ปลกู โดยข้อเท็จจริงแล้วหากส ารวจ
ตรวจวัด ได้ถึง 100% ข้อมูลจะถูกต้องมาก 

6. การเก็บเก่ียวผลผลิตน้ ายางพารา 

6.1 การเตรียมการก่อนกรีดยางพารา เมื่อยางพาราที่ปลูกไว้มีอาย ุ 6 – 6.5 ปีเต็ม 
จะต้องท าการตรวจสอบดูว่ายางพาราที่ ปลูกไว้มีขนาดโตที่จะท าการกรีดยางไดป้ระมาณ ร้อยละเท่าใด 
โดยการวัดความโตทางเส้นรอบวงที่ระดับ อก ว่ามียางพาราที่โตเกิน 50 ซม.จ านวนเท่าได ท า
เครื่องหมายไว้ให้ชัดเจนโดยอาจจะใช้สีแดงทาไว้เป็น รูปเครื่องหมายไดๆกไ็ด ้การเปิดกรีดในปีแรกควรมี
จ านวนต้นที่ได้ขนาดมากกว่า 50% ของจ านวนปลูก ทั้งหมด ปัจจุบันนิยมกรดียางพาราหน้าแรกที่ความ
สูง 75 ซ.ม. ขนาดของล าต้นอาจจะเล็กกว่าเดมิได้บ้าง แต่ไม่ควรต่ ากวา่ 45 ซ.ม.หากมีจ านวนต้นที่กรีด
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ได้น้อยกว่า 50% ให้เปิดกรีดในปีที ่7 ซ่ึงสามารถกรีดได ้ทุกต้นแล้ว ยกเว้นต้นที่ปลูกซ่อมในปีที ่2 และ
ยังมีขนาดเล็ก  

6.2 การกรีดยาง ระบบการกรีดยางของสวนปุา ใช้ระบบการเปิดหน้ากรีด 1/3 ของล า
ต้น กรีด 2 วัน หยุด 1 วัน  

ข้อปฏิบัตขิองผู้กรีดยางพาราในแปลงกรีด ผู้กรดียางจะต้องปฏิบัตใินเรื่อง ต่างๆ ดังน้ี  
ก. ต าแหน่งที่จะท าการเปิดกรีดยางพารา โดยทั่วไปจะเปิดกรีดทีร่ะดบัความสูง 1.50 เมตร

เหนือรอยเท้าช้าง แต่จากการวจิัยของสถาบันวิจัยยาง แนะน าว่าเฉพาะหน้ากรีดแรกให้เปิดกรดี ที่ความ
สูง 75 ซ.ม. เหนือรอยเท้าช้างจะเหมาะสมที่สุด  

ข. กรีดยางจากซ้ายบนมาขวาล่าง ให้มีความลาดเอียงของหน้ากรีด ประมาณ 35 องศา 
ก่อนเปิดกรีดจะต้องท ารอยขีด หน้าหลัง เพ่ือไม่ให้หน้ากรีดล้ าไปด้านหนึ่งด้านใด และน าลวดรับ จอก
ยางมาผูกไว้ต่ าจากหน้ากรีดประมาณ 6 - 8 น้ิว ในร่องรอยขีดด้านหน้าต่ ากว่าหน้ากรดีประมาณ 4 น้ิว
ให้ปักลิ้นยางเพ่ือรับน้ ายางลงจอกรับน้ ายาง  

ค. การกรีดยางแต่ละครั้ง ต้องสูญเสียเปลือกน้อยที่สุด ไม่เกินครั้งละ 2-3 มิลลิเมตร ใน
หนึ่งเดือนสูญเสียเปลือกไม่เกิน 3 ซ.ม.  

ง. กรีดยางทุกวันที่ฝนไม่ตกระหว่างเวลา 04.00 - 06.00 น. เริ่มเก็บน้ ายาง 06.00 - 
08.00 น. วันไหนกรีดยางไม่ได้ใหแ้จ้งให้เจ้าของสวนยางพาราทราบ การเปิดกรีดยาง สัปดาห์แรก ให้
หงายจอกรับน้ ายางไว้เพ่ือท าเศษยาง เมื่อน้ ายางเริ่มไหลดีแล้วจึงเก็บน้ ายางสดส่งจุดชั่งใน กรณีขายน้ า
ยางสดหรือน าไปแปรรปูที่โรงงานกรณีท ายางแผ่นดิบ หลังการเกบ็น้ ายางแต่ละครั้ง ให้คว่ าจอกไว้ที่ลวด
รับน้ ายาง แม้จะมีน้ ายางไหลอยู่ก็ตาม เพ่ือปูองกันกรดในอากาศ หรือที่มาพร้อมน้ าฝนไป ตกค้างอยู่ใน
จอกยาง ซ่ึงจะท าให้จอกยางสกปรกท าให้น้ ายางที่กรีดวันต่อไปแข็งตัวในจอกได้  

จ. ไม่กรีดยางในวันที่ฝนตกจนหน้ากรดีเปียกชื้น  
ฉ.เศษยางทุกประเภทเป็นผลผลติที่เกิดขึ้นใหร้วบรวมส่งเจ้าของสวนยาง ยางพาราเพ่ือ
น าไปจ าหน่ายแบ่งผลประโยชน์ตามข้อตกลง  
ช. ผู้กรีดยางต้องทายาปูองกันเชื้อราผสมดินในหน้ากรีดที่ผ่านมาแล้วทุกเดือน  
ซ. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการกรีดยางอันได้แก่ มีดกรีดยาง หินลับมีดกรีดยาง เครื่องให้ แสงสว่าง

ในเวลากลางคืน ถังเก็บรวบรวมน้ ายางสด เป็นอุปกรณ์ส่วนตัวทีผู่้กรดียางต้องหามาด้วยตนเอง 
ทั้งน้ี จ านวนวันกรีดรวมต่อปีไม่ควรเกิน 160 วนั  
 6.3 การเก็บรวบรวมน้ ายางสด  

ต้นยางพาราที่ได้ท าการกรีดยางทุกต้นจะมีน้ ายางสดไหลลงจอกที่หงายรับไว้ประมาณ 
2-3 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะหยุดไหล ช่วงเวลาการไหลขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในแปลงกรีดด้วย หากเป็นช่วง
อากาศหนาวเย็นจะไหลนานกว่าช่วงอากาศร้อน ผู้กรีดยางจะต้องใช้การสังเกตเอง เมื่อน้ ายางพาราส่วน 
ใหญ่หยุดไหลแล้วผู้กรีดยางพาราจะเก็บน้ ายางพาราลงถังเก็บ ซ่ึงเป็นถังปากกว้างเท่าก้นถัง เมื่อเก็บน้ า
ยาง หมดทุกต้นแล้ว จึงเทใส่ถังที่มีฝาปิดเพ่ือการขนส่ง เมือ่รวบรวมน้ ายางได้แล้วก็จะเข้าสู่ขบวนการ
จ าหน่ายต่อไป 

6.4 การค านวณผลผลิตรายป ี
 การค านวณผลผลิตเพ่ือประมาณการเปูาหมายรายปี ด าเนินการดังน้ี 
- กรณีแปลงเปิดกรีดหลัง 3 ปีขึ้นไป ได้จากการเก็บสถิติย้อนหลังรายแปลงของสวนปุา

เพ่ือหาค่าเฉลี่ยต่อไร่ จากน้ันจึงน ามาใช้ค านวณประมาณการเปูาหมายปีถัดไป ดังสมการ 
ค่าเฉลี่ยปริมาณผลผลิตน้ ายางพารารายแปลง (กก./ไร่) x พ้ืนที่ (ไร่) = เป้าหมายรายแปลง 
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- กรณีแปลงเปิดกรีด 1-3 ปีแรก การค านวณผลผลิตจากการอ้างอิงข้อมูลผลผลิตจาก
สถาบันวิจัยยาง ดังสมการ 
ข้อมูลผลผลิตยางเปิดกรีดตามอายุ 1-3 ปี รายแปลง (กก./ไร่) x พ้ืนที่ (ไร่) = เป้าหมายรายแปลง 

ตารางแสดงข้อมูลอัตราผลผลิตยางพาราตามอายุการเปดิกรดียางพาราพันธุ์ RRIM 600 

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

 
 ดังนั้น ผลรวมของเป้าหมายรายแปลง = เป้าหมายผลผลติยางพาราประจ าปี 

7. การท าไม้ยางพารา 

ไม้ยางพารา เป็นผลผลิตสุดท้ายที่เจ้าของสวนยางพาราจะไดร้ับเมื่อครบรอบตัด ฟัน หรือ
เมื่อหยุดกรีดยางพาราแล้ว เน้ือไม้ยางพารามีประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมมาก ราคาจะขึ้นลง ตาม
ปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น ภาวะความตอ้งการของตลาดโลก ขนาดของไม้จ านวนของต้นยางพารา 
ที่คงเหลือ ความใกลไ้กลจากตลาดหรือท่าเรือ สภาพพ้ืนที่ปลูก เส้นทางคมนาคม ฤดูกาล และราคา
ยางพารา แผ่นดิบและราคาน้ ายางสดเป็นต้น  
 ภาวะความต้องการของตลาดโลก เน้ือไม้ยางพาราส่วนใหญ่จะส่งออกไปขาย ยังต่างประเทศ มี
ผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปในประเทศบ้าง แต่ไม่มากนัก เมื่อตลาดโลกมีความต้องการเน้ือไม้ ยางพารามาก
ราคาไม้ยางพาราในประเทศก็จะปรบัตัวสูงขึ้นด้วย  
 ขนาดของไม้และลักษณะต้นยางพารา ต้นยางพาราขนาดใหญ ่ เปราตรง สามารถน าไปปอกเป็น
ไม้วีเนียร์ท าผิวไม้อัดได ้หรือแปรรูปเป็นไม้หน้ากว้างตั้งแต่ 6 น้ิวขึ้นไป ราคาซ้ือ ขายในสวนจะสูงกว่าไม้
ขนาดเล็กซ่ึงใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่า ขนาดของไม้ยางพารา และลักษณะของต้น ยางพาราขึ้นอยู่กับชนิด
พันธุ์ยาง ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 มีขนาดเล็กกว่ายางพาราพันธุ์ GT 1 และ PB 235 แต่พันธุ์ PB 
235 มีล าต้นเปลาตรงกว่าพันธุ ์ GT 1 สภาพดินที่ปลูกยางพารา ยางพาราชนิด เดียวกันปลูกในดินร่วน
ปริมาณน้ าฝนมากย่อมมีขนาดใหญก่ว่าส่วนที่ปลูกในพ้ืนที่ดินทรายและปริมาณ น้ าฝนน้อย และอายุของ
ต้นยางพาราต้นยางพาราที่อายุมากย่อมมีเน้ือไม้มากกว่าต้นยางพาราที่อายุน้อยกว่า 

จ านวนของต้นยางพาราที่คงเหลือ ในการค านวณราคาเพ่ือซ้ือขายไม้ ยางพารายืนต้น
จะต้องค านึงถึงขนาดและจ านวนต้นยางพาราด้วย การซ้ือขายมักจะตกลงราคาเป็นไร่ โดยคดิ 1 ไร่มี
จ านวนต้นยางพารา 70 ต้น หากมีต้นยางเหลอือยู่น้อยจ านวนไร่ที่ใช้ในการจ่ายเงินจะน้อยกวา่พ้ืนที่ จริง
ด้วย เช่นมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 10 ไร ่แต่มีต้นยางพาราคงเหลือ 560 ต้น ผู้ซ้ือจะคิดราคาให้= 560/70 
= 8 ไร่ เท่าน้ัน  

ความใกลไ้กลจากตลาดหรือท่าเรือ ผู้ซ้ือต้นยางพาราจากสวนยางมักน าไป แปรรูปที่
โรงเลื่อยไม้ยางพาราตามท้องที่ต่างๆ หากสวนยางพาราอยู่ไกลจากโรงเลื่อยมากราคาก็ต้องต่ ากว่า สวน
ยางพาราที่อยู่ใกล ้ โรงงานแปรรูปไมย้างพาราก็ต้องส่งเน้ือไม้ที่แปรรูปแล้วไปยังโรงงานอ่ืนๆ หรือ 
ท่าเรือ ตลาดของไม้แปรรปูยางพาราส่วนมากจะอยู่ที่ กรุงเทพฯ หรือชานเมือง ดังน้ันราคาเน้ือไม้
ยางพารา ในภาคตะวันออกจึงสูงกว่าราคาเน้ือไม้ยางพาราในภาคใต้  

สภาพพ้ืนที่ปลูก ยางพาราที่ปลูกในพ้ืนที่ลาดชนั การท าไม้ออกยากกว่า ยางพาราที่ปลกูใน
พ้ืนที่ราบ ราคาซ้ือขายย่อมต่ ากว่ายางพาราในพ้ืนที่ราบ  

เส้นทางคมนาคม เป็นปัจจัยส าคัญในการขนส่งไม้ยางพาราไปโรงงาน แปลง ยางพาราที่
ปลูกไวร้ิมถนนที่สามารถใช้ขนส่งได้ทุกฤดูกาล ราคาจะดีกวา่ ยางพาราที่ปลูกไกลเส้นทาง คมนาคมที่ผู้
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ซ้ือจะต้องท าทางเข้าไปขนไม้ยางพารา บางครั้งเป็นที่ตาบอดจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ผ่านสวน
ยางพาราเจ้าอื่น ราคาซ้ือขายจะต่ ากว่ากรณแีรก  

ฤดูกาล เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดราคาซ้ือขายไม้ยางพาราเช่นกัน พ่อค้า ชอบซ้ือเน้ือ
ไม้ในฤดูร้อนเพราะการขนส่งสะดวก แต่คนขายหรือเจ้าของสวนขอบขายในฤดูฝน เพราะ ในช่วงฤดูร้อน
ยังกรีดยางพาราได ้ดังน้ันราคาซ้ือขายไม้ยางพาราในฤดูฝนจึงถูกกว่าในฤดูร้อน  

ราคายางพาราแผ่นดิบและราคาน้ ายางสด ในขณะทีร่าคาน้ ายางลดหรือ ยางพาราแผ่นดิบ
มีราคาด ีเจ้าของสวนจะชะลอการขายต้นยางพารา ราคาไม้ยางพาราในขณะน้ันจึงสูง  

การจัดท าแผนการท าไม้ 25 ป ี
สวนปุาจะด าเนินการส ารวจก าลังผลิตไม้ประจ าปีโดยนับตั้งแต่ป ี 2556 จะเป็นการส ารวจ 

100% ของพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าและปรบัปรุงแผนการท าไม้ให้สอดคล้องกับอายุต้นยางพารา, ปริมาณก าลัง
ผลิต และนโยบายของ อ.อ.ป. และค านวณหาปริมาณความเพ่ิมพูนรายปี (Annual Yield Increment : 
AYI) เพ่ือประกอบการพิจารณาแผนการท าไมป้ระจ าปี 

สมการค านวณปริมาตรไม้ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 
v = 4E-05g2.1963 

v = ปริมาตรไมยาง (ลบ.ม. )  
g = เสนรอบวงของล าตน (ซม.) 
ที่มา : นายอารักษ จันทุมาและคณะ.2548. สถาบันวิจัยาง,กรมวิชาการเกษตร 

สมการค านวณปริมาณความเพ่ิมพูนรายปี (Annual Yield Increment : AYI) 
AYI = ปริมาตรไม้ (ลบ.ม.) / อายุ (ปี) / พ้ืนที่ (ไร่) 

การเตรียมการก่อนตัดฟัน ก่อนจะมีการโค่นล้มตัดฟันจะต้องมีขั้นตอนใน การด าเนินงาน
ตามล าดับ ดังน้ี  

1) แจ้งขอรับเงินสงเคราะห์จากส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) การ
ขายยางพาราแผ่นดิบและน้ ายางสดปัจจุบัน เมื่อมีการแปรรูปน้ ายาง และส่งออกไปจ าหน่ายยัง 
ต่างประเทศ รัฐบาลจะหักคา่ พรีเมี่ยม (Premium) ไว้ส่วนหนึ่ง เพ่ือมอบให้ส านักงานสงเคราะห์การท า 
สวนยางน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เจา้ของสวนยางพาราเม่ือมีการโค่นยางพาราแปลงเก่าและ
ปลูก ใหม่ ในป ีพ.ศ. 2549 จะจ่ายให้เกษตรกรไร่ละ 7,300.- บาทในเวลา 6 ป ีดังน้ันก่อนจะตัดโค่นต้น 
ยางพาราประมาณ 2 ปี เจ้าของสวนต้องติดต่อส านักงานสงเคราะห์การท าสวนยางในบริเวณใกล้เคยีง 
ซ่ึง ทาง สกย. จะมาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และก าหนดช่วงเวลาการรบัทุนให ้ 

2) การขายไม้ยางพารา เมื่อ สกย.อนุมัติกองทุนให้แล้ว สวนปุาจะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบข้อบังคับการท าไม้ยางพาราของ อ.อ.ป. ซ่ึงโดยปกติแล้วจะด าเนินการก าหนดราคาขายเป็นไร ่
เมื่อได้ผู้รับซ้ือ สวนปุาจะด าเนินการส่งมอบพ้ืนที่ให้แก่ผูร้ับซ้ือเพ่ือด าเนินการท าไม้ยางพาราในแปลงออก
ทั้งหมด (Clear Cutting) โดยใช้แรงงานคน ผสมผสานกับการใช้เครื่องจักรกล ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าที่ อ.อ.ป. 
เป็นผู้ควบคุมการท าไม้ให้เป็นไปตามสัญญาซ้ือขาย เมื่อด าเนินการเสร็จส้ิน จะมีคณะกรรมการตรวจรับ
พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการปลูกทดแทนในพ้ืนที่ท าไม้ต่อไป 

3) การเบกิจ่ายค่างวดจาก สกย. สกย.จะไม่จา่ยเงินให้ในครั้งเดียว แต่จะจ่ายให ้เป็นงวดๆ
บางงวดเป็นการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช หรือปุย๋ สกย.จะจ่ายเป็นสารเคมีและปุ๋ยให้แทนเงินสด เจ้าของ
สวนยางพาราจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ สกย.ก าหนดหนดโดยเคร่งครัด เมื่อด าเนินงาน เสร็จ
แต่ละงวด ให้รายงาน สกย. สกย.จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถูกต้องแล้วจึงจะจ่ายค่างวดต่อไป  
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 กระบวนการด าเนินงานควบคุมตรวจสอบติดตามด้านการท าไม้ ( Chain of  
Custody : CoC ) 

1) สวนปุาด าเนินการท าไม้ตามแผนการท าไม้ 25 ปี และเปูาหมายการผลิตตามแผนธุรกิจ
ประจ าปี โดยขออนุมัติด าเนินการท าไม้กับทางองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคใต้ และเพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ส ารวจก าลังผลิตและวิธีการจ าหน่ายไม้ 

 2) เมื่อได้รับอนุมัติแผนการท าไม้ สวนปุายื่นหนังสือกรมปุาไม้เพ่ือแจ้งความประสงค์ขอ
ท าไม้ออก กรมปุาไม้จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจก าลังผลิต 100% และสวนปุาช าระเงินธรรม
เนียมค่าขายไม้แก่กรมปุาไม้ตามระเบียบ 

3) สวนปุาด าเนินการยื่นความประสงค์ขอรับทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ต่อส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางเขตท้องที่ 

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

5) องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาค ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกาศ
ประมูลขายไม้ยางพารา, ผู้ควบคุมการท าไม้, ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ และคณะกรรมการตรวจรับ
พ้ืนที่หลังการท าไม้ 

6) องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาค หรือองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขต (ตามแต่การมอบ
อ านาจ) ด าเนินการประกาศประมูลขายไม้ยางพารา เมื่อครบตามกระบวนการได้ผู้ชนะการประมูลและ
ด าเนินการจัดท าสัญญาซ้ือขายแล้ว จะรายงานส าเนาสัญญาซ้ือขายให้องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขต  
และสวนปุาทราบ เพ่ือด าเนินการส่งมอบพ้ืนที่ท าไม้ 

7) เจ้าหน้าที่ควบคุมการท าไม้ ด าเนินการควบคุม/ดูแลให้ผู้ซ้ือตามสัญญาด าเนินการโค่นล้ม
ไม้ ตัดปลายไม้ ชักลาก ถอนตอไม้ ขนย้ายไม้มาไว้ริมทางตรวจการณ์โดยรถแทรกเตอร์ล้อยาง และตัด
ทอนไม้ริมทางตรวจการณ์ เพ่ือขนย้ายไม้ขึ้นรถบรรทุก โดยใช้รถคีบ/แรงงานคน  

8) สวนปุาออกหนังสือก ากับการเคลื่อนย้ายไม้ยางพาราจ านวน 2 ชุด (ต้นฉบับ/คู่ฉบับ) ให้
ผู้ซ้ือ เพ่ือขนส่งไม้ไปยังโรงงาน/โรงชั่ง (ต่อรอบการชั่ง)  

9) โรงงาน/โรงชั่ง ด าเนินการชั่งน้ าหนัก เจ้าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ตรวจสอบ 
และลงรายละเอียดตามหนังสือก ากับการเคลื่อนย้ายฯ สวนปุาเก็บต้นฉบับ และมอบคู่ฉบับใหผู้้ซ้ือ 

10) เมื่อผู้ซ้ือด าเนินการท าไม้เสร็จส้ินตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับมอบพ้ืนที่
ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ท าไม้ และรายงานผลให้องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนบริหารจัดการสวนป่าคลองท่อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2563) หน้า 47 
 

ตารางแสดงข้อมูลการส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและปริมาตรไม้ในพ้ืนที่แปลงให้ผลผลติ 

ของสวนป่าคลองท่อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 

 

 

ล าดับที่ แปลงป ี ชนิดพันธ์ุ 
เนื้อที่เศรษฐกิจ อาย ุ

จ านวนต้น % รอดตาย % ต้นกรีดได ้
ปริมาตรไม้ 
ทั้งแปลง 

ปริมตรไม้เฉล่ีย ความเพ่ิมพูน 

GPS (ไร่) (ปี) (ลบ.ม.) (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่/ปี) 
1 2532/2519 RRIM 600 43.74 26 2,858.00 87.65 60.74 1,472.53 32.99 1.29 
2 2533/2519 RRIM 600 399.30 25 23,757.00 82.01 52.64 13,092.25 30.20 1.31 
3 2535/2519 RRIM 600 45.91 23 2,500.00 66.60 63.04 844.93 11.93 0.80 
4 2542/2519 RRIM 600 57.01 16 1,952.00 64.45 60.35 542.01 9.51 0.59 
5 2533/2520 RRIM 600 88.82 25 6,363.00 88.26 47.87 3,072.75 34.45 1.38 
6 2535/2520 RRIM 600 95.49 23 6,070.00 85.06 55.47 2,827.84 20.26 1.29 
7 2533/2521 RRIM 600 336.53 25 23,272.00 85.82 53.62 11,524.73 23.88 1.37 
8 2534/2521 RRIM 600 888.17 24 51,362.00 79.39 47.12 21,726.76 18.13 1.02 
9 2535/2521 RRIM 600 265.72 23 9,153.00 83.70 51.62 3,490.61 10.45 0.57 
10 2535/2522 RRIM 600 28.00 23 1,555.00 88.30 38.52 862.61 30.81 1.34 

รวมทั้งส้ิน 2,248.69  128,842.00  81.12 53.10 59,457.02 22.26 1.10 

 


