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ระบบวนวัฒน์ของสวนยางพารา 

1. การเตรียมพืน้ที่ 

การเตรียมพื้นท่ีปลูก หลงัจากการท าไม ้หรือมีการขนไมย้างพารา และตอไมย้างพาราออกจากแปลง
ปลูกเรียบร้อยแลว้ จะมีการจดัเกบ็เศษก่ิงไมย้างพารา และเศษวชัพืชท่ีเหลือในแปลง โดยวิธีใชร้ถแทรคเตอร์
ตีนตะขาบกวาดเศษวสัดุดงักล่าว กองรวมกนัไวบ้ริเวณกลางแปลงปลูกท่ีจดัเตรียม และรอใหเ้ศษวชัพืชและ
ก่ิงไมย้างเล็ก แห้ง จึงด าเนินการเผาริบให้เรียบร้อย กรณีภายในแปลงมีจอมปลวกข้ึนอยู่ ก็จะใชร้ถแทรค
เตอร์เกล่ียให้ราบ ส าหรับพื้นท่ีลาดเอียงมากกว่า 15 องศา จะตอ้งวางแนวปลูกตามขั้นบนัได เพื่อลดอตัรา
การสูญเสียหน้าดิน โดยมีความกวา้งของหน้าดินอย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อป้องกันตน้ยางพาราลม้ หาก
ขั้นบนัไดเสียหาย ในกรณีพื้นท่ีปลูกเป็นท่ีราบก็ท าเฉพาะทางระบายน ้ าเท่านั้น ควรด าเนินการในช่วงเดือน
มกราคม-พฤษภาคม ข้ึนกบัฤดูฝนของแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจะตอ้งเตรียมพื้นท่ีให้เสร็จก่อนฝนจะตกประมาณ 1 
สัปดาห์ ขั้นตอนในการจดัเตรียมแปลงปลูกดงัน้ี 

1. เก็บเศษไมข้นาดเล็กท่ีเหลือจากการกวาดของรถแทรคเตอร์ วางกองรวมกนัเป็นกองๆ ภายใน
แปลง และด าเนินการเผาให้เรียบร้อย เม่ืออากาศเร่ิมร้อนข้ึนเร่ิมเผาไฟ ในระหว่างไฟไหมค้อยหมัน่มา
ตรวจสอบ ใชก่ิ้งไมข้นาดใหญ่ ดนักองถ่านใหไ้ปไหมเ้ศษไมส่้วนท่ีเหลือใหห้มดส้ิน 

2. ด าเนินการไถพลิกดินดว้ยรถไถ 3 จาน พร้อมจดัเก็บเศษรากไม ้เศษตอไม ้วางกองรวมเผาให้
เรียบร้อย การไถบุกเบิกควรจะตั้งฉากกบัแนวปลูกตน้ไม ้

3. ท าการไถพรวนดว้ยรถไถ 7 จาน เพื่อท าใหดิ้นในแปลงปลูกร่วนซุย การไถพรวนควรจะตั้งฉาก
กบัการไถบุกเบิก เป็นไปตามแนวการปลูกตน้ไมเ้พราะคนงานปักหลกัหมายปลูก และการปลูก ไม่ตอ้งเดิน
ขา้มข้ีไถ 

การเตรียมพืน้ที่ด้วยแรงงานคน 

1. ประเมินอนัตรายจากไมย้นืตน้ตายหรือก่ิงไมแ้หง้ก่อนการท างาน หากเป็นไปไดเ้พื่อลดความเส่ียง

จะตอ้งเคลียร์ออกใหป้ลอดภยั แต่หากจ าเป็นท่ีจะตอ้งคงไว ้ตอ้งแจง้ต าแหน่งให้คนงานท่ีท างานอยู่

บริเวณใกลเ้คียงไดท้ราบ พื้นท่ีเส่ียงนั้นจะตอ้งแสดงดยา่งชดัเจนและเห็นเด่นชดั 

2. หากจะท้ิงเศษไมไ้วใ้นแปลงเป็นกองๆ จะตอ้งวางแผนการวางไม่ใหกี้ดขวางการท างานอ่ืนๆท่ีจ า

ด าเนินการต่อไป 

3. ตอ้งท าการเผาเศษไมใ้นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในแต่ละปี เลือกเวลาการเผาท่ีสามารถควบคุมไดง่้าย 

ควรหลีกเล่ียงการเผาในสภาพอากาศแหง้และมีลมพดัแรง  
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เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

 1. ปริมาณงานและความรวดเร็วในการเตรียมพื้นท่ีด้วยแรงคน ข้ึนอยู่กับประเภท และความ

หนาแน่น ของพืช และเศษไม ้ท่ีจะจ ากดัออกไป ซ่ึงสามารถลดปริมาณไดโ้ดยการเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

ส าหรับแต่ละชนิดของพืช 

  1.1 ส าหรับเถาวลัย ์ใหใ้ชเ้คียว หรือมีดขอ 

  1.2 ส าหรับไมข้นาดเลก็ ใชมี้ดพร้าหรือเล่ือย 

 2. เคร่ืองมือในการเตรียมพื้นท่ีจะตอ้งผลิตดว้ยเหลก็คุณภาพดี คม และบ ารุงรักษานอ้ย, หวัถูกยดึกบั

ดา้มดว้ยล่ิม หมุดย  ้า หรือสลกัให้แน่นหนา, ดา้มตอ้งมีท่ีจบัท่ีปลอดภยัท าจากไมคุ้ณภาพดีหรือใช้วสัดุท่ี

เหมาะสม, สเปคเคร่ืองเช่น ขนาด ความยาวดา้ม และน ้ าหนกั ตอ้งเหมาะสมกบัการท างานและลกัษณะการ

ท างานของผูใ้ช,้ เม่ือไม่ใชง้าน คมของเคร่ืองมือจะตอ้งหุม้ดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม 

 3. หากพื้นท่ีมีสภาพหลากหลายแตกต่าง จะตอ้งมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหเ้ลือกใชง้านอยา่งเหมาะสม 

 4. หากมีการหงายรากข้ึน ตอ้งตดัรากออกก่อนเพื่อกนัการดีดกลบัท าให้เกิดการบาดเจ็บ หลีกเล่ียง

การผลกัตอไมด้ว้ยแรงคน ควรใชร้อกเคร่ือง แต่หากจ าเป็นตอ้งใชแ้รงคนตอ้งมีเสาหรือเสาค ้ายนัท่ีแขง็แรง

เพื่อเป็นคนัโยกช่วยทุ่นแรง 

5. คนงานจะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างานดงัน้ี 

อุปกรณ์ส าหรับคนขบัรถแทกเตอร์ 

- รองเทา้นิรภยั 

- ชุดรัดกมุ 

- ถุงมือ หากใชดึ้งเชือกหรือรอกใหใ้ชแ้บบ Heavy duty 

- หมวกนิรภยั 

- ท่ีครอบหู หากมีความดงัเกิน 85 เดซิเบล A 

อุปกรณ์ส าหรับคนงานเตรียมพื้นท่ี 

- รองเทา้บูทแบบ Safety 

- ถุงมือ 

- หมวกกนัแดด 

การท างาน 

 1. เม่ือใชเ้คร่ืองมือตดั คนงานจะตอ้งรักษาระยะห่างจากคนอ่ืนเสมอ 

 2. คนงานตอ้งยนืท างานดว้ยท่าทางท่ีมัน่คง มือจบัท่ีดา้มจบั ทิศทางการตดัตอ้งห่างจากเทา้และขา 
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การเตรียมพืน้ทีด้่วยแทรกเตอร์ 

แทรกเตอร์ 

1. ตอ้งมีเกา้อ้ีคนขบักนักระเทือนพร้อมเขม็ขดันิรภยั 

2. พื้นท่ีภายในและแผงควบคุมตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัสภาพของผูข้บั 

3. การเขา้และออกจากเคร่ืองจกัรกลจะตอ้งมีท่ีเหยียบ บนัได ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัความสูง และ

ขนาดของมือและเทา้ของผูใ้ชง้าน 

4. มู่เลย ์ เพลา สายพานและใบพดัจะตอ้งมีเคร่ืองป้องกนั 

5. เคร่ืองยนตจ์ะตอ้งมีปุ่มหยุดฉุกเฉินท่ีไม่สามารถกลบัมาท างานเองไดแ้ละเห็นปุ่มไดเ้ด่นชดั ปุ่ม

สตาร์ทตอ้งเช่ือมต่อกบัระบบเกียร์เพื่อป้องกนัการสตาร์ทในเกียร์ 

6. เบรคจะตอ้งท าใหเ้คร่ืองจกัรหยดุน่ิงในทุกความชนัท่ีจะตอ้งเจอ 

7. ท่อไอเสียตอ้งมีตวัจบัประกายไฟ ยกเวน้เคร่ืองยนต ์Turbocharger 

8. ตอ้งมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจ ารถ และผูข้บัตอ้งไดรั้บการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

9. ตอ้งขบัเคล่ือนทุกลอ้เพื่อความปลอดภยัในการท างาน 

10. ผูข้บัตอ้งมีใบขบัข่ีอยา่งถูกตอ้ง 

11. ในขณะหยดุซ่อม ตอ้งดบัเคร่ืองยนตจ์นกระทัง่ซ่อมเสร็จ 

12. ก่อนการท างานกบัระบบไฮโดรลิค ผูข้บัตอ้งมัน่ใจว่าไดปิ้ดเคร่ืองแลว้ ซ่ึงจะท าใหไ้ฮโดรลิคป๊ัม

ถูกปลด แรงดนัถูกปล่อย เพื่อป้องกนัการขยบัหรือหล่นลงพื้น 

13. เม่ือมีการใส่ท่อไฮโดรลิคใหม่ ผูใ้ชต้อ้งมัน่ใจวา่เขา้กนัได ้

14. น ้ ามนัหล่อล่ืน และน ้ ามนัไฮโดรลิคท่ีไม่เป็นพิษ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม เช่นน ้ามนัชีวภาพ ควรน ามาใชห้ากเป็นไปได ้

15. หา้มคนอ่ืนนอกเหนือจากผูข้บั อยูบ่นรถ นอกจากไดรั้บอนุญาติตามกฏหมายหรือมีท่ีนัง่เฉพาะ

ให ้

16. คนขบัตอ้งรัดเขม็ขดันิรภยัตลอดเวลาการขบั 
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การท างาน 

 1. เม่ือมีการใชแ้ทรกเตอร์ หรือรอกในการดึงตน้ไมห้รือราก ตอ้งถูกเบรคและจอดอยูห่่างจากตน้ไม้

หรือรากท่ีจะดึง การดึงตอ้งใชร้อกและโดยแทรกเตอร์ไม่เคล่ือนไหว ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษในท่ี

ลาดชนัเพื่อหลีกเล่ียงการพลิกกลบัของรถ 

แผนป้องกนัผลกระทบ 

1. หากมีการเผาตอ้งท าแนวกนัไฟป้องกนัไฟลุกลาม 

2. ตอ้งดูทิศทางลมก่อนการเผาเพื่อป้องกนัเศษเถา้ไปยงัชุมชน 

3. เก็บขวดสารเคมี, กระป๋องน ้ ามนัใส่ถุงขยะสีแดง น ากลบัไปเพื่อส่งให้ทางกลุ่มจดัการป่าไม้

สยาม ไฟเบอร์บอร์ด ส่งก าจดัยงัผูไ้ดรั้บอนุญาต 

4. ขยะใหแ้ยกประเภทขยะและก าจดัตามหลกัสุขาภิบาล 

2. การคดัเลือกชนิดพนัธ์ุ 
 พนัธ์ุยางพาราท่ีน ามาปลูกในปัจจุบนัส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  ไดแ้นะน าพนัธ์ุ

ยางพาราท่ีควรปลูกในภาคใต ้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามวตัถุประสงคข์องการปลูก ดงัน้ี 

กลุ่ม 1 พนัธ์ุยางผลผลิตน ้ายางสูง  

 เป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตน ้ายางสูงเป็นหลกั การเลือกปลูกพนัธ์ุยางใน กลุ่มน้ี ควรมุ่งเนน้ผลผลิตน ้ายาง 

ไดแ้ก่ สถาบนัวิจยัยาง 251, สถาบนัวิจยัยาง 226, BPM 24, RRIM 600 

กลุ่ม 2 พนัธ์ุยางผลผลิตน ้ายางและเน้ือไมสู้ง  

 เป็นพนัธ์ุท่ีใหท้ั้งผลผลิตน ้ายางและเน้ือไม ้โดยให ้ผลผลิตน ้ายางสูงและมีการเจริญเติบโตดี 

ลกัษณะล าตน้ตรง ใหป้ริมาตรเน้ือไมใ้นส่วนล าตน้สูง ไดแ้ก่  PB 235, PB 255, PB 260, PRIC 110 

กลุ่ม 3 พนัธ์ุยางผลผลิตเน้ือไมสู้ง  

 เป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตเน้ือไมสู้งเป็นหลกั มีการเจริญเติบโตดีมาก ลกัษณะล าตน้ตรง ใหป้ริมาตรเน้ือ

ไมใ้นส่วนล าตน้สูงมาก ผลผลิตน ้ ายางจะอยูใ่นระดบัต ่ากว่าพนัธ์ุยางในกลุ่มท่ี 1 และ 2 เหมาะส าหรับเป็น

พนัธ์ุท่ีจะปลูกเป็นสวนป่าเพื่อการผลิตเน้ือไม ้ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา 50, AVROS 2037,  BPM 1 

          จงัหวดัสงขลา (ยกเวน้บริเวณชายแดนท่ีติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย) พื้นท่ีในเขตน้ีมีปริมาณน ้ าฝน 

ระหวา่ง 1,800 ถึง 2,600 มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวนัฝนตก 159 ถึง 174 วนัต่อปี เป็นเขตท่ีไม่มีขอ้จ ากดัในการ

เลือกพนัธ์ุยางพารา สามารถปลูกไดทุ้กพนัธ์ุท่ีแนะน า 

 บางส่วนของจงัหวดัสงขลาและบริเวณชายแดนท่ีติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย  พื้นท่ีในเขตน้ีมี

ปริมาณน ้ าฝนระหว่าง 2,500 ถึง 3,000 มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวนัฝนตก 165 ถึง 175 วนัต่อปี มีการระบาด

ของโรคราสีชมพ ูโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทราและโรคเสน้ด า พนัธ์ุยางท่ีแนะน า    
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กลุ่ม 1 สถาบนัวิจยัยาง 251 BPM 24   RRIC 110  

กลุ่ม 2 PB 260 

พนัธ์ุยางพาราท่ีสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ส่วนใหญ่เลือกปลูกคือ RRIM 600 

แม่-พอ่พนัธ์ุ    Tjir 1 x PB 86 

ลกัษณะประจ าพนัธ์ุใบมีรูปร่างป้อม ปลายใบสีเขียวอมเหลือง ลกัษณะฉตัรใบเป็นรูปกรวย มีขนาดเลก็ ใน

ระยะ 2 ปีแรก ตน้ยางจะมีลกัษณะล าตน้ตรง แต่เรียวเลก็ การแตกก่ิงชา้ ลกัษณะการแตกก่ิงเป็นมุมแหลม ก่ิง

ท่ีแตกค่อนขา้งยาว ทรงพุม่มีขนาดปานกลาง เป็นรูปพดั เร่ิมผลดัใบเร็ว 

ลกัษณะทางการเกษตรในระยะก่อนเปิดกรีดและระหวา่งกรีด การเจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิมบาง 

เปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง ผลผลิตระยะแรกอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่จะเร่ิมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในปีต่อมา ให้

ผลผลิตเน้ือยาง 10 ปีกรีดเฉล่ีย 289 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีจ านวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย อ่อนแอมากต่อโรคใบ

ร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา และโรคเสน้ด า ตา้นทานโรคราแป้ง และโรคใบจุดนูนในระดบัปานกลาง 

อ่อนแอต่อโรคราสีชมพ ูตา้นทานลมระดบัปานกลาง 

ลกัษณะเด่นปรับตวั และใหผ้ลผลิตไดดี้ในเกือบทุกพื้นท่ี ทนทานต่อการกรีดถ่ีไดม้ากกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ และมี

จ านวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย 

ขอ้จ ากดั / ขอ้ควรระวงั อ่อนแอมากต่อโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา โรคเสน้ด า และอ่อนแอต่อ

โรคราสีชมพ ูเปลือกเดิมบาง พื้นท่ีแนะน าปลูกไดใ้นพื้นท่ีทัว่ไป ยกเวน้ในพื้นท่ีท่ีมีโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือ

ไฟทอปโทรา เสน้ด า และราสีชมพรูะบานรุนแรง พื้นท่ีท่ีมีหนา้ดินต้ืน และพื้นท่ีท่ีมีระดบัน ้าใตดิ้นสูง 
 

3. การปักหลกัหมายแนวปลูก 
การปักหลกัหมายแนวปลูกพื้นท่ีราบจะใชร้ะยะปลูก2.5x7, 4x5 หรือ3x7 เมตรส าหรับพื้นท่ีลาดชนั

ใชร้ะยะปลูก2.5x8 เมตรหรือ3x8 เมตรตามวตัถุประสงคแ์ละสภาพพื้นท่ีโดยเร่ิมจากการวางแนวตามสภาพ

ของแต่ละพื้นท่ี กรณีมีความลาดชนัเลก็นอ้ยจะวางแถวขวางเพื่อชลอการไหลของน ้าและหนา้ดินเป็นตน้ 

 ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง จ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการปักหลกัหมายปลูก ในพื้นท่ีลาดเท อาจใชร้ถ

แบค็โฮและหรือเคร่ืองจกัรกลอ่ืนตดัขั้นบนัได โดยการขดุดินกวา้งประมาณ 1.50-2.00 เมตร ไปตามแนวของ

เทท่ีปักหลกัหมาย 

 กรณีในพื้นท่ีแปลงปลูกเป็นท่ีราบและมีน ้าท่วมถึง หลงัจากการปักหลกัหมายแลว้จะใชว้ิธีการไถยก

ร่องไปตามแนวแถวปลูกท่ีวางไว ้โดยใช ้3 หรือ 7 จาน สาดดินท่ีไถข้ึนท าใหร่้องลึกลง และใชส้ าหรับเกบ็น ้า

ในช่วงฤดูฝนกไ็ด ้
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  ภาพการปักหลกัหมายแนวปลูกพืน้ทีร่าบ 

 

 

 

 

 

 

        ภาพการปักหลกัหมายแนวปลูกพืน้ทีล่าดชัน 

 

4. การปลูก 

 4.1 การเตรียมหลุมปลูก เป็นข้ึนตอนส าคญัท่ีจะท าให้กลา้ยางพาราท่ีปลูก มีความเจริญเติบโตไดดี้ 

และหลุมจะท าใหร้ะบบรากพฒันาชอนไช ไปตามดินท่ีเตรียมไว ้โดยจะท าการขดุหลุมบริเวณดา้นซา้ยหรือ

ขวา ของหลกัหมายท่ีปักไว ้ห่างกนัประมาณ 5 เซนติเมตร 

 4.1.1. การขดุหลุมปลูก โดยใชเ้มลด็ยางพาราปลูกติดตาภายในแปลง ขนาดของหลุม กวา้ง 

ยาว ลึก ประมาณ 25 เซนติเมตร โดยใชจ้อบหรือเสียมขดุ 

 4.1.2. การขดุหลุมปลูก โดยใชต้น้กลา้ยางพาราช าถุง หรือยางตาเขียวปลูก ขนาดของหลุม 

กวา้ง ยาว ลึก ประมาณ 50 เซนติเมตร โดยใชจ้อบหรือเสียมขดุ 

 4.1.3. การขุดหลุมปลูก โดยใชส้ว่านประกอบติดตั้งรถแทรคเตอร์ลอ้ยางเจาะ ขนาดของ

หลุม จะเป็นทรงกระบอก กวา้ง ยาว ลึก ประมาณ 50 เซนติเมตร เช่นเดียวกนั 

 

 

 

 

ภาพการขุดหลุมโดยใช้เสียม           ภาพการขุดหลุมโดยใช้จอบ 
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ภาพการขุดหลุมโดยใช้สว่านหลงัรถแทรกเตอร์ล้อยาง 
 

 4.2 การรองก้นหลุมและการกลบหลุม หลงัการขดุหรือเจาะหลุมและท้ิงตากดินไวใ้หแ้หง้ประมาณ 

1-2 สัปดาห์แลว้ จะตอ้งท าการรองกน้หลุม ดว้ยปุ๋ยสูตร 0-3-0 หรือร็อคฟอสเฟทผสมยาฆ่าปลวก จะช่วย

ป้องกนัเช้ือราบางชนิดและปลวกกดักินรากตน้กลา้ยางพาราท่ีปลูกได ้

วิธีการรองกน้หลุมและการกลบหลุม 

1. ผสมร็อคฟอสเฟท กบัยาฆ่าปลวก โดยใชอ้ตัราส่วน ยาฆ่าปลวก 0.5 กิโลกรัม ต่อร็อคฟอสเฟท 1 

กระสอบ (50 กิโลกรัม) โรยลงภายในหลุม ประมาณหลุมละ 1 ก ามือ 

2. น าดินชั้นบนท่ีแยกวางไวบ้นหลุม ถมลงกน้หลุม จะท าใหดิ้นสูงข้ึนมาประมาณ 25 เซนติเมตร  

3. น าดินชั้นล่างท่ีแยกไว ้กลบทบัหลุมส่วนท่ีเหลือใหสู้งกว่าระดบัดินปกติประมาณ 10 เซนติเมตร 

เน่ืองจากเวลามีฝนตกจะท าใหดิ้นท่ีถมไว ้ยบุตวัลงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สามารถปลูกได ้

 

 

 

 

  

 4.3 การปลูกยางพารา ควรจะเร่ิมการปลูกในช่วงฤดูกาลท่ีเหมาะสม เน่ืองจากจะท าใหส้ะดวกในการ

ดูแล โดยเฉพาะช่วงตน้ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม ของทุกปี ส าหรับ

ภาคใตต้อนล่าง ซ่ึงสามารถแบ่งวิธีการปลูกได ้3 วิธีดงัน้ี 

1. การปลูกดว้ยเมลด็ น าเมลด็ยางพาราปลูกลงกลางหลุมท่ีเตรียมไว ้หลุมละ 3 เมลด็ โดยวางห่างกนั 

ระยะ 5 เซนติเมตร และลึกลงไปจากพื้นผวิหลุมประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

2. การปลูกดว้ยกลา้ตาเขียว น ากลา้ตาเขียวปลูกลงกลางหลุมท่ีเตรียมไว ้โดยใหต้  าแหน่งของตา สูง

จากพื้นดิน ประมาณ 2 เซนติเมตร หนัตาเขียวหลบแสงแดดท่ีร้อนจดัในเวลากลางวนั และปักหลกัไมบ้ริเวณ

ดา้นหนา้ตาเขียว เม่ือตาเขียวแตก เจริญเติบโต จะไดป้้องกนัการกระแทกหกั 

3. การปลูกดว้ยกลา้ยางช าถุงดิน เป็นการปลูกสวนยางพาราท่ีเป็นท่ีนิยมมาก เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีมี

อตัราการรอดตายสูง เน่ืองจากไดมี้การเตรียมตน้กลา้ไวล่้วงหนา้ แต่จะมีค่าใชจ่้ายสูง 
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5. การบ ารุงรักษา 

 5.1 การปลูกซ่อม หลงัการปลูกไปแลว้ ตน้กลา้ยางพาราส่วนหน่ึงจะตายอนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ 

เช่น หลงัจากการปลูกมาแลว้โดนแลว้ (ฝนไม่ตก), โดนโรครา, แมลง หรือปลวกท าลาย หรือหากเป็นการ

ปลูกดว้ยยางตาเขียว อาจมีอตัราการรอดประมาณ 70% จึงจ าเป็นท่ีจะมีการปลูกซ่อมดว้ยยางช าถุงดิน จนกวา่

จะรอดเตม็พื้นท่ี 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 

 

อุปกรณ์ส าหรับคนงานปลูก/คนงานปลูกซ่อม 

 5.2 การควบคุมวชัพืช 

  5.2.1 การใชแ้รงงานโดยการใชจ้อบ เสียมถากรอบโคน ถากในแถว หรือถางระหว่างแถว 

นิยมใชใ้นขณะยางพารามีอายุนอ้ยๆ เศษวชัพืชจากการถอนให้น ามาสุมโคน เพื่อช่วยลดการคายน ้ าบริเวณ

โคน และเพิ่มอินทรียวตัถุในดิน เป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินดว้ยเศษวชัพืชท่ีไดจ้ากการถาง 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 
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อุปกรณ์การดายวชัพืช 

  5.2.2 การไถพรวนดว้ยรถแทรกเตอร์ลอ้ยางโดยทัว่ไปในสวนยางพาราท่ีไม่ปลูกพืชแซม

หรือพืชคลุมจะใชร้ถแทรกเตอร์ไถพรวนก าจดัวชัพืชระหวา่งแถวตน้ยาง 2 คร้ังต่อปี ในช่วงตน้ฤดูฝนและ

ปลายฤดูฝน สวนยางพาราท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ ไม่ควรใชร้ถแทรกเตอร์ไถอีกต่อไป 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 

 
อุปกรณ์คนงานก าจดัวชัพืชดว้ยรถแทรกเตอร์ 

  5.2.3 ดว้ยสารเคมี สารเคมีท่ีน ามาใชต้อ้งค านึงถึงอายขุองตน้ยางพารา ปกติจะใชส้ารเคมี

เม่ือยางพารามีอายุ 3 ปี ข้ึนไป หรือตน้ยางท่ีมีเปลือกบริเวณโคนตน้เป็นสีน ้ าตาลสูงจากพื้นดินมากกว่า 75 

เซนติเมตร ไปแลว้ ในการใชแ้ต่ละคร้ังตอ้งระวงัไม่ให้ยาเคมีฉีดพ่นถูกส่วนสีเขียวของล าตน้ ซ่ึงปัจจุบนั 

กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด รณรงคล์ดสารเคมี หากมีการใชก้็ให้ปฏิบติัตามหลกัการใชส้ารเคมี

และส่งเสริมให้ใชว้ิธีกล หากจ าเป็นก็ใหใ้ชส้ารเคมีท่ีไม่เกิดการตกคา้ง หรือท าลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไกลโฟ

เซต 48% 
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เจา้ของสวนยางพาราควรจดัท าตารางการควบคุมไวเ้พื่อกนัการหลงลืม และตระเตรียม

เงินทุนไวด้ าเนินการ ตารางควบคุมเป็นตามตารางขา้งล่าง 

ล าดบัท่ี ปีท่ี วิธีการ 
1 1 ใชจ้อบถากรอบโคนรัศมี 0.5 เมตร 
2 1 ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร น าเศษวชัพืชสุมโคน 
3 1 ใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวนแยกดินจากแถว  
4 1 ระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี หรือฉีดพน่สารเคมี หรือไถพรวน 
5 2 ใชจ้อบถากรอบโคนรัศมี 0.5 เมตร กวาดเศษหญา้สุมโคนระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี 

หรือฉีดพน่สารเคมี หรือไถพรวน 
6 2 ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร กวาดเศษหญา้สุมโคนระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี 

หรือฉีดพน่สารเคมี หรือไถพรวน 
7 2 ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร น าเศษวชัพืชสุมดคนระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร์

ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 
8 2 ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร กวาดเศษหญา้สุมโคนระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี 

หรือฉีดพน่สารเคมี หรือไถพรวน 
9 3 ใชส้ารเคมีฉีดพน่ทัว่พื้นท่ี 
10 3 ระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 
11 3 ฉีดพน่สารเคมีในแถวระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี ฉีดพน่สารเคมี 
12 4 ใชส้ารเคมีฉีดพน่ทัว่พื้นท่ี 
13 4 ระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 
14 4 ฉีดพน่สารเคมีในแถวระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี ฉีดพน่สารเคมี 
15 5 ใชส้ารเคมีฉีดพน่ทัว่พื้นท่ี 
16 5 ระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 
17 5 ใชจ้อบถากรอบโคนรัศมี 0.5 เมตร ถางระหวา่งแถว กวาดรวมกอง หรือฉีดพน่

สารเคมี 
18 6 ใชส้ารเคมีฉีดพน่ทัว่พื้นท่ี 
19 6 ระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 
20 6 ฉีดพน่สารเคมีในแถวระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี ฉีดพน่สารเคมี 
21 7-19 ถางทัว่พื้นท่ี ฉีดพน่สารเคมี 

การก าจดัวชัพชืควรจะด าเนินการก่อนการใส่ปุ๋ย 
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สารเคมีก าจัดวชัพืชในสวนยาง 

ชนิดวชัพืช ช่ือสารเคมี ช่ือการคา้ อตัรา (มิลลิลิตร / ไร่) 
วชัพืชทัว่ไป ใชผ้สมน ้า 50 ลิตร / ไร่ 

1. พาราควอต 
2. ไกลโฟเสท 
3. ซลัโฟเสท 

 
กรัมม๊อกโซน 

ราวดอ์พั, ไกลโฟเสท 
ทชัดาวน์ 

 
หา้มใช ้

200 
200 

หญา้คา ใชผ้สมน ้า 100 ลิตร / ไร่ 
1. ไกลโฟเสท 
2. อิมมาซาเพอร์ 
3. ซลัโฟเสท 

 
ราวดอ์พั, ไกลโฟเสท 

แอสซอลท ์
ทชัดาวน์ 

 
750-1,000 
600-800 
750-1,000 

 

หลกัการพจิารณาใช้สารเคม ี

- พิจารณาหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีใหน้อ้ยท่ีสุดก่อนเป็นล าดบัแรก 

- ใชส้ารเคมีปราบวชัพืชได ้เม่ือโคนตน้ยางมีส่วนท่ีเป็นสีน ้าตาล สูงกวา่ 75 เซนติเมตร จากพื้นดิน 

- ในแถวยางตอ้งปราบวชัพืชเป็นแนวกวา้งประมาณ 2 เมตร 

- พิจารณาเลือกใชส้ารเคมีใหเ้หมาะสมกบัชนิดวชัพืชและอายตุน้ยางพารา 

- หา้มใชส้ารเคมีตามบญัชีของ FSC 

กรณีหากมีการร่ัวไหลของสารเคมี 

-แจง้บุคคลในพื้นท่ีให้รับทราบถึงเหตุสารเคมีหกลน้ ร่ัวไหลท่ีเกิดข้ึน สถานท่ี ปริมาณและคุณสมบติัของ

สารเคมีท่ีหกลน้ ร่ัวไหลนั้น 

-ถา้หากวา่มือของท่านสมัผสัหรือปนเป้ือนสารเคมีท่ีหกลน้ ร่ัวไหลใหล้า้งมือของท่านใหส้ะอาด  

-สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ถุงมือ เส้ือคลุมห้องปฏิบติัการ และแว่นตา เพื่อป้องกนั

ไม่ใหส้ารเคมีมาสมัผสั ปนเป้ือนมือ ร่างกายและเส้ือผา้  

-ก าหนดเขตและกั้นแยกเขตท่ีสารเคมีหกลน้ ใชช้อลก์ ปากกา เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท าเคร่ืองหมายแสดง

เขตท่ีสารเคมีหกลน้และจ ากดัการเขา้ไปยงัพื้นท่ีดงักล่าว  
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-ผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีท่ีสารเคมีหกลน้จะตอ้งได้รับการตรวจสอบว่ามีการสัมผสัหรือได้รับการปนเป้ือนสาร

หรือไม่ หากมีการปนเป้ือนตอ้งไดรั้บการลา้ง ก าจดัการปนเป้ือนนั้นและให้ไปอยูใ่นพื้นท่ีอ่ืนท่ีจะมีการรับ

สมัผสักบัสารเคมีนอ้ยท่ีสุด 

-ในกรณีท่ีสารเคมีท่ีหกลน้เป็นสารท่ีแห้ง ใหค่้อยๆ ท าใหส้ารเคมีท่ีหกลน้เปียกเลก็นอ้ย เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้

สารเคมีดงักล่าวแพร่กระจายจากกระแสลม ทั้งน้ีใหร้ะวงัอยา่ใหพ้ื้นท่ีท่ีสารเคมีหกลน้มีการแพร่กระจายโดย

ไม่จ าเป็น ในกรณีท่ีสารเคมีท่ีหกลน้เป็นของเหลวให้ใชส้ารดูดซบัเทลงไปบนของเหลวดงักล่าวเพื่อจ ากดั

ปริมาณการแพร่กระจายของการปนเป้ือน  

-ปิดพดัลมหรืออุปกรณ์ระบายอากาศ ควรใชก้ารระบายอากาศเฉพาะท่ีเท่านั้น  

-แจง้เหตุไปยงัผูเ้ช่ียวชาญภายนอกหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ เพื่อให้เขา้ท าการช่วยเหลือและ

ระงบัเหตุ 

-เม่ือมีการควบคุมเขตท่ีสารเคมีหกลน้ ร่ัวไหลแลว้ ให้เร่ิมด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนการลา้ง ก าจดัการ

ปนเป้ือนใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้โดยสารท าความสะอาดควรมีพร้อมไวแ้ลว้ในชุดอุปกรณ์ท าความสะอาด

สารเคมีหกลน้ ใหท้ าการลดขนาดพื้นท่ีท่ีมีการปนเป้ือนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดอยา่งเป็นระบบ หลีกเล่ียงการใช ้

วิธีการท าความสะอาดท่ีอาจท าให้สารเคมีท่ีหกลน้มีการแพร่กระจายออกไปในวงกวา้งมากข้ึนได ้ในบาง

สถานการณ์ การก าจดัสารเคมีท่ีหกลน้นั้นอาจใชว้ิธีการลา้งพื้นท่ีดว้ยกรดก็ได ้แต่ควรด าเนินการเฉพาะกบั

พื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศดีเท่านั้น 

-น าอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก าจดัสารเคมีท่ีหกลน้ หรือท่ีใชล้า้งการปนเป้ือนท่ีเป็นประเภทใชแ้ลว้ท้ิงท่ีมีการ

ปนเป้ือนทั้งหมดใส่ไวใ้นถุงพลาสติกเพื่อน าไปก าจดัอยา่งเหมาะสมในภายหลงั ควรน าอุปกรณ์ท่ีปนเป้ือน

ใส่ไวใ้นถุงหรือใส่ไวภ้าชนะบรรจุใดๆ ไวเ้พื่อน าไปท าการลา้งก าจดัการปนเป้ือนต่อไป  

-ใชเ้คร่ืองมือวดัระดบัความเขม้ขน้ของสารหรือทดสอบความสะอาด เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินลา้ง ก าจดั

การปนเป้ือน 

การใช้สารเคมีก าจัดวชัพืช 

1. อ่านฉลากก่อนใชส้ารเคมี 

2. แต่งกายใหมิ้ดชิดและรัดกมุ 

3. ภาชนะบรรจุยา เม่ือใชแ้ลว้ควรน าไปท้ิงเป็นขยะอนัตรายและสารเคมี และน าไปก าจดัใหถู้กตอ้งต่อไป 

4. ขณะพน่ยาตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ 

5. ท าความสะอาดถงัพน่ยาและอุปกรณ์ทุกคร้ังหลงัการใชง้าน (หา้มลา้งในแม่น ้าล าคลอง) 
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6. หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหารขณะพน่สารเคมี 

7. อาบน ้าช าระร่างกายและซกัเส้ือผา้หลงัการพน่สารเคมีทุกคร้ัง 

8. ระวงัอยา่ใหส้ารเคมีเขา้ปาก ตา จมูก หรือถูกผวิหนงัและเส้ือผา้ 

การเคล่ือนย้ายสารเคมี 

ผูท้  าการเคล่ือนยา้ยตอ้งทราบวา่สารเคมีท่ีจะเคล่ือนยา้ยคือสารอะไร และมีลกัษณะความเป็นอนัตรายอยา่งไร 

ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถจดัการหรือส่ือสารใหผู้ช่้วยเหลือทราบไดใ้นกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุสารหกร่ัวไหล และตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงัน้ี 

1. สวมถุงมือ แว่นตานิรภยั เส้ือคลุมปฏิบติัการ (เส้ือกาวน์) และอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

ส าหรับการเคล่ือนยา้ยสารเคมีและตอ้งดูแลเฝ้าระวงัสารเคมีท่ีเคล่ือนยา้ยอยา่งเคร่งครัด 

2. สารเคมีท่ีเคล่ือนยา้ย ตอ้งติดฉลากท่ีถูกตอ้งชดัเจน บรรจุในภาชนะท่ีปิดฝาสนิท หากจ าเป็นอาจผนึก

ดว้ยแผน่พาราฟิลม์ หากเป็นของเหลวไวไฟตอ้งใชภ้าชนะท่ีทนต่อแรงดนั 

3. ตอ้งใชภ้าชนะรองรับ (secondary container) ขวดบรรจุสาร โดยภาชนะรองรับตอ้งไม่แตกหกัง่าย เช่น 

ท าดว้ยยาง เหล็ก หรือพลาสติก ท่ีมีขนาดท่ีสามารถบรรจุขวดสารเคมีนั้นได ้มีวสัดุกนักระแทกและ

หรือมีตวัดูดซบัสารเคมีระหวา่งขวด เช่น vermiculite หากเคล่ือนยา้ยสารท่ีเขา้กนัไม่ไดต้อ้งแยกภาชนะ

รองรับ 

4. รถเขน็ท่ีใชเ้คล่ือนยา้ยสารเคมี ตอ้งมีแนวกั้นท่ีสูงเพียงพอท่ีจะกั้นขวดสารเคมี 

5. การเคล่ือนยา้ยสารเคมีและวตัถุอนัตรายระหวา่งชั้นใหใ้ชลิ้ฟตข์นของ หลีกเล่ียงการใชลิ้ฟตท์ัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการลดใช้สารเคม ี

วตัถุประสงค์ : 

เพื่อลดการใชส้ารเคมีในการท าสวนยางพารา 

ตัวช้ีวดั : 

     ร้อยละ 5  การลดการใช้สารเคมทุีกปี 

      กจิกรรม                             

ช่ือกจิกรรมหลกั 

1. อบรมการลดใชส้ารเคมีในการท าสวนยาง 

2. สถิติการใชส้ารเคมีในการท าสวนยาง 

ผูจ้ดัท า : 

http://labsafety.nrct.go.th/index.php/2014-05-19-04-38-41/2014-08-05-05-52-51/198-2014-09-23-08-23-17
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แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 

 
อุปกรณ์คนงานก าจดัวชัพืชดว้ยสารเคมี 

 

แผนป้องกนัผลกระทบ 

1. ใชส้ารเคมีฉีดพ่นก าจดัโดยค านึงถึงชนิดของวชัพืชท่ีข้ึนอยูเ่ป็นหลกั สารเคมีท่ีใชคื้อไกลโฟเสท 

เพื่อป้องกนัสารตกคา้งในดิน 

2. ขวดสารเคมีท่ีใชห้มดแลว้ เก็บใส่ถุงขยะสีแดง น ากลบัไปเพื่อส่งใหท้างกลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม 

ไฟเบอร์บอร์ด ส่งก าจดัยงัผูไ้ดรั้บอนุญาต 

 

 5.3 ใส่ปุ๋ยยางพารา 

 หลงัจากการน าตน้กลา้ยางพาราลงปลูกแลว้ 60 วนั จะมีการใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโต อยา่งนอ้ย 

2 เดือนคร้ัง ในช่วงปีแรก และจะเวน้ระยะการใส่ปุ๋ยในปีถดัไป จนเร่ิมมีการเปิดกรีดน ้ ายางในช่วงอายุ

ประมาณ 6-7 ปี โดยท่ีนิยมใชก้บัยางพารามี 2 ชนิด คือ ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี 

ใหใ้ส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20  ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยมูลสตัวใ์นอตัรา 2 กิโลกรัมต่อตน้ใหท้ าการก าจดัวชัพชื

ก่อนใส่ปุ๋ยทุกคร้ัง เพื่อไม่ใหว้ชัพืชแยง่ธาตุอาหารจากปุ๋ยหากเป็นพื้นท่ีลาดเท น ้าไหลผา่นควรใส่ปุ๋ยโดย

วิธีการขดุหลุมฝังไม่ควรใส่ปุ๋ยในฤดูแลง้หรือมีฝนตกชุกติดต่อกนัหลายวนัเพราะจะท าใหต้น้ยางช็อกปุ๋ย 

หรือรากเน่าไดป้ระเทศไทยยงัไม่มีมาตรฐานการควบคุมมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย ์มีแต่การควบคุม 

มาตรฐานของปุ๋ยเคมี สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร โดยหลงัสุดเม่ือปี พ.ศ. 2542 สถาบนัวิจยัยางได้

แนะน าสูตรปุ๋ยเคมีไว ้ดงัน้ี 
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ชนิดของปุ๋ยสูตรต่างๆ 

 

 

 

 

อตัราการใส่ปุ๋ยางพาราก่อนเปิดกรีดตามค าแนะน าของ กยท. 

อายุ

(เดือน) 

ดนิร่วน-เหนียว ดนิร่วน-ทราย 

กรัม/ต้น  กก./ไร่ กรัม/ต้น  กก./ไร่ 

2 50 4 60 5 

4 50 4 90 7 

6 70 6 90 7 

12 130 10 170 13 

15 150 12 210 16 

18 150 12 210 16 

24 150 12 210 16 

30 230 18 320 25 

36 230 18 320 25 

42 240 19 330 26 

48 240 19 330 26 

54 260 21 360 28 

60 260 21 360 28 

66 270 22 370 29 

 
2,480 198 3,430 267 

 

สูตรที ่ N P K ใช้กบั สภาพดนิ 

1 20 8 20 ก่อนเปิดกรีด ดินทุกชนิดแหล่งปลูกยางพาราเดิม 

2 20 10 12 ก่อนเปิดกรีด ดินทุกชนิดแหล่งปลูกยางพาราใหม่ 

3 30 5 18 ยางพาราท่ีเปิดกรีดแลว้ ทุกสภาพแหล่งดิน 
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ยางหลงัเปิดกรีด   ใส่ปุ๋ยเคมีโดยผสมปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-18 อตัรา 1 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี แบ่งใส่ 2 

คร้ัง ในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน ใส่ปุ๋ยโดยวิธีหว่านหรือโรยเป็นแถบบริเวณระหว่างแถวยางแลว้กลบ

ใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ตัรา 2-3 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปีร่วมกบัปุ๋ยเคมี ขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์

ก่อนใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 15 วนั 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 

 

  

 

 

อุปกรณ์ส าหรับคนงานใส่ปุ๋ย 

 5.4 การตัดแต่งกิ่ง ยางพาราหลงัจากการปลูกจะตอ้งมีการดูแลและตดัแต่งก่ิงอยู่เสมอโดยเฉพาะ

ในช่วงอายหุลงัจากการปลูกไปจนถึง 3 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีการเจริญเติบโต มีการสร้างล าตน้ และมีการ

แตกก่ิงกา้นมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ จึงจ าเป็นตอ้งตดัส่วนท่ีไม่จ าเป็นออกท้ิง ให้ล าตน้มีความสูงจาก

พื้นดิน ไม่ต ่ากวา่ 3 เมตร เพื่อความสะดวกในการเปิดกรีดน ้ายาง เม่ือถึงอายกุารกรีด และสามารถจ าหน่ายไม้

ยางไดร้าคาดี เม่ือหมดอายกุารกรีด โดยมีหลกัการดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่  การแต่งกิง่  

1  ตดัทุกก่ิงท่ีสูงจากพื้น 30ซม.ลงมา  
2  ตดัทุกก่ิงท่ีสูงจากพื้น 130ซม.ลงมา  
3  ตดัทุกก่ิงท่ีสูงจากพื้น 300ซม.ลงมา  
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แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 

 
อุปกรณ์คนงานริดก่ิง 

 5.5 การป้องกนัภัย ภยัท่ีเกิดกบัสวนยางพาราเกิดไดจ้ากคน สตัว ์โรคราแมลง และภยัธรรมชาติ 

               5.5.1 ภัยจากคน เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเกิดจากเจตนาท่ีไม่หวงัดีต่อเจา้ของ

สวนยางพารา ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มกัไดแ้ก่การไม่เขา้ใจในขั้นตอนของการบ ารุงรักษา การถากวชัพืช

รอบโคน หรือในแถว หรือพรวนโคนด าเนินการใกลโ้คนตน้ยางพาราขนาดเล็กท าให้กระทบกระเทือนถึง

เรือนราก การถางในแถวโดยมีดหรือเคร่ืองตดัหญา้ตดัล าตน้ของตน้ยางพารา หรือ มีดบาดล าตน้เป็นแผล 

การพ่นสารเคมีก าจดัวชัพืชถูกยอดยางพารา ท าให้ยอดของตน้ยางพาราเห่ียวเฉา หรือการใส่ปุ๋ยใกลบ้ริเวณ

โคน ท าให้ตน้ยางพาราเห่ียวตาย เป็นตน้ ภยัท่ีเกิดจากเจตนา เช่นโกรธแคน้เจา้ของสวนยางพารามาแอบฟัน

ตน้ ยางพาราท้ิง หรือใชย้าฆ่าตอรดบริเวณโคนตน้ท าใหต้น้ยางพาราตาย เป็นตน้  

  การป้องกันและแก้ไข หากรู้เท่าไม่ถึงการณ์แกโ้ดยการอบรมให้ความรู้ และควบคุมการ

ท างานอยา่งใกลชิ้ด หากโดยเจตนาแกโ้ดยการประชาสมัพนัธ์ และใชก้ฏหมาย 

  5.5.2 ภัยจากสัตว์ เกิดไดท้ั้งสัตวเ์ล้ียง และสัตวป่์า ภยัจากสัตวเ์ล้ียง พบมากคือววั ควาย เขา้

มากินหญา้ในแปลงปลูกยางพาราเหยยีบย  า่ถูกตน้ยางขนาดเลก็เสียหาย หรือใชล้  าตวัเสียดสีกบัเปลือกตน้ยาง  

  การป้องกันและแก้ไข ลอ้มร้ัว หรือก าจดัวชัชพืชท่ีเป็นอาหารของสัตวเ์ล้ียง ติดป้ายเตือน

เจา้ของสตัวห์รือพบปะพดูคุยกบัเจา้ของสตัว ์หากยงัแกไ้ขปัญหาไม่ไดอ้าจใชก้ฏหมาย 

  5.5.3 ภัยจากโรค รา แมลง ท่ีมกัจะพบในแปลงยางพารา คือโรคใบยางพาราร่วงในช่วงฤดู

ฝน ท่ีเกิดจากรา ไฟทอปเทอรา ซ่ึงเกิดกบัยางพาราบางชนิดโดย เฉพาะพนัธ์ุ RRIM 600 โรคราด าท าลายท่อ

น ้ ายางท าให้ยางพาราหนา้แห้งไม่มีน ้ ายางพาราไหล โรคราสีชมพูท่ีก่ิงของยางพาราขนาดใหญ่ ในส่วนของ

แมลงท่ีพบมาก คือ ปลวกกดักินเปลือกรากท่ีแหง้ ท าใหเ้กิดช่องว่างระหว่างดินกบัรากตน้ยางพาราท าใหต้น้

ยางพาราเห่ียวตาย ตวัดว้ง หนอนทราย เพล้ีย หอย สามารถก าจดัโดยใชส้ารฆ่าแมลง 
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ภัย โรค และศัตรูทีเ่กดิกบัสวนยางพารา 

1. โรคใบ และฝัก ท่ีพบในประเทศไทย คือ โรคใบร่วง และฝักเน่า โรคราแป้ง โรคใบจุดนูน และโรคใบจุด

ตานก 

                       1.1  โรคใบร่วง และฝักเน่าที่เกดิจากเช้ือไฟทอปโทรา (Phytophthora leaf fall and pod rot) 

โรคใบร่วง และฝักเน่าระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม - ธนัวาคม เช้ือราเขา้ท าลายส่วนดอก ใบ และฝักยาง 

ท าใหต้น้ยางเปิดกรีดไดช้า้ลง อาการของโรคคือ ใบยางจะร่วงทั้งท่ีใบยงัเขียวสด และใบเหลือง ลกัษณะเด่น 

คือ มีรอยช ้าด าอยูท่ี่กา้นใบตรงก่ึงกลางรอยช ้าจะปรากฏหยดน ้ ายางสีขาวเกาะอยูเ่ม่ือน าใบท่ีเป็นโรคมสะบดั

เบาๆ ใบย่อยจะหลุดออก ฝักยางท่ีถูกเช้ือเขา้ท าลายจะเน่าด าคาตน้ ไม่ร่วงหล่นตามธรรมชาติ ส่วนตน้ยาง

อ่อนเช้ือจะเขา้ท าลายบริเวณยอดอ่อนท าให้ยอดเน่า แลว้เขา้ท าลายกา้นใบ และแผ่นใบท าให้ตน้ยางยืนตน้

ตาย เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา  Phytophthora botryosa Chee.P. palmivora (Butler) Cutler.P.nicotianae var 

parasitica เช้ือราจะแพร่ระบาดโดยลม และฝนพดัพาสปอร์ไป โรคจะระบาดใน สภาพอากาศเยน็ ฝนตกชุก 

ความช้ืนสูงต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 4 วนั และมีแสงแดดนอ้ยกว่า 3 ชัว่โมงต่อวนั การระบาดพบมากในภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัตก และตะวนัออก  

 การป้องกันก าจัด คือ ควรก าจดัวชัพืช และตดัแต่งก่ิงในสวนยางให้โปร่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้

สะดวก ช่วยลดความช้ืนในสวนไม่ควรปลูกพืชอาศยัของเช้ือรา เช่น ทุเรียน  ส้ม และพริกไทยร่วมในสวน

ยาง การใชส้ารเคมีควรใชป้้องกนัโรคก่อนฤดูกาลระบาด เพื่อลดความเสียหายสารเคมีท่ีแนะน า ไดแ้ก่ เมตา

แลกซิล 35% SD อตัราการใช ้20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร หรืออตัราการใช ้12 กรัมต่อน ้ามนัดีเซล 20 ลิตร 

ฟอสเอททิล อลูมิเนียม 80% WP อตัราการใช ้20 กรัม  ต่อน ้ า 20 ลิตรใชก้บัตน้ยางอายนุอ้ยกว่า 2 ปี โดยการ

ฉีดพ่นพุ่มใบยางก่อนฤดูกาลระบาดทุก 7 วนั ยเูรีย อตัรา 0.5% ผสมสารจบัใบฉีดพ่นพุ่มใบยางก่อนฤดูกาล

ระบาดในช่วงเยน็ทุก 3 วนั 

  1.2 โรคราแป้ง หรือโรคใบที่เกิดจากเช้ือออยเดียม (Powdery mildew or Oidiumleaf 

Disease) โรคราแป้งระบาดทัว่ไปในช่วงตน้ยางผลิใบใหม่ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ - เมษายน ท าใหใ้บอ่อน

ร่วง ตน้ยางชะงกัการเจริญ เติบโตและผลผลิตลดลง ลกัษณะอาการของโรค คือเช้ือราจะเขา้ท าลายใบอ่อนท า

ใหป้ลายใบบิดงอเน่าเป็นสีด า และร่วงหล่นจากตน้ส่วนมากเป็นใบยอ่ยเน่ืองจากกา้นใบยงัติดอยูท่ี่ก่ิงกา้นบน

ตน้ใบระยะเพสลาดจะเกิดเป็นจุดแผลค่อนขา้งใหญ่ และมีขอบเขตไม่แน่นอนอยู่ดา้นล่างของแผ่นใบ บน

รอยแผลจะเป็นปุยเส้นใยสีขาวเทา นอกจากนั้นเช้ือรายงัเขา้ท าลายดอกยางท าให้ดอกร่วงเป็นอุปสรรคใน

การปรับปรุงพนัธ์ุยาง ในดินท่ีขาดธาตุสังกะสีจะท าให้เป็นโรคไดง่้ายข้ึน เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Oidium 

hevea Steinm เช้ือราจะแพร่ระบาดโดยลม และแมลงจ าพวกไรท่ีดูดกินน ้าเล้ียงจากใบอ่อนเป็นตวัช่วกระจาย

เช้ือโรคใหแ้พร่หลาย ปกติจะระบาดในระยะท่ีตน้ยางผลิใบใหม่ๆ ในขณะท่ีมีฝนตกปรอยๆ อากาศร้อนและ

มีแสงแดดจดัในเวลากลางวนั โรคราแป้งพบระบาดมากในภาคะวนัออกเฉียงเหนือ  
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  การป้องกันก าจัด คือหลีกเล่ียงการเกิดโรคโดยการเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนก่อนยางผลิใบใหม่

เป็นการเร่งใหต้น้ยางผลิใบเร็วข้ึน หรือใชส้ารเคมีก่อนการเกิดโรค ไดแ้ก่ บีโนมิล 50% WP อตัราการใช ้20 

กรัมต่อน ้า 20 ลิตร, คาร์เบนดาซิม 50% WP อตัราการใช ้20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร, ซลัเฟอร์ 80% WP อตัราการ

ใช ้20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร เป็นตน้ 

  1.3  โรคใบจุดนูนหรือโรคที่เกดิจากเช้ือคอลเลทโทตริกมั (Colletotrichum leaf Disease) 

โรคใบจุดนูนระบาดทัว่ไปในช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ลกัษณะอาการของโรค คือ ใบยางอ่อนใน

ระยะผลิใบใหม่ท่ีถูกเช้ือราเขา้ท าลายใบจะเห่ียว และหลุดร่วงทนัที แต่ถา้เขา้ท าลายในระยะ  ใบเจริญข้ึนมาก

แลว้ใบจะแสดงอาการเป็นจุด บางส่วนของใบอาจบิดงอ อาการของจุดบนใบยางอ่อนจะมีสปอร์ของเช้ือรา

เกาะอยูค่ลา้ยหยดไขสีชมพู ส าหรับใบท่ีแก่เตม็ท่ีแผน่ใบจะแสดงอาการเป็นจุดสีน ้ าตาล มีขอบแผลสีเหลือง 

ในระยะท่ีฝนตกชุกเช้ือราจะเขา้ท าลายยอดอ่อนและก่ิงอ่อนท่ียงัเป็นสีเขียวอยูท่  าให้ยอดอ่อนเน่าด า ก่ิงอ่อน

แตก มีลกัษณะเป็นแผลกลม เม่ือก่ิงกา้น และยอดยางเป็นแผลจ านวนมากจะส่งผลใหย้อดยางนั้นแหง้ตายใน

สภาวะอากาศท่ีแหง้แลง้ในระยะต่อมา เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides Penz เช้ือรา

จะสร้างสปอร์เป็นจ านวนมากบนแผลเห็นเป็นสีส้มอมชมพูเม่ืออากาศมีความช้ืนสูง เช้ือราแพร่ระบาดโดย

ลม น ้าคา้ง และฝน  

  การป้องกันก าจัด คือใชส้ารเคมีพ่นใบยางก่อนฤดูกาลระบาด ไดแ้ก่ ไซแนบ 80% WP 

อตัราการใช ้ 40 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร, คลอโรธาโลนิล 75% WP อตัราการใช ้ 40 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร, บีโน

มิล   50% WP 40 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร เป็นตน้ โดยใชก้บัตน้ยางอายนุอ้ยกว่า 2 ปี โดยฉีดพ่นสารเคมีบนใบ

ยางท่ีเร่ิมผลิใบใหม่ และก าลงัขยายตวัจนมีขนาดโตเตม็ท่ี ฉีดพน่ทุก 5 วนั ประมาณ 5 - 6 คร้ัง 

       1.4  โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf Disease) โรคใบจุดกา้งปลาระบาดทัว่ไปในช่วง

เดือนเมษายน - ธนัวาคม ลกัษณะอาการของโรค คือเช้ือราจะเขา้ท าลายใบ ก่ิง และล าตน้ท าใหใ้บร่วง ก่ิงหกั

จนถึงตายได ้ใบยางอ่อนท่ีเช้ือเขา้ท าลายจะแสดงอาการเป็นแผลจุดกลม ขอบแผลสีน ้ าตาลด า กลางแผลสีซีด

หรือสีเทาแลว้ร่วงหากเช้ือเขา้ท าลายในระยะท่ีเป็นใบเพสลาดแผลจะขยาย ลุกลามเขา้ไปตามเส้นใบท าให้

เห็นเป็นรูปกา้งปลา และจะมีสีซีด เน้ือเยื่อบริเวณรอยแผลจะเป็นสีเหลืองถึงสีน ้ าตาลแลว้ใบจะร่วง สาเหตุ

เกิดจากเช้ือรา Corynespora cassiicola (Burk & Curt) Wei เช้ือราจะแพร่ระบาดโดยลม และฝน ระบาดไดดี้

ในสภาพอากาศร้อนช้ืน  

  การป้องกันก าจัดคือ ไม่ควรปลูกพืชอาศยัของเช้ือรา เช่น งา ถัว่เหลือง และมะละกอ เป็น

พืชแซมในแหล่งระบาดของโรคเพื่อตดัวงจรของเช้ือรา อาจใชส้ารเคมีพ่นใบยางก่อนฤดูกาลระบาด ไดแ้ก่ 

ไตรดีมอร์ฟ 75% EC อตัราการใช ้10 ซีซี/น ้า 20 ลิตร, บีโนมิล 50% WP อตัราการใช ้40 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร 

ควรใชก้บัตน้ยางอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี โดยฉีดพน่ใบยางตั้งแต่เร่ิมผลิใบอ่อนทุก 7 วนั 

  1.5  โรคใบจุดตานก (Bird’s eye spot) โรคใบจุดตานกระบาดทัว่ไปในเดือนเมษายน - 

พฤศจิกายน ลกัษณะอาการของโรค คือ เช้ือจะเขา้ท าลายใบท าใหใ้บร่วงส่งผลใหต้น้ยางชะงกักาเจริญเติบโต 
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ล าตน้แคระแกรน ขอบใบ และแผน่ใบจะหงิกงอ และเน่าด าแลว้ร่วงเหลือแต่ยอดบวมโตแต่ถา้ใบยางมีอายุ

มากข้ึน จุดท่ีเกิดข้ึนจะมีลกัษณะคลา้ยกบัตานก ลกัษณะของจุดค่อนขา้งกลมมีขอบแผลสีน ้ าตาลลอ้มรอบ

รอยโปร่งแสงท่ีบริเวณกลางจุด ขนาดของจุดประมาณ 1- 3 มิลลิเมตร เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Drechslera 

(Helminthosporium) hevea (Petch) M.B. Ellis  เช้ือราจะสร้างสปอร์บนแผลดา้นใตใ้บ เช้ือน้ีแพร่ระบาด 

โดยลม ฝน น ้าคา้ง หรือจากการสัมผสัระหว่างตน้ยางท่ีเป็นโรคภายในสวนยาง โรคจะเกิดรุนแรงถา้ปลูกใน

พื้นท่ีดินทราย  

  การป้องกันก าจัด คือ หลีกเล่ียงการปลูกยางในดินทราย ใชส้ารเคมีบางชนิดในการป้องกนั 

ไดแ้ก่ แมนโคเซบ 75% WP อตัราการใช ้48 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร, โปรพิเนบ 75% WP อตัราการใช ้48 กรัมต่อ

น ้ า 20 ลิตร, คลอโรธาโลนิล 75% WP อตัราการใช ้ 48 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร เป็นตน้ ใชพ้่นใบยางอ่อนปลาย

ยอดในระยะท่ีผลิใบใหม่ทุก 7 วนั 

       1.6  โรคใบไหม้ลาตินอเมริกา (South American Leaf Blight)  โรคใบไหมล้าตินอเมริกนั

ระบาดตลอดทั้งปีในพื้นท่ีปลูกยางเฉพาะกลุ่มประเทศแถบอเมริกากลาง อเมริกาใต ้และหมู่เกาะคาริบเบียน 

เช้ือจะเขา้ท าลายฝักยาง ดอกยาง และใบยางท าให้ใบร่วงส่งผลให้ตน้ยางแคระแกรนผลผลิตลดลง โรคน้ียงั

ไม่เกิดข้ึนในประเทศไทยแต่อาจแพร่ระบาดเขา้มาในประเทศไดห้ากไม่มีการ ควบคุมอยา่งเขม้งวด ลกัษณะ

อาการของโรค คือใบอ่อนท่ีเร่ิมผลิไม่เกิน 1 สัปดาห์ เม่ือถูกเช้ือเขา้ท าลาย จะเป็นรอยแผลสีเทา ใบจะบิดงอ 

และเน่าหลุดในเวลาต่อมา ใบท่ีมีอายมุากข้ึนแต่ยงัอยูใ่นระยะใบอ่อนจะพบเส้นใยเช้ือรารวมกนัเป็นกระจุก

ปุยสีเขียวมะกอกอยู่ดา้นใตข้องแผ่นใบ ในระยะใบเพสลาดบริเวณแผลดา้นบนใบตรงรอยแผลเดิมจะเกิด

เป็นช่องโหว่ต่อมาเช้ือราจะสร้างสปอร์มีลกัษณะเป็นทรงกลมสีด าอยูต่รงขอบแผลเดิม และอยู่กนัเป็นวงๆ 

อยูด่า้นล่างของใบ เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือ Mycrocyclus ulei (P.Henn) V.Arx. ปัจจุบนัยงัไม่มีรายงานการพบ

โรคน้ีในพื้นท่ีปลูกยางแหล่งอ่ืนๆ นอกจากอเมริกากลาง  

  การป้องกันก าจัดในไทยวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ ป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือโรคเขา้มาระบาดในประเทศโดย

การกกักนัพืชหรือก าหนดการปลอดโรคของผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินท่ีเดินทางมาจากบริเวณท่ีมี โรคระบาด

อยา่งเขม้งวด เกษตรควรตรวจสวนยางสม ่าเสมอถา้พบโรคท่ีน่าสงสัยใหน้ าตวัอยา่งไปติดต่อกบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีใกลท่ี้สุด เช่น ศูนยว์ิจยัยาง เป็นตน้ กรณีท่ีตรวจพบโรคให้ใชส้ารเคมีไตรโคลพายร์ อตัรา 320 

มิลลิลิตร/ไร่ พน่ใบยางเพื่อใหใ้บยางร่วงแลว้ตามดว้ยการฉีดพน่สารเคมีก าจดัเช้ือราดงัน้ี คือ คลอโรธาโลนิล 

75% WP อตัรา 160 กรัมต่อไร่, บีโนมิล 50% WP อตัรา 128 กรัมต่อไร่ และแมนโคเซบ 80% WP อตัรา 240 

กรัมต่อไร่ 

 

2.  โรคล าต้น และกิง่ก้าน 

        2.1  โรคเส้นด า (Black stripe) ระบาดในสวนยางท่ีเปิดกรีดแลว้โดยเฉพาะในพื้นท่ี

ความช้ืนสูงฝนตกชุก ระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม -ธนัวาคม ลกัษณะอาการของโรค คือ เช้ือราจากฝักยาง
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จะเขา้ท าลายบนหนา้กรีด ระยะแรกบริเวณเหนือรอยกรีดเป็นรอยช ้า มีสีผดิปกติ ระยะต่อมาจะเป็นรอยบุ๋มสี

ด าหรือน ้ าตาลด า เป็นเส้นขยายข้ึนลงตามแนวขนานกบัล าตน้ ถา้เป็นรุนแรงเปลือกของหนา้กรีดบริเวณท่ี

เป็นโรคจะปริเน่า และมีน ้ ายางไหล เปลือกจะเน่าหลุดออกท าใหห้นา้กรีดเสียหาย ถา้การเขา้ท าลายของเช้ือ

ไม่รุนแรง เปลือกจะเป็นปุ่มปม เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Phytophthora botryosa Chee. P. palmivora 

(Butler)  Butler. โรคน้ีระบาดรุนแรงในจงัหวดัทางฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออก และฝ่ังตะวนัออกของ

ภาคใตเ้น่ืองจากมีลมมรสุมพดัผา่น และมีฝนตกชุกในเขตดงักล่าว  

  การป้องกันก าจัด คือไม่ควรปลูกพืชอาศยัของเช้ือราเป็นพืชร่วมยางเป็นพืชแซม เช่น 

ทุเรียน มะพร้าว โกโก ้ส้ม มะละกอ พริกไทย และยาสูบ ทาสารเคมีป้องกนัโรคก่อนฤดูกาลโรคระบาดโดย

การเฉือนเปลือกส่วนท่ีเป็นโรคเดิมออกแลว้ทาแผลดว้ยสารเคมีก าจดัเช้ือราดงัน้ี คือ เมตาแลคซิล 35% SD 

อตัรา 14 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร พ่นหรือทาหนา้กรีดทุก 7 วนั 4 - 8 คร้ัง ,ฟอสเอททิล เอ เอล 80% WP อตัรา 5 

กรัมต่อน ้า 1 ลิตรต่อตน้พน่หรือทาหนา้กรีดยางทุก 2 - 4 วนั  6 - 8 คร้ัง เป็นตน้ 

  2.2  โรคเปลือกเน่า (Mouldy rot) ระบาดเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความช้ืนสูง และฝนตกชุก

ในช่วงเดือนมิถุนายน - ธนัวาคม โดยเช้ือราเขา้ท าลายรอยกรีดท าใหห้นา้กรีดยางเน่าเสียหายลกัษณะอาการ

ของโรค คือเปลือกเหนือรอยกรีดมีลกัษณะฉ ่าน ้ าเป็นรอยช ้าสีหม่นต่อมาเป็นรอยบุ๋ม และพบเส้นใยของเช้ือ

ราสีขาวเทาเจริญตรงรอยแผล ถา้มีความช้ืนเหมาะสมเช้ือราจะท าใหเ้ปลือกหนา้กรีดเน่าเหลือแต่เน้ือไมสี้ด า 

และไม่สามารถกรีดซ ้ าบนเปลือกงอกใหม่ได ้เม่ือเฉือนเปลือกบริเวณขา้งเคียงรอยแผลจะไม่พบอาการเน่า

ลุกลามไปซ่ึงต่างจากโรคเส้นด ามีลายเส้นสีด าขยายข้ึนไป และลุกลามลงใตร้อยกรีด เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือ

รา Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst. เช้ือจะแพร่ระบาดโดยลมและมีแมลงเป็นพาหะ  

  การป้องกนัก าจัด คือไม่ควรปลูกพืชอาศยัของเช้ือราเป็นพืชร่วมยางหรือพืชแซมยาง ไดแ้ก่ 

กาแฟ โกโก้ มะม่วง มะพร้าว และมนัฝร่ัง ควรตดัแต่งก่ิงก้านและก าจดัวชัพืชให้สวนโล่งเตียนเพื่อลด

ความช้ืนในสวนยาง เม่ือพบตน้ยางเป็นโรคควรขดูเอาส่วนท่ีเป็นโรคออกแลว้ใชส้ารเคมีทาหนา้ยางจนกว่า

หนา้กรีดยางจะแหง้เป็นปกติ สารเคมีท่ีแนะน ามีหลายชนิด เช่น บีโนมิล 50% WP อตัราการใช ้ 20 กรัมต่อ

น ้ า 1 ลิตร, ไธอะเบนดาโซล 40% WP  อตัราใช ้ 20  กรัมต่อน ้ า  1 ลิตร พ่นหรือทาหนา้กรีดยางทุก 7 วนั 3 - 

4 คร้ัง, เมตาแลคซิล 35%SD อตัราใช ้ 14 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร พน่หรือทาหนา้กรีดทุก 7 วนั4 - 8 คร้ัง เป็นตน้ 

       2.3  อาการเปลือกแห้ง (Tapping panel dryness: TPD) ลกัษณะอาการ คือ หลงัจากกรีด

ยางแลว้น ้ายางจะแหง้เป็นจุดๆ คา้งอยูบ่นรอยกรีดเปลือกยางมีสีน ้ าตาลอ่อน ถา้ยงักรีดต่อไปอีกเปลือกยางจะ

แหง้สนิทไม่มีน ้ ายางไหล เปลือกใตร้อยกรีดจะแตกขยายบริเวณมากข้ึนจนถึงพื้นดิน และหลุดออกเน่ืองจาก

เปลือกงอกใหม่ภายในดนัออกมา สาเหตุของอาการยงัไม่ชดัเจนแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากการกรีดถ่ีท าให้เกิด

ความผดิปกติทางสรีระวิทยาของท่อน ้ายางท าใหต้น้ยางแสดงอาการเปลือกแหง้มากข้ึน  

  การป้องกันและรักษา คือ ลดและควบคุมโรคกบัตน้ยางท่ีเปิดยางแลว้โดยวิธีท าร่องแยก

ส่วนท่ีเป็นโรคออกจากกนั และเม่ือตรวจพบยางตน้ใดท่ีเป็นโรคน้ีเพียงบางส่วนจะตอ้งท าร่องโดยการใชส่ิ้ว
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เซาะร่องให้ลึกถึงเน้ือไมโ้ดยรอบบริเวณท่ีเป็นโรคโดยให้ร่องท่ีท าน้ีห่างจากบริเวณท่ีเป็นโรคประมาณ 2 

เซนติเมตร หลงัจากนั้นกส็ามารถเปิดกรีดต่อไปไดต้ามปกติ แต่ในการกรีดตอ้งเปิดกรีดต ่าลงมาจากบริเวณท่ี

เป็นโรค เปล่ียนระบบกรีดใหม่ใหเ้หมาะสมกบัพนัธ์ุยาง และไม่กรีดหกัโหมติดต่อกนันานๆ 

  2.4  โรคราสีชมพู (Pink disease) ระบาดในแปลงยางอ่อน และตน้ยางเปิดกรีดแลว้ในช่วง

เดือนมิถุนายน - ธนัวาคม โดยเช้ือราจะเขา้ท าลายคาคบและก่ิงกา้นท าใหต้น้ยางทรุดโทรม และแคระแกร็น

ลกัษณะอาการของโรค คือ เปลือกท่ีบริเวณคาคบ ง่ามก่ิง ก่ิงกา้นและล าตน้จะปริแตกมีหยดน ้ ายางไหล และ

มีเส้นใยเช้ือราสีขาวบนรอยแผล ถา้สภาพแวดลอ้มเหมาะสม เส้นใยเช้ือจะรวมกนัตามผิวเปลือกเป็นสีชมพู

ท าใหเ้ปลือกแตก และกะเทาะออกน ้ ายางไหลออกมาจากจบัตามก่ิงกา้น และล าตน้เม่ือน ้ ายางแหง้จะมีราด า

เขา้จบัเป็นทางสีด า ใบยางจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Corticium salmonicolour Berk.& 

Br.สปอร์ของเช้ือราจะปลิวไปตามลม และละอองฝน  

  การป้องกนัก าจัด คือ ดูแลสวนใหมี้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่อบัช้ืน ไม่ควรปลูกพืชอาศยั

เป็นพืชแซมในสวนยาง เช่น กาแฟ ชา สม้ เงาะ และขนุน หรือใชส้ารเคมีบอร์โดมิกเจอร์ทาบริเวณท่ีเป็นโรค

ไม่แนะน าใชก้บัตน้ยางท่ีเปิดกรีดแลว้เน่ืองจากสารทองแดงจะไหลผสมกบัน ้ ายางท่ีกรีดไดท้  าใหคุ้ณภาพน ้ า

ยางเส่ือมลง ตน้ยางท่ีเปิดกรีดแลว้ใหใ้ชส้ารเคมีฉีดหรือทาบริเวณท่ีเป็นโรค ดงัน้ี คือ  เบนโนมิล 50% WP 

อตัรา 100 - 200 กรัม ต่อน ้ า 1 ลิตรและไตรดีมอร์ฟ 75% EC อตัราการใช ้ 60 - 120 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร ทา

บริเวณแผลคาคบและก่ิงกา้น ควรขดูเปลือกรอยแผลออกก่อนทาสารเคมี 

 

3.  โรคราก 

        3.1 โรครากขาว (White root disease) ระบาดในสวนยางปลูกใหม่เป็นโรคท่ีท าความ

เสียหายให้กบัตน้ยางมากท่ีสุดในบรรดาโรครากลกัษณะอาการของโรค คือ ทรงพุ่มแสดงอาการใบเหลือง

ผดิปกติ 1-2 ก่ิง ถา้เป็นยางเลก็ใบจะเห่ียวเฉาขอบใบมว้นงอลงดา้นล่างต่อมาจะร่วงและยนืตน้ตายบริเวณราก

จะปรากฏเส้นใยสีขาวติดแน่นกบัผิวรากเม่ือเส้นใยอายมุากข้ึนจะเป็นเส้นกลมนูนสีเหลืองซีด ดอกเห็ดของ

เช้ือราท่ีโคนตน้มีลกัษณะเป็นแผ่นคร่ึงวงกลมแผ่นเดียวหรือซ้อนกนัเป็นชั้นๆ ผิวดา้นบนเป็นสีเหลืองส้ม

โดยมีสีเขม้อ่อนเรียงสลบักนัเป็นวง ผวิดา้นล่างเป็นสีสม้แดงหรือสีน ้ าตาลขอบดอกเป็นสีขาว เช้ือสาเหตุเกิด

จากเช้ือรา Rigidoporus lignosus  (Klotzsch) Imazeki 

  การป้องกนั และรักษา คือ การเตรียมพื้นท่ีปลูกยางจะตอ้งท าการถอนรากและเผาท าลายตอ

ไม ้ท่อนไมใ้หห้มด เพื่อท าลายเช้ือราอนัอาจท าใหเ้กิด โรครากขาวได ้หลงัจากปลูกยางประมาณ 1 ปี หมัน่

ตรวจดูตน้ท่ีเป็นโรค หากไม่พบตน้ท่ีเป็นโรคใหป้้องกนัดว้ยการทาสารเคมีพีซีเอน็บี (PCNB) 20% เคลือบ

ไวท่ี้โคนตน้ตรงคอดิน รากแกว้ และฐานของรากแขนง หากพบตน้ท่ีเป็นโรคบริเวณโคนตน้ โคนราก และ

รากแขนงใหต้ดัหรือเฉือนท้ิง แลว้ทาดว้ยสารเคมีพีซีเอน็บี (PCNB) 20% ผสมน ้ า และควรท าการตรวจซ ้ าใน

ปีต่อไป ถา้พบโรครากขาวในตน้ยางอายนุอ้ยใหท้ าการขดุรากท่ีเป็นโรคข้ึนมาเผาท าลาย 
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       3.2 โรครากน ้าตาล (Brown root disease) ระบาดมากในสวนยางท่ีมีตน้หกัโค่นเน่ืองจาก

ลมโดยสปอร์ท่ีปลิวอยู่ในอากาศจะตกลงบนรอยหักแลว้ลุกลามไปยงัโคนตน้ และรากลกัษณะอาการของ

โรค คือ ทรงพุม่มีอาการใบเหลืองผดิปกติต่อมาใบร่วง และยนืตน้ตายเช่นเดียวกนักบัโรครากขาว จะพบเส้น

ใยสีน ้าตาลปนเหลืองเป็นขยุปกคลุมผวิราก และเกาะยดึดินทรายไวท้  าใหร้ากมีลกัษณะขรุขระ เส้นใยเม่ือแก่

จะเป็นแผน่สีน ้ าตาลด า ในระยะท่ีเป็นโรครุนแรงนานเม่ือตดัตามขวางจะเห็นสายเส้นใยท่ีแทรกในเน้ือไมมี้

ลกัษณะคลา้ยรวงผึ้ง เน้ือไมจ้ะเบา และแห้ง ดอกเห็ดจะเป็นแผน่หนา และแขง็ลกัษณะคร่ึงวงกลมค่อนขา้ง

เลก็ ผิวดา้นบนเป็นรอยยน่เป็นวงสีน ้ าตาลเขม้ ผิวดา้นล่างเป็นสีเทา สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Phellinus noxius 

(Corner) G.H. Gunn.  จะแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน หรือสภาพท่ีมีความช้ืนสูง แพร่ระบาดโดยลมพดัไปตก

บนรอยหกัของล าตน้แลว้งอกเจริญลุกลามไปยงัโคนตน้ และรากและการสมัผสักนัของรากท่ีเป็นโรค  

  การป้องกัน และรักษาคือ เตรียมพื้นท่ีปลูกยางให้ปลอดโรค หลงัการปลูกควรหมัน่ตรวจ

ตราตน้ยางสม ่าเสมอ  ถา้พบเป็นโรครากควรถอนออกท าลายทนัที ไม่ควรปลูกพืชท่ีเป็นพืชอาศยัของโรค

ราก เช่น สม้  โกโก ้ชา กาแฟ มะพร้าว พริกข้ีหนู มนัเทศ มนัส าปะหลงั เป็นตน้ เพื่อตดัวงจรการระบาด 

และลดความรุนแรงของโรค 

                       3.3  โรครากแดง (Red root disease) ระบาดในสวนท่ีมีตอ และรากไมใ้หญ่ๆ ฝังลึกในดิน

เน่ืองจากเช้ือราเจริญเติบโตค่อนขา้งชา้จึงมกัพบอาการของโรครากแดงกบัตน้ยางท่ีกรีดไดแ้ลว้เป็นส่วนใหญ่

อาการของโรค คือ เส้นใยของเช้ือราสาเหตุของโรคน้ีจะมีสีแดง และเป็นมนัปกคลุมผิวรากของยางท่ีเป็น

โรค หากเช้ือราอยู่ในระยะเจริญเส้นใยจะมีสีขาวครีมเม่ือแก่ข้ึนจะกลายเป็นสีแดง รากยางท่ีเป็นโรคน้ีใน

ระยะแรกจะมีสีน ้ าตาลซีดและแขง็ต่อมาเปล่ียนเป็นสีเน้ืออ่อน เน้ือไมท่ี้เป็นโรคจะพรุน อาจเปียกหรือแห้ง

แลว้แต่สภาพของดิน เน้ือเยื่อแต่ละวงจะหลุดลุ่ยแยกออกจากกนัไดง่้าย ดอกเห็ดจะเป็นวงแขง็ ผิวดา้นบน

เป็นรอยยน่สีน ้ าตาลแดงเขม้ ผวิดา้นล่างเป็นสีขาวข้ีเถา้รอบๆ ของดอกเห็ดมีสีขาวครีม เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือ

รา Gonoderma pseudojerreum  

  การป้องกันก าจัด คือ การเตรียมพื้นท่ีปลูกยางจะตอ้งท าการถอนราก และเผาท าลายตอไม้

ท่อนไมเ้พื่อท าลายเช้ือราอนัอาจท าใหเ้กิดโรครากไดห้รือหมัน่ตรวจตราดูตน้ท่ีเป็นโรคโดยการขดุโคนดูราก

หลงัจากปลูกยางไปแลว้ประมาณ 1 ปี หากไม่พบตน้ท่ีเป็นโรคใหท้าสารเคมีพีซีเอน็บี (PCNB) 20% เคลือบ

ไวท่ี้โคนตน้ตรงคอดิน รากแกว้ และฐานของรากแขนงหากพบตน้ท่ีเป็นโรคท่ีโคนตน้ โคนราก 

และรากแขนงใหต้ดั หรือเฉือนท้ิงแลว้ทาดว้ยสารเคมี PCNB 20% ผสมน ้ า และควรท าการตรวจซ ้ าในเวลา 

12 เดือนต่อมา ถา้พบโรคในตน้ยางอายนุอ้ยใหท้ าการขดุรากท่ีเป็นโรคข้ึนมาเผาท าลาย 
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4.  แมลง และศัตรูยาง 

       4.1 หนอนทราย (Grub of cockchafers) หนอนทรายเป็นตวัอ่อนของดว้งชนิดหน่ึงมีช่ือ

วิทยาศาสตร์ Psilophlis vestita (Sharp) มีรูปร่างเหมือนตวั C ยาวประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ล าตวัสั้นป้อม 

ใหญ่ขนาดน้ิวช้ี มีจุดเป็นแถวขา้งล าตวั สีขาวนวลเม่ือน ามาวางบนพื้นดินตวัหนอนจะงอคลา้ยเบด็ตกปลา 

หนอนทรายจะเร่ิมท าลายราก ตน้ยางขนาดเลก็ มีพุ่มใบ 1 - 2 ฉตัรท าใหพุ้่มใบมีสีเหลือง เพราะระบบรากถูก

ท าลายเม่ือขุดตน้ยางตน้นั้นมาดูจะพบตวั หนอนทราย หนอนทรายจะกดักินรากยางท าให้ตน้ยางตายเป็น

หยอ่มๆ พบมากในแปลงกลา้ยางท่ีปลูกในดินทราย 

       4.2 ปลวก (Termites) ปลวกท่ีกดักินรากยาง ช่ือวิทยาศาสตร์ Coptotermes curvignatius 

Holmgr .จะท าลายตน้ยางโดยการกดักินส่วนรากและภายในล าตน้จนเป็นโพรงท าใหต้น้ยางยนืตน้ตาย โดย

ไม่สามารถสังเกตเห็นจากภายนอกไดจ้นกว่าจะขุดรากดู การป้องกนั และรักษา คือใชส้ารเคมีก าจดัแมลง 

ไดแ้ก่   ออลดริน   ดีลดริน เฮพตาคลอ หรือคลอเดนในรูปของเหลว ราดท่ีโคนตน้ใหท้ัว่บริเวณรากของตน้ท่ี

ถูกท าลายและตน้ขา้งเคียง 

       4.3  ด้วงมอดไม้ (Boring beetles) ด้วงมอดไม้มีช่ือวิทยาศาสตร์ Xyleborus sp. รูปร่าง

ทรงกระบอกยาว 1 - 3 มิลลิเมตร สีน ้ าตาล ดว้งมอดไมจ้ะเจาะท าลายก่ิงกา้น และล าตน้ยางท าใหเ้ป็นรู รูท่ี

มอดเจาะจะมีผงไมท่ี้เรียกว่า ข้ีมอดติดอยู่ ตวัมอดอาจแพร่เช้ือราท่ีติดไปกบัตวัมนัเขา้ไปท าลายตน้ยางทาง

บาดแผลท่ีเจาะไว ้เม่ือสภาพอากาศเหมาะสมเช้ือราจะเจริญท าใหต้น้ยางเป็นโรค และทรุดโทรม การป้องกนั

ก าจดัคือ ใชส้ารเคมีลินเดน อตัรา 10 ซีซี ผสมน ้า 10 ลิตรฉีดพน่บริเวณท่ีพบแมลง 

       4.4  เพลีย้หอย (Scale insect)  เพล้ียหอยชนิดท่ีท าอนัตรายกบัตน้ยาง มีช่ือวิทยาศาสตร์ 

Saissetia nigra Nieth   เม่ือตวัอ่อนออกจากไข่จะมีขาและเคล่ือนท่ีได ้และดูดกินน ้าเล้ียงตามล าตน้ และก่ิง

กา้นท่ีมีสีเขียวของเหลวท่ีเพล้ียหอยขบัถ่ายออกมาน้ี ถา้หยดลงบนใบจะท าใหใ้บเกิดราด าปกคลุมผวิใบ ท า

ใหใ้บไม่สามารถสงัเคราะห์แสงได ้การป้องกนัก าจดัคือ ใชส้ารเคมีคาบาริล อตัรา 15 - 55 กรัม ผสมน ้า 20 

ลิตร ฉีดพน่ป้องกนัมดท่ีเป็นพาหะแพร่เพล้ียหอย หรือใชน้ ้ ามนัก๊าดผสมสบู่ และน ้าในอตัราส่วน  0.55 ลิตร 

: 450 กรัม : 4.5 ลิตร ฉีดพน่เพล้ียหอยอาทิตยล์ะคร้ังหรือใชส้ารเคมีมาลาไทออน  อตัรา 1.35 กิโลกรัม ผสม

น ้า 400 ลิตร ฉีดพน่บริเวณท่ีมีเพล้ียหอย อาทิตยล์ะคร้ังเป็นเวลา 3 - 4 คร้ัง 

       4.5 ไรพืช (Mites)  ไรพืชมีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Helmitarsomenus latus (Banks) ตวัผูมี้ขนาด

ยาว 0.15 มิลลิเมตร ตวัเมียยาว 0.2 มิลลิเมตร มีสีเหลืองใสไรพืชท าลายตน้ยางโดยดูดน ้าเล้ียงใตใ้บอ่อนของ

ตน้ยาง ท าใหใ้บอ่อน หงิกงอ และร่วงหล่นไป พบไรระบาดในช่วงโรคราแป้งระบาด หรือในช่วงตน้ยางผลิ

ใบอ่อน การป้องกนัก าจดั คือ ใชส้ารเคมีคลอโรเบนซีเลท อตัรา 20 - 40 ซีซี ผสมน ้า 20 ลิตร  ฉีดพน่พุม่ใบ

ใหท้ัว่ 
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  5.5.4 ภัยจากธรรมชาต ิ

1. การป้องกนัลมท่ีเกิดจากลมมรสุม ซ่ึงจะท าใหต้น้ยางพาราท่ีมีอาย ุ3 ปีข้ึนไปลม้ลง แกไ้ขโดยการก าหนด

แนวปลูกท่ีไม่ขวางทางลม หากลม้ไปแลว้ใหต้ดัยอดของตน้ทลม้ แลว้ใชร้ถแบคโฮขดุหลุมฝังใหม่ หรือใช้

แรงคนปลูกใหม่กไ็ด ้

2. การป้องกนัไฟไหมส้วนยางพารา ท่ีเกิดจากความแหง้แลง้ ระหวา่งเดือนธนัวาคม-เมษายน หลกัการส าคญั

ในการป้องกนัไฟ คือการลดวชัพืชออกจากแปลงใหม้ากท่ีสุด 

  5.5.5 การส ารวจการเจริญเติบโต ก าลงัผลติ และความเพิม่พูนรายปี ของไม้ยางพารา 

1. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการส ารวจ  

 1.1 เทปวดัระยะ (ใชว้ดัความโต) 

 1.2 แบบฟอร์มการประเมินปริมาณไมย้างพาราก่อนโค่นลม้ และปริมาณความเพิ่มพนูไมย้างพารา 

2. วธีิการส ารวจการเจริญเติบโตของไม้ยางพารายาง 

2.1. การสุ่มนบัตน้ยางพารา คิดเปอร์เซ็นตก์ารส ารวจท่ี 2.50% ของพื้นท่ีทั้งแปลง 
ตรวจนบัจ านวนตน้ยางและวดัการเจริญเติบโตของตน้ยางพารา (ขนาดรอบล าตน้) จ านวน 1 ไร่ 

โดยวดัขนาดรอบล าตน้ ความสูงจากพื้นดินไปประมาณ 150 ซม. พร้อมทั้งบนัทึกในแบบการส ารวจ โดย
ส ารวจ 2.50% เช่น  

- พื้นท่ีสวนยางพารา 1-80 ไร่ สุ่มส ารวจ 1 ไร่ 
- พื้นท่ีสวนยางพารา 81-160 ไร่ สุ่มส ารวจ 2 ไร่ 
- พื้นท่ีสวนยางพารา 160ไร่ข้ึนไป สุ่มส ารวจ 3 ไร่ (โดยการสุ่มจดัฉลาก) 
2.2 น าขอ้มูลการเจริญเติบโตท่ีวดัได ้(ขนาดรอบล าตน้) มาหาค่าเฉล่ีย 
2.3 น าตวัเลขการเจริญเติบโตท่ีวดัได ้จากขอ้ 2 มาใชค้  านวณหาน ้าหนกัสดของตน้ยางโดยใชสู้ตร  
                                     สูตร            y = 11.34 (x) -344.6 

       เม่ือ x = ขนาดรอบตน้ท่ีความสูงจากพื้นดิน 150 ซม. 
y = น ้ าหนกัสดของตน้ยางต่อตน้ (กก.) 

  ท่ีมา : สถาบนัวิจยัยาง รายงานผลการวิจยัเร่ืองเตม็ ประจ าปี 2555 (หนา้ 126) 
 

ยกตวัอยา่ง หาค่าเฉล่ียตน้ยางได ้70 ซม.น าตวัเลขเขา้สูตรจะได ้
y = 11.34 (70) -344.6เม่ือค านวณแลว้ได ้y = 449.20 กิโลกรัม 

ดงันั้น ยาง 1 ตน้ ไดน้ ้ าหนกัสด 449.20 กิโลกรัม 
2.4 น าตวัเลขน ้าหนกัสดท่ีไดจ้ากขอ้ 2.3 มาคูณกบัจ านวนตน้ยางพาราท่ีรอดตายเฉล่ียต่อไร่ (การ

ค านวณอตัราการรอดตาย = จ านวนตน้เป็น/จ านวนตน้ทั้งหมด x100 จะมี หน่วยเป็น %)  



 

26 
 

SIAM FIBREBOARD CO., LTD. 
Registration No. 0105547007195 

 

 

 ยกตวัอยา่ง 1ไร่มีตน้ยาง 65 ตน้ (เปอร์เซ็นตร์อดตาย 85.53%) ใหน้ าตวัเลขมาคูณกบัน ้าหนกัท่ีได้
จากขอ้ 2.3 จะได ้449.2 X 65 = 29,198 กิโลกรัมต่อไร่ 

2.5 คิดเป็นตนัต่อไร่ โดยน าตวัเลขจากขอ้ 2.4 มาหาร 1,000 เพื่อใหไ้ดน้ ้าหนกัเป็นตนั 
  ยกตวัอยา่ง 29,198/1000=29.198 ตนั 
2.6 คิดเป็นตนัต่อสวน น าตวัเลขน ้าหนกัรวม ขอ้ 2.5 ต่อไร่ มาคูณกบัพื้นท่ีทั้งหมดของแปลง กจ็ะได ้

น ้าหนกัของไมย้างพาราทั้งสวน  
  ยกตวัอยา่ง : สมมุติ 1 ส่วน มี 7 ไร่ จะได ้29.198 x 7 = 204.386 ตนั 
3. การค านวณความเพิม่พูนไม้ยางพารา (AYI) และก าลงัผลติไม้ยางพารา 
 การค านวณน ้าหนกั / ปริมาตรไมย้างพารา (ค่าเฉล่ียทุกสายพนัธ์ุ)  
 ค่าความหนาแน่นน ้าหนกัต่อปริมาตร มี ค่าเฉล่ีย 0.68 กรัม ต่อ 1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  
 หรือไมย้างพาราปริมาตร1 ลูกบาศกเ์มตร หนกั 680 กิโลกรัม 
 หรือไมย้างพารา หนกั 1,000 กิโลกรัม (1 ตนั) ปริมาตร 1.47 ลูกบาศกเ์มตร  
ท่ีมา : หนงัสือกรมป่าไม ้ด่วนท่ีสุด ทส 1602.4/8037 ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2533 เร่ืองการด าเนินการตาม 
มติ คณะรัฐมนตรี  25 มิถุนายน 2553 เพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัป่าไมพ้ทุธศกัราช
และส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไมย้างพารา 
การค านวณค่า AYI แต่ละแปลงสมาชิก 
3.1 จากการส ารวจการเจริญเติบโตยางพาราและความเพิม่พนูรายปี ไดน้ ้ าหนกัไมย้างพารารวมทั้งแปลง 
(ตนั)  
 ยกตวัอยา่ง:  พื้นท่ี 38.25 ไร่ อาย ุ30 ปี 
   ส ารวจ 1 ไร่ จ  านวน 76 ตน้ ระยะปลูก 3 x 7 เมตร  
   โตสูงสุด 161ซม. โตต ่าสุด 65 ซม. 
   ตน้เป็น 72 ตน้ ตน้ตาย 4 ตน้ 
   ยางพาราความโตเฉล่ีย 113.36 ซม.  
   พื้นท่ี 1 ไร่มีตน้ยางเฉล่ีย 72.18 ตน้/ไร่ (% รอดตาย = 94.74) 
   จากสมการ (สูตร) y = 11.34 (x) -344.6 
 (ยางพารา 1 ตน้)  = 11.34 (113.36)-344.6  = 940.90 กิโลกรัม 
 (ยางพารา 1 ไร่)   = 72.18 x 940.90  = 67914.16 กิโลกรัม หรือ 67.91 ตนั 
 (ยางพาราทั้งแปลง)  = 67.91 x 38.25   = 2,597.56 ตนั 
3.2 จากขอ้ 3.1 น ้ าหนกัไมย้างพารารวมทั้งแปลง (ตนั) x1.47 = ปริมาตรไมย้างพารารวมทั้งแปลง (ลูกบาศก์
เมตร)  
 ยกตวัอยา่ง: 2,597.56 x 1.47 = 3,818.41 ลบ.ม. 
3.3 การค านวณหาปริมาตรต่อไร่  
 ปริมาตรต่อไร่ = ปริมาตรไมย้างพารารวมทั้งแปลง(ลูกบาศกเ์มตร)/พื้นท่ีแปลงสมาชิก(ไร่) 



 

27 
 

SIAM FIBREBOARD CO., LTD. 
Registration No. 0105547007195 

 

 

 ยกตวัอยา่ง: 3,818.41/38.25 = 99.83 ลบ.ม. 
3.4 จากขอ้ 3.3 น ามาค านวนหา AYI ไมย้างพารา ของแต่ละแปลงสมาชิกสวนป่า 
  AYI = ปริมาตรไม ้(ลบ.ม) / อาย ุ(ปี) / พื้นท่ี (ไร่) 
  ยกตวัอยา่ง: 99.83/30 = 3.33 ลบ.ม. / ไร่ / ปี 

ท่ีมา :  แผนบริหารการจดัการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต ้ประจ าปี 2559 
 
การส ารวจสวนยางพาราจะท าปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อจดัท าและปรับปรุงแผนการท าไมใ้หส้อดคลอ้งกบั

อายขุองตน้ยางพารา ปริมาณก าลงัการผลิต และนโยบายของกลุ่มฯ  
 

มาตรฐานการเจริญเติบโตของต้นยางของสถาบันวจิัยยาง 
อาย ุ มาตรฐานขนาดล าตน้ท่ีความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน 

ต ่า ปานกลาง สูง 
2 
3 
4 
5 
6 

12 
21 
29 
36 
43 

14 
24 
33 
41 
47 

16 
27 
37 
46 
52 

 

6. การเกบ็เกีย่วผลผลติ 
 ผลผลิตจากยางพารามีน ้ายาง เศษยาง และเน้ือไม ้

 น ้ ายางพารา ในรอบ 1 ปีตดัฟันใชเ้วลา 20 ปี สามารถกรีดยางพาราได ้13 ปี ผลผลิตเฉล่ียปีละ 289 

กก. / ไร่ คิดเป็นผลผลิตน ้ ายางแหง้ = 13 x 289 = 3,757 กก. ราคาเฉล่ีย (ปี 2560) กก. ละ 58 บาท เป็นรายได้

รวม = 217,906 บาท / ไร่ 

 เศษยาง เป็นผลพลอยไดจ้ากการกรีดยาง คือน ้ ายางดิบท่ีจบัตวัแขง็ก่อนน าไปแปรรูปเป็นผลผลิตอ่ืน 

ปริมาณเศษยางจะมีประมาณ 5% ของเน้ือยาง ในเวลา 13 ปี จะมีผลผลิต = 3,757 x 0.05 = 188 กก. ราคา

ประมาณคร่ึงหน่ึงของยางแหง้ ประมาณ กก. ละ 29 บาท เป็นรายไดร้วมประมาณ 5,452 บาท / ไร่ 

 เน้ือไมย้างพารา เป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดการกรีดยางพารา เน้ือไมส้ามารถน าไปแปรรูป ท า

เป็นไมเ้พื่อการก่อสร้าง เคร่ืองเรือน ไมอ้ดั และเศษไมป้ลายไมท้ าเช้ือเพลิงได ้ราคาเฉล่ีย (2560) ประมาณไร่

ละ 29,000 บาท 

 6.1  การเตรียมการก่อนกรีดยางพารา เม่ือยางพาราท่ีปลูกไวมี้อาย ุ– 6.5 ปีเตม็ จะตอ้งท าการ

ตรวจสอบดูวา่ยางพาราท่ีปลูกไวมี้ขนาดโตท่ีจะท าการกรีดยางไดป้ระมาณร้อยละเท่าใด โดยการวดัความโต
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ทางเส้นรอบวงท่ีระดบัอกวา่มียางพาราท่ีโตเกิน 50 ซม.จ านวนเท่าใดท าเคร่ืองหมายไวใ้หช้ดัเจนโดยอาจจะ

ใชสี้แดงทาไวเ้ป็นรูปเคร่ืองหมายใดๆกไ็ด ้การเปิดกรีดในปีแรกควรมีจ านวนตน้ท่ีไดข้นาดมากกวา่ 50%

ของจ านวนปลูกทั้งหมด ปัจจุบนันิยมกรีดยางพาราหนา้แรกท่ีความสูง 75 ซม. ขนาดของล าตน้อาจจะเลก็

กวา่เดิมไดบ้า้ง แต่ไม่ควรต ่ากวา่ 45 ซม. หากมีจ านวนตน้ท่ีกรีดไดน้อ้ยกวา่ 50% ใหเ้ปิดกรีดในปีท่ี 7 ซ่ึง

สามารถกรีดไดทุ้กตน้แลว้ยกเวน้ตน้ท่ีปลูกซ่อมในปีท่ี 2 และยงัมีขนาดเลก็ 

 การเปิดกรีด ใหใ้ชไ้มแ้บบทาบกบัล าตนัแลว้ท ารอยตามแนวสังกะสีจากซา้ยไปขวาให้ไดค้วามยาว

คร่ึงหน่ึงของล าตน้ ลากต่อลงมาตามขอบไมป้ระมาณ 30 ซม. กรีดเอียงจากซา้ยไปขวา ท ามุม 30-35 องศา 

กบัแนวขนานพื้นดิน ใชมี้ดกรีดยางกรีดเบาๆ เพื่อท าเป็นรอยเปิดกรีดใหลึ้กเกือบถึงเน้ือไมต้ามแนวท่ีท ารอย

ไว ้

 หลงัจากเปิดกรีดแลว้ให้ท าทางไหลของน ้ ายางลงมา 30 ซม. ตามรอยท่ีท าไว ้ตอกล้ินรองรับน ้ ายาง 

ใชล้วดรองรับถว้ยน ้ายางรัดรอบล าตน้ใตล้ิ้นรองรับน ้ายางประมาณ 10 ซม. แลว้ตั้งถว้ยน ้ายางไวบ้นลวด  

 6.2 การกรีดยาง ระบบการกรีดยางพาราและระบบการแบ่งผลประโยชน์ ของสมาชิกกลุ่มจดัการป่า

ไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด สดัส่วนการแบ่งรายไดร้ะหวา่งเจา้ของสวนยางพารากบัผูรั้บจา้งท าสวนยางพารข้ึน

อยูก่บัขอ้ตกลงของทั้งสองฝ่าย โดยส่วนมากจะแบ่งปันรายไดก้นัท่ี 50: 50 หรือ 60: 40 ตามความเหมาะสม

แลว้แต่ขอ้ตกลงและราคายางพารา ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัหลายๆ ปัจจยั เช่น สภาพพื้นท่ีเป็นเขาหรือท่ีราบ, สภาพ

ตน้ยางพาราหรือการใหน้ ้ ายาง เป็นตน้ 

 ข้อปฏิบัติของผู้กรีดยางพาราในแปลงกรีดผู้กรีดยางจะต้องปฏิบัติในเร่ืองต่างๆดังนี ้ 
ก. ต าแหน่งท่ีจะท าการเปิดกรีดยางพาราโดยทัว่ไปจะเปิดกรีดท่ีระดบัความสูง 1.50 เมตรเหนือรอย

เทา้ชา้งแต่จากการวิจยัของสถาบนัวิจยัยางแนะน าว่าเฉพาะหนา้กรีดแรกให้เปิดกรีดท่ีความสูง 75 
ซม. เหนือรายเทา้ชา้งจะเหมาะสมท่ีสุด  

ข. กรีดยางจากซา้ยบนมาขวาล่างใหมี้ความลาดเอียงของหนา้กรีดประมาณ 35 องศาก่อนเปิดกรีดจะตอ้ง

ท ารอยขีดหนา้หลงัเพื่อไม่ใหห้นา้กรีดล ้าไปดา้นหน่ึงดา้นใดและน าลวดรับจอกยางมาผกูไวต้  ่าจากหนา้กรีด

ประมาณ 6 – 8 น้ิวในร่องรอยขีดดา้นหนา้ต ่ากว่าหนา้กรีดประมาณ 4 น้ิวให้ปักล้ินยางเพื่อรับน ้ ายางลงจอก

รับน ้ายาง 

ค. การกรีดยางแต่ละคร้ังตอ้งสูญเสียเปลือกนอ้ยท่ีสุดไม่เกินคร้ังละ 2-3 มิลลิเมตรในหน่ึงเดือนสูญเสีย

เปลือกไม่เกิน 3 ซม. 

ง. กรีดยางทุกวนัท่ีฝนไม่ตกระหว่างเวลา 04.00 – 06.00 น. เร่ิมเก็บน ้ ายาง 06.00 – 08.00 น.วนัไหนกรีด

ยางไม่ไดใ้ห้แจง้ให้เจา้ของสวนยางพาราทราบการเปิดกรีดยางสัปดาห์แรกให้หงายจอกรับน ้ ายางไวเ้พื่อท า

เศษยางเม่ือน ้ ายางเร่ิมไหลดีแลว้จึงเก็บน ้ ายางสดส่งจุดชัง่ในกรณีขายน ้ ายางสดหรือน าไปแปรรูปท่ีโรงงาน

กรณีท ายางแผน่ดิบ หลงัการเก็บน ้ ายางแต่ละคร้ังให้คว  ่าจอกไวท่ี้ลวดรับน ้ ายาง แมจ้ะมีน ้ ายางไหลอยูก่็ตาม
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เพื่อป้องกนักรดในอากาศหรือท่ีมาพร้อมน ้ าฝนไปตกคา้งอยูใ่นจอกยางซ่ึงจะท าใหจ้อกยางสกปรกท าใหน้ ้ า

ยางท่ีกรีดวนัต่อไปแขง็ตวัในจอกได ้

จ. ไม่กรีดยางในวนัท่ีฝนตกจนหนา้กรีดเปียกช้ืน 

ฉ. เศษยางทุกประเภทเป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนให้รวบรวมส่งเจา้ของสวนยางพาราเพื่อน าไปจ าหน่ายแบ่ง

ผลประโยชน์ตามขอ้ตกลง 

     ช. ผูก้รีดยางตอ้งทายาป้องกนัเช้ือราผสมดินในหนา้กรีดท่ีผา่นมาแลว้ทุกเดือน 

     ซ.อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการกรีดยางอนัไดแ้ก่มีดกรีดยางหินลบัมีดกรีดยางเคร่ืองให้แสงสว่างในเวลากลางคืน

ถงัเก็บรวบรวมน ้ ายางสดเป็นอุปกรณ์ส่วนตวัท่ีผูก้รีดยางตอ้งหามาดว้ยตนเอง ทั้งน้ี จ  านวนวนักรีดรวมต่อปี

ไม่ควรเกิน 160 วนั 

 ข้อควรระวงัในการกรีดยาง 

 1. มีดกรีดยางตอ้งลบัใหค้มอยูเ่สมอ เพื่อใหส้ามารถกรีดเปลือกยางไดบ้าง ไม่ตอ้งออกแรงมาก และ

หลีกเล่ียงบาดแผลท่ีจะท าใหห้นา้ยางเสีย 

 2. กรีดเปลือกให้บาง ความส้ินเปลืองเปลือกไม่เกินเดือนละ 2.0-2.5 เซนติเมตร เพื่อใหก้รีดไดน้าน

ท่ีสุด 

 3. หยดุกรีดยางตน้ท่ีเป็นโรคเปลือกแหง้จนกวา่จะหาย 

 4. หยดุกรีดเม่ือตน้ยางผลดัใบ 

 5. หยดุกรีดยางเม่ือตน้ยางเป็นโรคหนา้ยาง 

 6. อยา่กรีดลึกถึงเน้ือไม ้เพราะจะท าใหเ้ปลือกท่ีงอกใหม่เป็นปุ่มปม 

การเพิม่วันกรีดยาง (ต้นหนา) 
 เน่ืองจากแต่ละปีมีจ านวนวนักรีดท่ีตอ้งสูญเสียไป จากสาเหตุฝนตก หยดุกรีดในช่วงหนา้แลว้ คน
กรีดหยดุงาน ฯลฯ ท าใหร้ายไดบ้างส่วนหายไป แต่สามารถเพิ่มวนักรีดท่ีเสียไปดว้ยวิธีดงัน้ี 
 1. การกรีดสาย เป็นการกรีดยางหลงัจากเวลากรีดปกติ ทดแทนเวลากรีดเดิม ซ่ึงไม่สามารถท าได ้
เน่ืองจากหนา้กรีดเปียกจากฝนตก เวลาท่ีเหมาะสมคือช่วงเวลาบ่าย หรือเวลาอ่ืนท่ีเหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน
ช่วงเวลา 11.00-13.00 น. เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวผลผลิตท่ีไดจ้ะนอ้ยกวา่ปกติ 
 2. การกรีดชดเชย เป็นการกรีดยางทดแทนวนักรีดท่ีสูญเสียในระหว่างฤดูฝน หรือทอ้งท่ีท่ีมีฝนตก
หนักมาก กากรีดชดเชยเป็นการกรีดติดต่อกันเป็นวนัท่ีสอง หลงัจากท่ีฝนตกติดต่อกนัหลายวนั เหมาะ
ส าหรับการกรีดวนัเวน้วนั และวนัเวน้สองวนั ทั้งน้ีเพื่อรักษาระดบัผลผลิตไว ้

การกรีดยางที่เหมาะสมมี 5 วธีี คือ 
1. กรีดคร่ึงล าตน้วนัเวน้สองวนั 
2. กรีดคร่ึงล าตน้วนัเวน้วนั 
3. กรีดคร่ึงล าตน้สองวนัเวน้หน่ึงวนั  
4. กรีดหน่ึงในสามของล าตน้สองวนัเวน้วนั. 
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5. กรีดหน่ึงในสามของล าตน้วนัเวน้วนัควบคู่กบัการใชส้ารเร่งน ้ายาง ความเขม้ขน้ 2.5 เปอร์เซ็นต ์
6.3 การเก็บรวบรวมน ้ายางสด ตน้ยางพาราท่ีไดท้  าการกรีดยางทุกตน้จะมีน ้ ายางสดไหลลงจอกท่ี

หงายรับไวป้ระมาณ 2-3 ชัว่โมงส่วนใหญ่จะหยดุไหลช่วงเวลาการไหลข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิในแปลงกรีดดว้ย

หากเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นจะไหลนานกว่าช่วงอากาศร้อนผูก้รีดยางจะตอ้งใช้การสังเกตเองเม่ือน ้ า

ยางพาราส่วนใหญ่หยดุไหลแลว้ผูก้รีดยางพาราจะเก็บน ้ ายางพาราลงถงัเก็บซ่ึงเป็นถงัปากกวา้งเท่ากนัถงัเม่ือ

เก็บน ้ ายางหมดทุกตน้แลว้จึงเทใส่ถงัท่ีมีฝาปิดเพื่อการขนส่งเม่ือรวบรวมน ้ ายางไดแ้ลว้ก็จะเขา้สู่ขบวนการ

จ าหน่ายต่อไป 

6.4 การค านวณผลผลติรายปี การค านวณผลผลิตเพื่อประมาณการเป้าหมายรายปีด าเนินการดงัน้ี 

- ไดจ้ากการเก็บสถิติยอ้นหลงัรายแปลงของสวนยางพารา เพื่อหาค่าเฉล่ียต่อไร่ จากนั้นจึงน ามาใช้

ค  านวณประมาณการเป้าหมายปีถดัไป ดงัสมการ 

ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิตน ้ายางพารารายแปลง (กก./ไร่) x พื้นท่ี (ไร่) = เป้าหมายรายแปลง 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 

 
อุปกรณ์คนกรีดยาง 

 

7. การท าไม้ 

 การท าไมย้างพาราและเศษไม-้ปลายไม ้ของ บจก.สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จะเลือกใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์
และยานพาหนะท่ีมีผลกระทบต่อพื้นท่ีแปลงสวนยางพาราน้อยท่ีสุด โดยเก็บเก่ียวภายใตแ้ผนการจดัการ
อยา่งย ัง่ยนื กล่าวคือ ตามแผนการท าไมแ้ละตามก าลงัการผลิตท่ีสวนป่าโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
7.1 การก าหนดรอบตัดฟัน 
 สมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ทั้งหมดปลูกไมย้างพาราเพื่อตอ้งการผลผลิตน ้ า
ยางพาราเป็นวตัถุประสงคห์ลกั ซ่ึงตน้ยางพาราจะสามารถให้ผลผลิตน ้ ายางพาราเม่ือตน้ยางพาราอายุ 7 ปี 
ข้ึนไป (ขนาดความโตเส้นรอบวงท่ีระดบั 1.50 เมตร เกิน 50 ซ.ม.) และจะไดผ้ลผลิตสูงสุดช่วงยางพาราอาย ุ
10-20 ปี เม่ือยางพาราอายุ 20 ข้ึนไปปริมาณน ้ ายางพาราจะใหผ้ลผลิตลดลงเร่ือยๆ ตามล าดบั กอปรกบั ราคา
ซ้ือยางพาราในทอ้งตลาดปัจจุบนัต ่ามากไม่คุม้ค่ากบัค่าจา้งในการกรีดยางพารา หนา้กรีดเสียหาย หรือมีอายุ
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กรีดมากกว่า 25 ปี และไม่สามารถกรีดเอาผลผลิตน ้ ายางพาราได้อีกต่อไป หรือบางแปลงตน้ยางพารา
เสียหายจากภยัธรรมชาติการกรีดยางพาราไม่คุม้ค่ากบัค่าแรง ค่าปุ๋ย ค่าบ ารุงดุแลรักษาอ่ืนๆ 
 ดงันั้น หากสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ท่ีมีความประสงคจ์ะขายไมย้างพาราจะท า
ไมย้างพาราท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป และประสงคจ์ะโค่นเพื่อปลูกยางเพื่อปลูกทดแทนยางเก่า เกษตรกรเจา้ของ   
สวนยางจะตอ้งยืน่ขออนุญาตตดัโค่นและไดรั้บอนุญาตจากกองทุนสวนยาง ส านกังานกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยาง (สกย.) เสร็จเรียบร้อยแลว้ เม่ือเกษตรกรโค่นไมย้างพาราและเร่ิมปลูกเสร็จเรียบร้อยแลว้ตาม
ขั้นตอนจึงจะสามารถรับเงินสงเคราะห์การท าสวนยางจาก  สกย. จงัหวดั ไดใ้นอตัราไร่ละ 16,000.-บาท 
ระบบท่ีใชใ้นการท าไมย้างพารา บจก.สยามไฟเบอร์บอร์ด คือ ระบบการตดัหมด (Clear cut system) 
7.2 ปัจจัยทีใ่ช้ในการก าหนดรอบตัดฟันไม้ยางพารา ของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ 
 1. ยางพาราท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปีข้ึนไป หรือ สวนยางพาราไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติ
ต่างๆ (เน้ือไมส้ามารถใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรมไมไ้ด)้ 
 2. ปริมาณน ้ายางพาราจะลดลงไม่คุม้ค่ากบัค่าจา้งแรงงานในการกรีดเอาน ้ายางพารา ค่าปุ๋ยรวมค่าใส่
ปุ๋ยค่าแรงในการก าจดัวชัพืช ค่าบ ารุงดูแลรักษาอ่ืนๆ 
 3. หนา้กรีดเสียหายมากเกินไป หรือมีอายกุรีดมากกวา่ 25 ปี ไม่มีหนา้กรีดท่ีสามารถกรีดเอาน ้า
ยางพาราไดอี้กต่อไป ไม่คุม้กบัค่าจา้งกรีดยางพารา 
 4. เกษตรกรเจา้ของสวนยางมีความประสงคจ์ะขายไมย้างพารา โดยจะตอ้งยืน่ขออนุญาตตดัโค่น
และไดรั้บอนุญาตจากกองทุนสวนยางส านกังานกองทุนสงเคราะการท าสวนยาง (สกย.) เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 5. สภาวะทางเศรษฐกิจ หรือตอ้งการเปล่ียนชนิดไมท่ี้ปลูกและเหตุผลต่างๆ ของเกษตรกรสมาชิก
สวนป่า สยาม ไฟเบอร์บอร์ด 
 6. การท าไมย้างพาราจะตอ้งด าเนินการก่อนฤดูปลูกไมย้างพารา 
7.3 การโค่นล้ม (Falling)  
 การโค่นลม้ไมย้างพาราจะด าเนินการลม้ไมย้างพาราออกทั้งแปลง (clear cutting) เพื่อเตรียมพื้นท่ี
ปลูกหลงัจากการท าไมย้างพารา โดยการจา้งเหมาแรงงานในพื้นท่ี และราษฎรใกลเ้คียงพื้นท่ีของกลุ่มจดัการ
ป่าไมฯ้ การปฏิบติังานจะตอ้งใหมี้ผลกระทบต่อตน้ยางพาราแปลงใกลเ้คียง พื้นท่ีล าหว้ย ถนนสาธารณะและ
พื้นท่ีอ่ืนๆ ให้น้อยท่ีสุด ตน้ยางพาราท่ีติดอยู่กับถนน แปลงขา้งเคียงและอ่ืนๆ จะใช้แทรกเตอร์มดักับ
ลวดสลิง เพื่อดึงตน้ยางพาราท่ีจะลม้ให้ลม้ไปในทิศทางท่ีตอ้งการ เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตน้
ยางพาราท่ีติดกบัแหล่งน ้ า ล  าห้อย ตอ้งป้องกนัการไหลของตะกอน ไม่ให้แหล่งน ้ าต้ืนเขินปิดทางน ้ าไหล 
และไม่เปล่ียนทิศทางการไหลของน ้าดว้ย รวมถึงการระมดัระวงัไม่ใหน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงร่ัวไหลลงสู่แหล่งน ้า 
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การล้มไม้ยางพาราไปในทิศทางเดียวกนั 

 

7.4  การริดกิง่และหมายวัดตัดทอนไม้ 
การหมายวดัตดัทอนไม ้ใชเ้ล่ือยโซ่ยนตเ์ป็นเคร่ืองมือการทอนไมใ้ชค้นงาน 2-3 คนต่อชุด ประกอบดว้ย

คนทอนไม ้1 คน หมายไม ้1 คน คนหมายไมใ้ชมี้ดและไมก้ าหนดขนาดซ่ึงวดัขนาดความยาวไวแ้ลว้ 

ขั้นตอนการหมายไมแ้ละทอนไมจ้ะท าพร้อม ๆ กนั ท าใหไ้ม่สามารถแบ่งรอบขั้นตอนการท างานได ้ 

 1. การหมายไมเ้พื่อตดัทอนไมย้างพาราจะใชค้วามยาวประมาณ 0.70-1.50 เมตร มีลกัษณะปลายตรง 
ความโตเกิน 50 ซม. (เส้นรอบวง) ส่วนท่ีเหลือจะตดัเพื่อท าเศษไม-้ปลายไม ้หรือ ไมฟื้น ต่อไป การตดัตอ 
ใหต้ดัตอสูงไม่เกิน 10 ซม. เพิ่อใหเ้หลือเศษนอ้ยท่ีสุด 
 2.  กรณีรถบรรทุกไมย้างพาราสามารถเขา้ถึงพื้นท่ี เม่ือลม้ไมเ้สร็จเรียบร้อยแลว้จะด าเนินการริดก่ิง
และทอนไมไ้ปพร้อมๆ กนักบัการตดัทอนไมแ้ละจะท าโดยพนักงานชุดเดียวกนัท างานต่อเน่ืองกนัไป ให้
เสร็จเรียบร้อยเป็นตน้ หรือประมาณ 5-10 ตน้ ตามความเหมาะสม ในระหว่างท าการตดัทอนไม ้หรือริดก่ิง
ไมท่ี้มีขนาดใหญ่ พนกังานเล่ือยยนตค์วรจะตอ้งระมดัระวงัและสังเกตดูว่าใบเล่ือยจะถูกหนีบหรือไม่ หรือ
ไมซุ้งท่ีก าลงัตดัทอนอยุน่ั้น เม่ือตดัขาดแลว้ จะกล้ิงมาทบัพนกังานไดห้รือไม่ ขณะปฏิบติังานพนกังานเล่ือย
ยนตค์วรจะเลือกยนืทางดา้นท่ีปลอดภยัเสมอ โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั 
 ส าหรับไมข้นาดเลก็ พนกังานเล่ือยยนตไ์ม่จ าเป็นตอ้งมีผูช่้วยการทอนไมข้นาดเลก็บางทีเราสามารถ
ใชเ้ล่ือยนยนตท์อนไมข้าดไดที้เดียว โดยไม่ตอ้งยกเล่ือยยนตห์ลายคร้ัง ส าหรับป้องกนัไม่ใหใ้บเล่ือยถูกหนีบ
ส าหรับไมข้นาดใหญ่ มีความจ าเป็นตอ้งมีผูช่้วยคอยใหค้วามช่วยเหลือ ในการหมายไมท่ี้จะตดัทอนร่วมกบั
พนกังานเล่ือยยนต ์ผูช่้วยพนกังานเล่ือยยนตมื์อจะตอ้งท าการแผว้ถางบริเวณท่ีจะปฏิบติังาน เพื่อความ
สะดวกในการท างานดว้ย ขณะปฏิบติังานผูช่้วยตอ้งคอยสงัเกตโดยใกลชิ้ดหรือใชเ้ล่ือยยนตแ์ทน เม่ือ
พนกังานเล่ือยยนตเ์หน่ือยหรือพกั 
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 3.  กรณีรถบรรทุกไมย้างพาราไม่สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีท าไม ้เม่ือลม้ไมย้างพาราเสร็จเรียบร้อยแลว้จะ
ใชแ้ทรกเตอร์ชกัลากไมย้างพาราทั้งตน้ ไปยงัพื้นท่ีท่ีรถบรรทุกสามารถเขา้ถึง หรือจุดรวมหมอนไมย้างพารา
ชัว่คราว เพื่อด าเนินการหมายวดัทอนไมแ้ละยกข้ึนรถบรรทุกตามล าดบั ต่อไป 

                                   
                                การใช้รถคบีไม้ยางพาราขึน้รถบรรทุก 
 

 
อุปกรณ์พนกังานเล่ือยไม ้

 
อุปกรณ์ส าหรับคนงานทอนไม/้หมายวดัไม ้

 
อุปกรณ์คนงานชกัลากไมด้ว้ยรถแทรกเตอร์ 
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7.5  การยกไม้ยางพาราขึน้รถ 
  เม่ือคนงานเล่ือยยนต์ตดัทอนไมย้างพาราหรือ เศษไม้-ปลายไมเ้สร็จเรียบร้อยแลว้ ใน
ขั้นตอนการยกไมย้างพาราหรือเศษไม-้ปลายไมข้ึ้นรถบรรทุก จะใชแ้รงงานคนยกข้ึนรถบรรทุก เม่ือไม้
ยางพาราเตม็ท่อนเต็มรถบรรทุกแลว้ จะลากขนไปจ าหน่ายให้กบัโรงเล่ือย หรือโรงงาน ต่อไป ส าหรับเศษ
ไม-้ปลายไม ้จะลากขนไปจ าหน่ายยงัโรงงาน MDF และผูรั้บซ้ือเศษไม-้ปลายไมย้างพาราหรือท าไมฟื้น
ตามล าดบั การยกไมย้างพาราจะมีลกัษณะการยกไมห้รือแบกไมแ้บบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การยกหรือแบกไมย้างพารา 
ใชส้ าหรับการยกหรือแบกไมย้างพาราท่ีมีน ้ าหนกัไม่มากนกั สามารถยกหรือแบกไดด้ว้ยคนๆ  

เดียว จะใชว้ิธีการยกหรือแบกไมย้างพาราแบบเด่ียว ซ่ึงเป็นการแบกหรือยกไมท่ี้ปลอดภยัท่ีสุดและรวดเร็ว
ท่ีสุดของการท างาน ในการยกหรือแบกไมแ้บบน้ีจะใชก้บัไมย้างพาราขนาดเลก็ถึงปานกลาง และรวมถึงการ
ยกหรือแบกเศษไม-้ปลายไมด้ว้ย 

2. การยกหรือแบกไมย้างพาราแบบคู่ 
ใชส้ าหรับการยกหรือแบกไมย้างท่ีมีน ้ าหนกัมากข้ึน ไม่สามารถยกหรือแบกไมย้างพาราไดด้ว้ย 

คนๆ เดียวได ้กจ็ะใชว้ิธีการยกหรือแบกไมย้างพาราแบบคู่ ซ่ึงเป็นการยกหรือแบกไมย้างพาราท่ีมีขนาดใหญ่
มากข้ึนตามล าดบั 

3. การกล้ิงไมย้างพาราข้ึนรถบรรทุก 
ใชส้ าหรับการยกหรือแบกไมย้างพาราท่ีมีน ้ าหนกัมากๆ นั้น ไม่สามารถยกหรือแบกไมย้างพารา 

แบบคู่ได ้การน าไมย้างพาราขนาดใหญ่มากๆ ข้ึนรถบรรทุกไมย้างพารา เพื่อความปลอดภยัในการท างานจะ 
ใชก้ารกล้ิงข้ึนรถบรรทุก 
 การป้องกนัอนัตรายจากการล้มและตัดทอนไม้ 
 องคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ไดใ้ห้ค  าแนะน าเก่ียวกบัความปลอดภยัในการลม้ไมแ้ละตดั
ทอนไมไ้ว ้ดงัน้ี 

1. ในบริเวณท่ีมีการลม้ไมค้วรปิดประกาศหรือติดเคร่ืองหมายเตือนให้ทราบโดยเปิดเผยและ
ก าหนดอาณาเขตบริเวณท่ีลม้ไมโ้ดยชดัเจน 

2. ในกรณีท่ีลม้ไมข้า้งถนน หรือ ริมทางรถไฟ จะลม้ไดก้็ต่อเม่ือไดมี้การป้องกนัอนัตรายให้แก่ผู ้
สัญจรไปมาเรียบร้อยแลว้ 

3. ไม่ควรให้ผูอ่ื้นซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณท่ีจะลม้ตามท่ีประกาศหรือเตือนไวใ้น 
ขอ้ 1  

4. หัวหนา้คนงาน จะตอ้งรู้ว่าคนงานก าลงัลม้หรือตดัทอนไมอ้ยู่ ณ ท่ีใด เพื่อความปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

5. ใหต้ดัเถาวลัยห์รือสายระโยงระยางท่ียดึตน้ไมท่ี้จะลม้และตน้ไมใ้กลเ้คียงออกเสียก่อน 
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6. เม่ือจะลม้ไมต้น้ใดตอ้งไม่มีคนงานหรือบุคคลอ่ืนอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ระยะปลอดภยัท่ีจะยอม
ใหค้นอ่ืนเขา้มาไดคื้อระยะ 2 ช่วงความสูงของตน้ไมท่ี้ลม้นั้นเป็นอยา่งนอ้ย 

7. การลม้ไมค้วรอยุใ่นความควบคุมของผูมี้ความช านาญ 
8. คนงานลม้ไมห้รือคนงานตดัทอนไม ้ไม่ว่าจะท างานคนเดียวหรือท างานเป็นกลุ่ม ทางท่ีดี ควร

จะท างานห่างกนัอยา่งนอ้ย 2 ช่วงความสูงตน้ไมท่ี้สูงท่ีสุดในกลุ่มของตน้ไมท่ี้จะลม้ 
9. ไม่ควรปล่อยให้มีการลม้ไมโ้ดดเด่ียวห่างไกลกนัจนไม่ไดย้ินเสียงตะโกนเรียกของเพื่อนท่ีลม้

ไมใ้นกลุ่มอ่ืน 
10. คนงานท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัการลม้ไมห้รือเตรียมพื้นท่ีเพื่อการลม้ไมห้รือท างานอ่ืนในบริเวณท่ี

มีการลม้ไมค้วรสวมหมวกนิรภยั 
11. ไม่ควรท าการลม้ไมบ้ริเวณใกลเ้คียงกบัสายไฟฟ้าแรงสูงหรือสายไฟฟ้าอ่ืนๆ นอกจากจะมี

เจา้หน้าท่ีไฟฟ้ามาป้องกนัและให้ความปลอดภยัเสียก่อน หรือการลม้ไมน้ั้นอยู่ภายใตค้วาม
ควบคุมของผูมี้ความรู้ความช านาญ 

 
 ในการท่ีตอ้งลม้ไมห้รือทอนไมใ้นพื้นท่ีท่ีเป็นลาดเขาชนั เกิน 35 องศา องคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ ไดก้ าหนดใหมี้ความระมดัระวงัเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูเ้ก่ียวขอ้งมากข้ึน ดงัน้ี 

1. บนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัมาก เช่น ในทอ้งท่ีท่ีเป็นภูเขา การก าหนดเขตอนัตรายทางลาดเขาควร
มีอาณาเขตกวา้งขวางข้ึน และควรมีเคร่ืองหมายแสดงเขตอนัตรายให้มองเห็นไดช้ดัเจน ระยะ
ปลอดภยัระหวา่งตน้ไมท่ี้ตดัแต่ละตน้ควรจะหวา้งอยา่งนอ้ย 50 เมตร 

2. ถา้หากเขตอนัตรายบนลาดเขามีทางหรือรางรถไฟผา่น ทางหรือทางรถไฟนั้นควรจะไดล้อ้มร้ัว
เสียทั้ง 2 ดา้น และถา้หากจะจดัคนคอยให้สัญญาณแก่ผุค้นหรือยวดยานท่ีจะผ่านไปมาไดก้็จะ
ช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัข้ึน 

3. การตดัไมห้รือทอนไมบ้นลาดเขา คนงานควรจะไดส้วมรองเทา้ชนิดหนาซ่ึงสามารถทรทานต่อ
การกระทบกระแทกได ้

4. การลม้ไมบ้นลาดเขาชนั ตน้ไมทุ้กตน้ท่ีลม้ควรลม้ลงเขา 
5. ตน้ไมท่ี้จะลม้ตน้ใดอยูบ่นลาดเขาซ่ึงเห็นวา่มีอนัตรายมาก เวน้เสียดีกวา่ 
6. การลม้ไมห้รือทอนไม ้เป็นกลุ่มบนลาดเขา ไม่ควรให้คนงานคนใดคนหน่ึงลม้ไมห้รือทอนไม้

ทางดา้นบน ไมท่ี้ลม้หรือทอนจะไหลลงมาป็นอนัตรายแก่คนขา้งล่าง 
7. บนลาดเขาชนัควรจะท าท่ีกนัไมซุ้งไว ้โดยใชไ้มซุ้งท่ีตดัตน้แรกๆ ผกูติดกบัตอไมโ้ซ่หรือเชือก 

เป็นการป้องกนัไมซุ้งตน้ต่อๆ ไปไม่ใหไ้หลลงขา้งล่าง 
8. การทอนไมบ้นเขา โดยเฉพาะการทอนไมด้ว้ยเคร่ืองมือพื้นเมือง ควรหาทางป้องกนัปลายไมท่ี้

ตดัจะไหลเล่ือนมาทบัคนตดัเสียก่อนดว้ย 
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อุปกรณ์ส าหรับคนงานแบกไม ้

 

                          
อุปกรณ์ส าหรับคนขบัรถบรรทุก 

 

7.6 กระบวนการด าเนินงานควบคุมการเคล่ือนย้ายไม้ ( Chain of Custody) 
  1. ก าหนดแผนท าไมใ้นพื้นท่ี ส ารวจพื้นท่ีก่อนการท าไม ้จดัท าแผนท่ีการท างาน การลม้ไม ้
การลากไม ้ออกจากพื้นท่ีสวนยางพารา 
  2. ประชุมวางแผน ช้ีแจง ขั้นตอนการปฏิบติังาน การด าเนินงานต่างๆ ร่วมกบัพนักงานท่ี
รับผดิชอบ และคนงานท าไม ้
   - พื้นท่ีแปลงสมาชิกท่ีท าไม ้(SFC xxxx) 
   - แผนการท าไมป้ระจ าปี 
   - เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การท าไมต่้างๆ  
   - เอกสารควบคุมการเคล่ือนยา้ยไม ้
   -  อ่ืนๆ (แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ) 
  3. ทีมตดัไมเ้ขา้ด าเนินการตดัโค่นไมย้างพารา ของแปลงสมาชิก โดยใชเ้ล่ือยยนต ์และ 
อุปกรณ์เสริมตามแผนท่ีท าไม ้โดยเป็นการตดัโค่นทั้งแปลง (Clear Cutting) 
  4. ใชร้ถแทรคเตอร์หรือรถแบคโฮ ผลกัตน้ยางพาราใหล้ม้ไปในทิศทางท่ีก าหนดไว ้
  5. รถแทรคเตอร์หรือรถแบคโฮ ชกัลากไมย้างพารารวมกองไวย้งัจุดท่ีก าหนด เพื่อความ
สะดวก ปลอดภยัในการทอน 
  6. ท าการหมายไมก้ าหนดความยาว 0.70-1.50 เมตร ตดัตอสูง 10 ซม. 

7. ใชเ้ล่ือยโซ่ยนตด์ าเนินการตดัปลายและหมายตดัท่อนไมย้างพารา ออกเป็นท่อนๆ  
ตามขนาดความยาวท่ีตอ้งการ  
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  8. คนงานจดัเรียงไมเ้ป็นกองๆ รวมไว ้ 
  9. ใชร้ถแบคโฮคีบไมท่้อน เศษไมป้ลายไม ้ตอไม ้ใส่รถบรรทุก  
  10. การขนส่งไมอ้อกจากแปลงสมาชิกจะตอ้งมีใบควบคุมการเคล่ือนยา้ยไม ้ทุกคร้ัง (ออก
โดย GE) ตรวจสอบรายละเอียดใหถู้กตอ้ง จ านวน 3 ชุด เพื่อขนส่งไมไ้ปชัง่ยงัโรงงาน (GEเก็บไว ้ 1 ฉบบั, 
ส่งมากบัรถ 2 ฉบบั)  
  11. โรงงานด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดตามใบควบคุมการเคล่ือนยา้ยไมโ้ดย Checker 
และประทบัตราสีเขียวทั้งสองฉบบัพร้อมมอบป้ายใหค้นขบัรถ 
  12. ชัง่น ้ าหนกัท่ีตาชัง่ พร้อมยื่นใบควบคุมการเคล่ือนยา้ยไมท่ี้ตาชัง่ทั้งสอง ฉบบัเพื่อให้
พนกังานตาชัง่เซ็นก ากบัยนืยนัการชัง่ และคืนใหค้นขบัรถทั้งสองฉบบั  
  13. หลังจากชั่งแลว้ด าเนินการลงไมใ้นจุดท่ีก าหนดตามใบควบคุมการเคล่ือนยา้ยไม ้
หลงัจากลงไมเ้สร็จแลว้ด าเนินการชัง่ออกโดยยื่นใบควบคุมการเคล่ือนยา้ยไมใ้ห้กบัตาชัง่ทั้งสองใบเพื่อ
บนัทึกน ้าหนกั และพนกังานชัง่น ้ าหนกัเกบ็ไว ้1ฉบบั และคนขบัรถเกบ็ไว ้1 ฉบบัพร้อมใบชัง่น ้ าหนกั 
  14. เจา้หนา้ท่ีบญัชีตรวจสอบ และจ่ายเงินใหต้ามวนัท่ีก าหนดในสญัญาท าไมต่้อไป 
  15. เม่ือด าเนินการท าไม้เสร็จส้ินตามสัญญา ตัวแทนกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ ด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นท่ีท าไม ้

9. การป้องกนัสภาพแวดล้อม 

9.1 การเกบ็รักษาและการก าจดัสารเคมี 
การใช ้อ่านฉลากก่อนใชง้าน และปฏิบติัตามวิธีใชอ้ยา่งเคร่งครัด สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลทุกคร้ังทุกคร้ังท่ีสมัผสักบัผลิตภณัฑท่ี์ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผวิหนงั ต่อระบบทางเดินหายใจในบริเวณ

ท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก จะช่วยป้องกนัการสูดดมสารพิษเขา้สู่ร่างกาย หา้มท าใหเ้กิดประกายไฟหรือสูบบุหร่ี

ในขณะใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ติดไฟง่าย หลงัใชง้านผลิตภณัฑท่ี์มีสารเคมีเป็นส่วนผสมเสร็จแลว้ ควรลา้งมือให้

สะอาดทุกคร้ัง รวมถึงมีการอบรมวิธีการปฏิบติัและปฐมพยาบาลหากไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกาย 

           การท าลาย หา้ม ท้ิงผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของสารเคมีลงดิน ท่อระบายน ้าหรือโถสว้มอยา่งเดด็ขาด 

ใหท้ิ้งในถงัขยะมีพิษแยกจากขยะทัว่ไป โดยก าจดัใหถู้กตอ้งกบัประเภทของผลิตภณัฑ ์และค าแนะน าของ

ผูผ้ลิต 

การเก็บรักษา จดั เก็บไวใ้นท่ีแห้งและเยน็ ห่างจากแหล่งความร้อน โดยจดัวางบนพื้นหรือชั้นวางท่ี

มัน่คง แยกเก็บผลิตภณัฑท่ี์มีฤทธ์ิกดักร่อน ติดไฟง่าย ท าปฏิกิริยารุนแรงไวใ้นท่ีมิดชิด ห่างจากมือเด็ก ไม่

จดัเก็บปะปนกบัอาหาร เพราะสารเคมีอาจหกหรือมีไอระเหยปนเป้ือนกบัอาหาร หา้มเก็บถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

หรือถังบรรจุก๊าซไวใ้นบ้าน ใกล้แหล่งความร้อนหรือเปลวไฟ เพราะจะติดไฟง่าย ตลอดจนห้ามน า

ผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของสารเคมีเปล่ียนถ่ายลงในภาชนะบรรจุ อาหาร เพื่อป้องกนัเด็กหรือผูท่ี้ไม่รู้น าไป
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รับประทานท าให้เสียชีวิตได ้ถา้ไม่ทราบชนิดของสารเคมี ให้น าภาชนะสารพิษ เส้ือผา้ท่ีเป้ือนหรือส่ิงท่ี

อาเจียน ใหแ้พทยต์รวจสอบวา่เป็นสารเคมีชนิดใด เพื่อวางแผนการรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 

9.2. แนวทางการก าจดัของเสียและขยะในสวนยางพารา 

มีการจัดท านโยบายการก าจัดของเสียและขยะในสวนยางพารา โดยมีการด าเนินการแยกขยะ

ออกเป็นประเภทๆ คือ ขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ ( Recycle ) ด าเนินการน ากลบัมาใชซ้ ้ าหรือจ าหน่าย

ใหก้บัรถรับซ้ือของเก่า  และขยะอนัตรายหรือไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ด าเนินการคดัแยกไวต่้างหาก 

เพื่อท่ีทางหน่วยจดัเกบ็ขยะจะไดด้ าเนินการจดัเกบ็ไปท าลายต่อไป  

ส าหรับขยะท่ีสามารถย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ ด าเนินการขุดหลุมฝังกลบ มีการรณรงคใ์ห้มี

การรักษาความสะอาด และมีนโยบายให้ด าเนินงานตามหลกัการ 5 ส. ทั้ง คนงานของสวนยางพารา และ

คนงานท าไม ้รวมถึงการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองจะด าเนินการโดยน ายานพาหนะไปท าการเปล่ียนถ่าย ณ 

สถานบริการเอกชน โดยให้ช่างผูช้  านาญท าการเปล่ียนถ่าย ในกรณีท่ีตอ้งท าการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองเอง

นั้นให้ด าเนินการท่ีหน่วยซ่อมบ ารุง ให้มีการจดัเตรียมภาชนะเพื่อบรรจุน ้ ามนัเคร่ืองเก่าท่ีไดจ้ากเปล่ียนถ่าย 

แลว้ด าเนินการคดัแยกเพื่อใหห้น่วยจดัเกบ็ขยะจดัเกบ็ไปท าลายต่อไป 

9.3. การซ่อม/สร้างถนนป่าไม ้

ในการสร้างถนนป่าไม ้กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด มีการพิจารณาวางแผน ทั้งน้ีเพื่อมิให้

ถนนนั้นเกิดประโยชน์ต่อการจดัการป่าไมอ้ยา่งถูกเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่จะตอ้งค านึงถึงการ

ใชป้ระโยชน์ในดา้นสาธารณะดว้ย และพิจารณาถึงส่ิงท่ีสาธารณะชนใหค้วามสนใจดว้ย เช่น การป้องกนัดิน

พงัทลาย, แหล่งน ้าเพื่อการเพาะปลูก, การอนุรักษส์ภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติ  

 3.4. การตรวจวดัการพงัทลายของดินและการชะลา้งหนา้ดิน [ Soil Erosion And Surface Run-Off ] 
การตรวจวดัการพงัทลายของดินและการชะลา้งหนา้ดินโดยการใชแ้ท่งเหลก็ [ Erosion Rods ] 

 
50 ม. 

80 ซม. 80 ซม. 

50 ม. 

80 ซม. 
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1. คดัเลือกบริเวณพื้นท่ีสวนยางพาราท่ีมีความลาดชนัสูงเพื่อวางจุดตรวจวดั จ านวน 2 กลุ่มตวัอยา่ง 

ดงัน้ี   

1.1 บริเวณพื้นท่ีอนุรักษใ์นเขตสวนยางพารา 

1.2 บริเวณแปลงท่ีมีการท าไมอ้ยู่ หรือบริเวณท่ีมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ส าหรับศึกษาการ

พงัทลายของดินและการชะลา้งผวิหนา้ดิน โดยท่ีพื้นท่ีฯ ทั้ง 2 แห่ง จะตอ้งกระจายครอบคลุมพื้นท่ีของสวน

ยางพาราทั้งหมด ตามหลกัการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling method) เพื่อใหไ้ดข้อ้ท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด  

2. วางแปลงตรวจวดัการพงัทลายของดินและการชะลา้งของหนา้ดิน โดยน าแท่งเหลก็ยาวประมาณ 

1.10 เมตร ไปปักเป็นแนวตามความลาดชนัของพื้นท่ี ( ดงัรูป ) จ านวน 3 จุดและใหแ้ต่ละจุดมีระยะห่างกนั

ประมาณ 50 เมตร และฝังแท่งเหลก็ลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 30 ซ.ม. แลว้ใชสี้น ้ ามนัทาหมายระดบัท่ีผวิ

ดินไว ้  

3. ตรวจเช็คและวดัระยะความสูงจากปลายแท่งเหล็กดา้นบนถึงระดบัหนา้ดินของแท่งเหล็กแต่ละ

อนั แลว้น าไปบนัทึกในแบบฟอร์ม โดยตรวจสอบความเปล่ียนแปลงทุกๆ เดือน ตามแผนการตรวจติดตาม 

(Monitoring Plan)            

4. น าขอ้มูลท่ีได้ทั้งหมดมาตรวจสอบเปรียบเทียบการกดัเซาะหน้าดินและการพงัทลายของดิน 

จากนั้นน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแกไ้ขแผนการปฏิบติังานของสวนยางพาราใหมี้ความยัง่ยนืต่อไป 

10.  แผนการตรวจประเมิน และป้องกนัชนิดพนัธ์ุหายาก, ถูกคุกคาม และใกล้สูญพนัธ์ุ 

การด าเนินการตรวจประเมินฯ ประกอบดว้ยแผนการตรวจประเมินฯ ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

10.1 แผนการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของชนิดพนัธ์ุพืชและสัตวใ์นแปลงสวนไมย้างพารา 

        ของสมาชิกแต่ละราย   

10.2 แผนการส ารวจพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง (High Conservation Value: HCV)  

        ในแปลงสวนไมย้างพาราของสมาชิกแต่ละราย  ตามหลกัการท่ี 9 

10.3 แผนการตรวจประเมินพื้นท่ีแปลงท าไมก่้อนและหลงัการท าไม ้(Site Inspection) ในบริเวณแปลง
ไมย้างพาราท่ีจะไดก้ารท าไมอ้อกพื้นท่ีท่ีเตรียมการส าหรับปลูกใหม่ รวมถึงบริเวณพื้นท่ีท่ีจะมีการสร้างถนน
ป่าไม ้ 
 


