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ระบบวนวัฒน์ของสวนยางพารา 

1. การเตรียมพืน้ที่ 

การเตรียมพื้นที่ปลูก หลงัจากการท าไม ้หรือมีการขนไมย้างพารา และตอไมย้างพาราออกจากแปลง
ปลูกเรียบร้อยแลว้ จะมีการจดัเก็บเศษก่ิงไมย้างพารา และเศษวชัพชืที่เหลือในแปลง โดยวธีิใชร้ถแทรคเตอร์
ตีนตะขาบกวาดเศษวสัดุดงักล่าว กองรวมกนัไวบ้ริเวณกลางแปลงปลูกที่จดัเตรียม และรอใหเ้ศษวชัพชืและ
ก่ิงไมย้างเล็ก แหง้ จึงด าเนินการเผาริบใหเ้รียบร้อย  กรณีภายในแปลงมีจอมปลวกขึ้นอยู ่ก็จะใชร้ถแทรค
เตอร์เกล่ียใหร้าบ ส าหรับพื้นที่ลาดเอียงมากกวา่ 15 องศา จะตอ้งวางแนวปลูกตามขั้นบนัได เพือ่ลดอตัรา
การสูญเสียหนา้ดิน โดยมีความกวา้งของหนา้ดินอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร เพือ่ป้องกนัตน้ยางพาราลม้ หาก
ขั้นบนัไดเสียหาย ในกรณีพื้นที่ปลูกเป็นที่ราบก็ท  าเฉพาะทางระบายน ้ าเท่านั้น ควรด าเนินการในช่ วงเดือน
มกราคม-พฤษภาคม ขึ้นกบัฤดูฝนของแต่ละพื้นที่ ซ่ึงจะตอ้งเตรียมพื้นที่ใหเ้สร็จก่อนฝนจะตกประมาณ 1 
สปัดาห์ ขั้นตอนในการจดัเตรียมแปลงปลูกดงัน้ี 

1. เก็บเศษไมข้นาดเล็กที่เหลือจากการกวาดของรถแทรคเตอร์ วางกองรวมกนัเป็นกองๆ ภายใน
แปลง และด าเนินการเผาใหเ้รียบร้อ ย เม่ืออากาศเร่ิมร้อนขึ้นเร่ิมเผาไฟ ในระหวา่งไฟไหมค้อยหมัน่มา
ตรวจสอบ ใชก่ิ้งไมข้นาดใหญ่ ดนักองถ่านใหไ้ปไหมเ้ศษไมส่้วนที่เหลือใหห้มดส้ิน 

2. ด าเนินการไถพลิกดินดว้ยรถไถ 3 จาน พร้อมจดัเก็บเศษรากไม ้เศษตอไม ้วางกองรวมเผาให้
เรียบร้อย การไถบุกเบิกควรจะตั้งฉากกบัแนวปลูกตน้ไม ้

3. ท าการไถพรวนดว้ยรถไถ 7 จาน เพือ่ท  าใหดิ้นในแปลงปลูกร่วนซุย  การไถพรวนควรจะตั้งฉาก
กบัการไถบุกเบิก เป็นไปตามแนวการปลูกตน้ไมเ้พราะคนงานปักหลกัหมายปลูก และการปลูก ไม่ตอ้งเดิน
ขา้มขี้ไถ 

การเตรียมพื้นที่ด้วยแรงงานคน 

1. ประเมินอนัตรายจากไมย้นืตน้ตายหรือก่ิงไมแ้หง้ก่อนการท างาน หากเป็นไปไดเ้พือ่ลดความเส่ียง
จะตอ้งเคลียร์ออกใหป้ลอดภยั แต่หากจ าเป็นที่จะตอ้งคงไว ้ตอ้งแจง้ต  าแหน่งใหค้นงานที่ท  างานอยู่

บริเวณใกลเ้คียงไดท้ราบ พื้นที่เส่ียงนั้นจะตอ้งแสดงดยา่งชดัเจนและเห็นเด่นชดั 

2. หากจะทิ้งเศษไมไ้วใ้นแปลงเป็นกองๆ จะตอ้งวางแผนการวางไม่ใหกี้ดขวางการท างานอ่ืนๆที่จ  า
ด าเนินการต่อไป 

3. ตอ้งท าการเผาเศษไมใ้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละปี เลือกเวลาการเผาที่สามารถควบคุมไดง่้าย 
ควรหลีกเล่ียงการเผาในสภาพอากาศแหง้และมีลมพดัแรง  
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เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

 1. ปริมาณงานและความรวดเร็วในการเตรียมพื้นที่ดว้ยแรงคน ขึ้นอยูก่บัประเภท และความ
หนาแน่น ของพชื และเศษไม ้ที่จะจ ากดัออกไป ซ่ึงสามารถลดปริมาณไดโ้ดยการเลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสม

ส าหรับแต่ละชนิดของพชื 
  1.1 ส าหรับเถาวลัย ์ใหใ้ชเ้คียว หรือมีดขอ 

  1.2 ส าหรับไมข้นาดเล็ก ใชมี้ดพร้าหรือเล่ือย 

 2. เคร่ืองมือในการเตรียมพื้นที่จะตอ้งผลิตดว้ยเหล็กคุณภาพดี คม และบ ารุงรักษานอ้ย, หวัถูกยดึกบั
ดา้มดว้ยล่ิม หมุดย  ้า หรือสลกัใหแ้น่นหนา , ดา้มตอ้งมีที่จบัที่ปลอดภยัท าจากไมคุ้ณภาพดีหรือใชว้สัดุที่

เหมาะสม, สเปคเคร่ืองเช่น ขนาด ความยาวดา้ม และน ้ าหนกั ตอ้งเหมาะสมกบัการท างานและลั กษณะการ

ท างานของผูใ้ช,้ เม่ือไม่ใชง้าน คมของเคร่ืองมือจะตอ้งหุม้ดว้ยวสัดุที่เหมาะสม 
 3. หากพื้นที่มีสภาพหลากหลายแตกต่าง จะตอ้งมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหเ้ลือกใชง้านอยา่งเหมาะสม 

 4. หากมีการหงายรากขึ้น ตอ้งตัดรากออกก่อนเพือ่กนัการดีดกลบัท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ หลีกเล่ียง
การผลกัตอไมด้ว้ยแรงคน ควรใชร้อกเคร่ือง แต่หากจ าเป็นตอ้งใชแ้รงคนตอ้งมีเสาหรือเสาค ้ายนัที่แขง็แรง

เพือ่เป็นคนัโยกช่วยทุ่นแรง 

5. คนงานจะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างานดงัน้ี 
อุปกรณ์ส าหรับคนขบัรถแทกเตอร์ 

- รองเทา้นิรภยั 

- ชุดรัดกุม 
- ถุงมือ หากใชดึ้งเชือกหรือรอกใหใ้ชแ้บบ Heavy duty 

- หมวกนิรภยั 
- ที่ครอบหู หากมีความดงัเกิน 85 เดซิเบล A 

อุปกรณ์ส าหรับคนงานเตรียมพื้นที่ 

- รองเทา้บูทแบบ Safety 
- ถุงมือ 

- หมวกกนัแดด 

การท างาน 

 1. เม่ือใชเ้คร่ืองมือตดั คนงานจะตอ้งรักษาระยะห่างจากคนอ่ืนเสมอ 

 2. คนงานตอ้งยนืท างานดว้ยท่าทางที่มัน่คง มือจบัที่ดา้มจบั ทิศทางการตดัตอ้งห่างจากเทา้และขา 
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การเตรียมพื้นที่ด้วยแทรกเตอร์ 

แทรกเตอร์ 

1. ตอ้งมีเกา้อ้ีคนขบักนักระเทือนพร้อมเขม็ขดันิรภยั 

2. พื้นที่ภายในและแผงควบคุมตอ้งอยูใ่นต าแหน่งที่เหมาะสมกบัสภาพของผูข้บั 

3. การเขา้และออกจากเคร่ืองจกัรกลจะตอ้งมีที่เหยยีบ บนัได ที่มีขนาดเหมาะสมกบัความสูง และ

ขนาดของมือและเทา้ของผูใ้ชง้าน 

4. มู่เลย ์ เพลา สายพานและใบพดัจะตอ้งมีเคร่ืองป้องกนั 

5. เคร่ืองยนตจ์ะต้องมีปุ่ มหยดุฉุกเฉินที่ไม่สามารถกลบัมาท างานเองไดแ้ละเห็นปุ่ มไดเ้ด่นชดั  ปุ่ ม

สตาร์ทตอ้งเช่ือมต่อกบัระบบเกียร์เพือ่ป้องกนัการสตาร์ทในเกียร์ 

6. เบรคจะตอ้งท าใหเ้คร่ืองจกัรหยดุน่ิงในทุกความชนัที่จะตอ้งเจอ 

7. ท่อไอเสียตอ้งมีตวัจบัประกายไฟ ยกเวน้เคร่ืองยนต ์Turbocharger 

8. ตอ้งมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจ ารถ และผูข้บัตอ้งไดรั้บการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 

9. ตอ้งขบัเคล่ือนทุกลอ้เพือ่ความปลอดภยัในการท างาน 

10. ผูข้บัตอ้งมีใบขบัขี่อยา่งถูกตอ้ง 

11. ในขณะหยดุซ่อม ตอ้งดบัเคร่ืองยนตจ์นกระทัง่ซ่อมเสร็จ 

12. ก่อนการท างานกบัระบบไฮโดรลิค ผูข้บัตอ้งมัน่ใจวา่ไดปิ้ดเคร่ืองแลว้ ซ่ึงจะท าใหไ้ฮโดรลิคป๊ัม

ถูกปลด แรงดนัถูกปล่อย เพือ่ป้องกนัการขยบัหรือหล่นลงพื้น 

13. เม่ือมีการใส่ท่อไฮโดรลิคใหม่ ผูใ้ชต้อ้งมัน่ใจวา่เขา้กนัได ้

14. น ้ ามนัหล่อล่ืน และน ้ ามนัไฮโดรลิคที่ไม่เป็นพษิ  ไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง และเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม เช่นน ้ ามนัชีวภาพ ควรน ามาใชห้ากเป็นไปได ้

15. หา้มคนอ่ืนนอกเหนือจากผูข้บั อยูบ่นรถ นอกจากไดรั้บอนุญาติตามกฏหมายหรือมีที่นัง่เฉพาะ

ให ้

16. คนขบัตอ้งรัดเขม็ขดันิรภยัตลอดเวลาการขบั 
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การท างาน 

 1. เม่ือมีการใชแ้ทรกเตอร์ หรือรอกในการดึงตน้ไมห้รือราก ตอ้งถูกเบรคและจอดอยูห่่างจากตน้ไม้
หรือรากที่จะดึง การดึงตอ้งใชร้อกและโดยแทรกเตอร์ไม่เคล่ือนไหว ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษในที่

ลาดชนัเพือ่หลีกเล่ียงการพลิกกลบัของรถ 

แผนป้องกันผลกระทบ 

1. หากมีการเผาตอ้งท าแนวกนัไฟป้องกนัไฟลุกลาม 

2. ตอ้งดูทิศทางลมก่อนการเผาเพือ่ป้องกนัเศษเถา้ไปยงัชุมชน 
3. เก็บขวดสารเคมี , กระป๋องน ้ ามนั ใส่ถุงขยะ สีแดง น ากลบัไปเพือ่ส่งใหท้างกลุ่มจดัการป่าไม้

สยาม ไฟเบอร์บอร์ด ส่งก าจดัยงัผูไ้ดรั้บอนุญาต 
4. ขยะใหแ้ยกประเภทขยะและก าจดัตามหลกัสุขาภิบาล 

2. การคดัเลือกชนิดพนัธ์ุ 
 พนัธุย์างพาราที่น ามาปลูกในปัจจุบนัส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  ไดแ้นะน าพนัธุ์
ยางพาราที่ควรปลูกในภาคใต ้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามวตัถุประสงคข์องการปลูก ดงัน้ี 

กลุ่ม 1 พนัธุย์างผลผลิตน ้ ายางสูง  
 เป็นพนัธุท์ี่ใหผ้ลผลิตน ้ ายางสูงเป็นหลกั การเลือกปลูกพนัธุย์างใน กลุ่มน้ี ควรมุ่งเนน้ผลผลิตน ้ ายาง 

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

กลุ่ม 2 พนัธุย์างผลผลิตน ้ ายางและเน้ือไมสู้ง  
 เป็นพนัธุท์ี่ใหท้ั้งผลผลิตน ้ ายางและเน้ือไม ้โดยให้ ผลผลิตน ้ ายางสูงและมีการเจริญเติบโตดี 

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

กลุ่ม 3 พนัธุย์างผลผลิตเน้ือไมสู้ง  
 เป็นพนัธุท์ี่ใหผ้ลผลิตเน้ือไมสู้งเป็นหลกั มีการเจริญเติบโตดีมาก ลกัษณะล าตน้ตรง ใหป้ริมาตรเน้ื อ

ไมใ้นส่วนล าตน้สูงมาก  ผลผลิตน ้ ายางจะอยูใ่นระดบัต ่ากวา่พนัธุย์างในกลุ่มที่ 1 และ 2 เหมาะส าหรับเป็น
พนัธุท์ี่จะปลูกเป็นสวนป่าเพือ่การผลิตเน้ือไม ้ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา 50, AVROS 2037,  BPM 1 

          จงัหวดัสงขลา (ยกเวน้บริเวณชายแดนที่ติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย ) พื้นที่ในเขตน้ีมีปริมาณน ้ าฝน  

ระหวา่ง 1,800 ถึง 2,600 มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวนัฝนตก 159 ถึง 174 วนัต่อปี เป็นเขตที่ไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เลือกพนัธุย์างพารา สามารถปลูกไดทุ้กพนัธุท์ี่แนะน า 

 บางส่วนของจงัหวดัสงขลา และบริเวณชายแดนที่ติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย   พื้นที่ในเ ขตน้ีมี

ปริมาณน ้ าฝนระหวา่ง 2,500 ถึง 3,000 มิลลิเมตรต่อปี  จ านวนวนัฝนตก 165 ถึง 175 วนัต่อปี มีการระบาด
ของโรคราสีชมพ ูโรคใบร่วงที่เกิดจากเช้ือไฟทอปโทราและโรคเสน้ด า พนัธุย์างที่แนะน า    
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กลุ่ม 1 สถาบนัวจิยัยาง 251 BPM 24   RRIC 110  

กลุ่ม 2 PB 260 
พนัธุย์างพาราที่สมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ส่วนใหญ่เลือกปลูกคือ RRIM 600 

แม่-พอ่พนัธุ ์   Tjir 1 x PB 86 
ลกัษณะประจ าพนัธุใ์บมีรูปร่างป้อม ปลายใบสีเขียวอมเหลือง ลกัษณะฉตัรใบเป็นรูปกรวย มีขนาดเล็ก ใน

ระยะ 2 ปีแรก ตน้ยางจะมีลกัษณะล าตน้ตรง แต่เรียวเล็ก การแตกก่ิงชา้ ลกัษณะการแตกก่ิงเป็นมุมแหลม ก่ิง

ที่แตกค่อนขา้งยาว ทรงพุม่มีขนาดปานกลาง เป็นรูปพดั เร่ิมผลดัใบเร็ว 
ลกัษณะทางการเกษตรในระยะก่อนเปิดกรีดและระหวา่งกรีด การเจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิมบาง 

เปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง ผลผลิตระยะแรกอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่จะเร่ิมเพิม่ขึ้นเร่ือยๆ ในปีต่อมา ให้

ผลผลิตเน้ือยาง 10 ปีกรีดเฉล่ีย 289 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีจ  านวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย อ่อนแอมากต่อโรคใบ
ร่วงที่เกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา และโรคเสน้ด า ตา้นทานโรคราแป้ง และโรคใบจุดนูนในระดบัปานกลาง 

อ่อนแอต่อโรคราสีชมพ ูตา้นทานลมระดบัปานกลาง 
ลกัษณะเด่นปรับตวั และใหผ้ลผลิตไดดี้ในเกือบทุกพื้นที่ ทนทานต่อการกรีดถ่ีไดม้ากกวา่พนัธุอ่ื์นๆ และมี

จ านวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย 

ขอ้จ ากดั / ขอ้ควรระวงั อ่อนแอมากต่อโรคใบร่วงที่เกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา โรคเสน้ด า และอ่อนแอต่อ
โรคราสีชมพ ูเปลือกเดิมบาง พื้นที่แนะน าปลูกไดใ้นพื้นที่ทัว่ไป ยกเวน้ในพื้นที่ที่มีโรคใบร่วงที่เกิดจากเช้ือ

ไฟทอปโทรา เสน้ด า และราสีชมพรูะบานรุนแรง พื้นที่ที่มีหนา้ดินต้ืน และพื้นที่ที่มีระดบัน ้ าใตดิ้นสูง 
 

3. การปักหลกัหมายแนวปลกู 
การปักหลกัหมายแนวปลูกพื้นที่ราบจะใชร้ะยะปลูก 2.5x7, 4x5 หรือ3x7 เมตรส าหรับพื้นที่ลาดชนั

ใชร้ะยะปลูก2.5x8 เมตรหรือ3x8 เมตรตามวตัถุประสงคแ์ละสภาพพื้นที่โดยเร่ิมจากการวางแนวตาม สภาพ

ของแต่ละพื้นที่ กรณีมีความลาดชนัเล็กนอ้ยจะวางแถวขวางเพือ่ชลอการไหลของน ้ าและหนา้ดินเป็นตน้ 

 ส าหรับพื้นที่ที่มีความลาดชนัสูง จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิการปักหลกัหมายปลูก ในพื้นที่ลาดเท อาจใชร้ถ

แบค็โฮและหรือเคร่ืองจกัรกลอ่ืนตดัขั้นบนัได โดยการขดุดินกวา้งประมาณ 1.50-2.00 เมตร ไปตามแนวของ
เทที่ปักหลกัหมาย 

 กรณีในพื้นที่แปลงปลูกเป็นที่ราบและมีน ้ าท่วมถึง หลงัจากการปักหลกัหมายแลว้จะใชว้ธีิการไถยก

ร่องไปตามแนวแถวปลูกที่วางไว ้โดยใช ้3 หรือ 7 จาน สาดดินที่ไถขึ้นท าใหร่้องลึกลง และใชส้ าหรับเก็บน ้ า
ในช่วงฤดูฝนก็ได ้
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  ภาพการปักหลักหมายแนวปลูกพื้นที่ราบ 

 

 

 
 

 

 

        ภาพการปักหลักหมายแนวปลูกพื้นที่ลาดชัน 

 

4. การปลกู 

 4.1 การเตรียมหลุมปลูก เป็นขึ้นตอนส าคญัที่จะท าใหก้ลา้ยางพาราที่ปลูก มีความเจริญเติบโตไดดี้ 

และหลุมจะท าใหร้ะบบรากพฒันาชอนไช ไปตามดินที่เตรียมไว ้โดยจะท าการขดุหลุมบริเวณดา้นซา้ยหรือ
ขวา ของหลกัหมายที่ปักไว ้ห่างกนัประมาณ 5 เซนติเมตร 

 4.1.1. การขดุหลุมปลูก โดยใชเ้มล็ดยางพาราปลูกติดตาภายในแปลง 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. การขดุหลุมปลูก โดยใชส้วา่นประกอบติดตั้งรถแทรคเตอร์ลอ้ยางเจาะ ขนาดของ

หลุม จะเป็นทรงกระบอก กวา้ง ยาว ลึก ประมาณ 50 เซนติเมตร เช่นเดียวกนั 

 

 

 
 

ภาพการขุดหลุมโดยใช้เสียม           ภาพการขุดหลุมโดยใช้จอบ 
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ภาพการขุดหลุมโดยใช้สว่านหลังรถแทรกเตอร์ล้อยาง 
 

 4.2 การรองก้นหลุมและการกลบหลุม หลงัการขดุหรือเจาะหลุมและทิ้งตากดินไวใ้หแ้หง้ประมาณ 

1-2 สปัดาห์แลว้ จะตอ้งท าการรองกน้หลุม ดว้ยปุ๋ ยสูตร 0-3-0 หรือร็อคฟอสเฟทผสมยาฆ่าปลวก จะช่วย
ป้องกนัเช้ือราบางชนิดและปลวกกดักินรากตน้กลา้ยางพาราที่ปลูกได ้

วธีิการรองกน้หลุมและการกลบหลุม 

1. ผสมร็อคฟอสเฟท กบัยาฆ่าปลวก โดยใชอ้ตัราส่วน ยาฆ่าปลวก 0.5 กิโลกรัม ต่อร็อคฟอสเฟท 1 
กระสอบ (50 กิโลกรัม) โรยลงภายในหลุม ประมาณหลุมละ 1 ก ามือ 

2. น าดินชั้นบนที่แยกวางไวบ้นหลุม ถมลงกน้หลุม จะท าใหดิ้นสูงขึ้นมาประมาณ 25 เซนติเมตร  

3. น าดินชั้นล่างที่แยกไว ้กลบทบัหลุมส่วนที่เหลือใหสู้งกวา่ระดบัดินปกติประมาณ 10 เซนติเมตร 
เน่ืองจากเวลามีฝนตกจะท าใหดิ้นที่ถมไว ้ยบุตวัลงอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม สามารถปลูกได ้

 
 

 

 

  

 4.3 การปลูกยางพารา ควรจะเร่ิมการปลูกในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม เน่ืองจากจะท าใหส้ะดวกในการ

ดูแล โดยเฉพาะช่วงตน้ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม ของทุกปี ส าหรับ

ภาคใตต้อนล่าง ซ่ึงสามารถแบ่งวธีิการปลูกได ้3 วธีิดงัน้ี 

1. การปลูกดว้ยเมล็ด น าเมล็ดยางพาราปลูกลงกลางหลุมที่เตรียมไว ้หลุมละ 3 เมล็ด โดยวางห่างกนั 
ระยะ 5 เซนติเมตร และลึกลงไปจากพื้นผวิหลุมประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

2. การปลูกดว้ยกลา้ตาเขียว น ากลา้ตาเขียวปลูกลงกลางหลุมที่เตรียมไว ้โดยใหต้  าแหน่งของตา สูง

จากพื้นดิน ประมาณ 2 เซนติเมตร หนัตาเขียวหลบแสงแดดที่ร้อนจดัในเวลากลางวนั และปักหลกัไมบ้ริเวณ
ดา้นหนา้ตาเขียว เม่ือตาเขียวแตก เจริญเติบโต จะไดป้้องกนัการกระแทกหกั 

3. การปลูกดว้ยกลา้ยางช าถุงดิน เป็นการปลูกสวนยางพาราที่เป็นที่นิยมมาก เน่ืองจากเป็นวธีิที่มี
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 าเป็นที่จะมีการปลูกซ่อมดว้ยยางช าถุงดิน จนกวา่
จะรอดเตม็พื้นที่ 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 
2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 

 

อุปกรณ์ส าหรับคนงานปลูก/คนงานปลูกซ่อม 

 5.2 การควบคุมวัชพืช 

  5.2.1 การใชแ้รงงานโดยการใชจ้อบ  เสียมถากรอบโคน ถากในแถว หรือถางระหวา่งแถว 

นิยมใชใ้นขณะยางพารามีอายนุอ้ยๆ เศษวชัพชืจากการถอนใหน้ ามาสุมโคน เพือ่ช่วยลดการคายน ้ าบริเวณ
โคน และเพิม่อินทรียวตัถุในดิน เป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินดว้ยเศษวชัพชืที่ไดจ้ากการถาง 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 
2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 
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อุปกรณ์การดายวชัพชื 

  5.2.2 การไถพรวนดว้ยรถแทรกเตอร์ลอ้ยางโดยทัว่ไปในสวนยางพาราที่ไม่ปลูกพชืแซม

หรือพชืคลุมจะใชร้ถแทรกเตอร์ไถพรวนก าจดัวชัพชืระหวา่งแถวตน้ยาง 2 คร้ังต่อปี ในช่วงตน้ฤดูฝนและ
ปลายฤดูฝน สวนยางพาราที่ใหผ้ลผลิตแลว้ ไม่ควรใชร้ถแทรกเตอร์ไถอีกต่อไป 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 
2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 

 
อุปกรณ์คนงานก าจดัวชัพชืดว้ยรถแทรกเตอร์ 

  5.2.3 ดว้ยสารเคมี  สารเคมีที่น ามาใชต้อ้งค านึงถึงอายขุองตน้ยางพารา ปกติจะใชส้ารเคมี
เม่ือยางพารามีอาย ุ 3 ปี ขึ้นไป หรือตน้ยางที่มีเปลือกบริเวณโคนตน้เป็นสีน ้ าตาลสูงจากพื้นดินมากกวา่ 75 

เซนติเมตร ไปแลว้ ในการใชแ้ต่ละคร้ังตอ้งระวงัไม่ใหย้าเคมีฉีดพน่ถูกส่วนสีเขียวของล าตน้ ซ่ึงปัจจุบนั 
กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด รณรงคล์ดสารเคมี หากมีการใชก้็ใหป้ฏิบติัตามหลกัการใชส้า รเคมี

และส่งเสริมใหใ้ชว้ธีิกล หากจ าเป็นก็ใหใ้ชส้ารเคมีที่ไม่เกิดการตกคา้ง หรือท าลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไกลโฟ

เซต 48% 
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เจา้ของสวนยางพาราควรจดัท าตารางการควบคุมไวเ้พือ่กนัการหลงลืม และตระเตรียม

เงินทุนไวด้ าเนินการ ตารางควบคุมเป็นตามตารางขา้งล่าง 

ล าดบัที ่ ปีที่ วธีิการ 
1 1 ใชจ้อบถากรอบโคนรัศมี 0.5 เมตร 
2 1 ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร น าเศษวชัพชืสุมโคน  
3 1 ใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวนแยกดินจากแถว  
4 1 ระหวา่งแถวถางทัว่พื้นที่ หรือฉีดพน่สารเคมี หรือไถพรวน 
5 2 ใชจ้อบถากรอบโคนรัศมี 0.5 เมตร กวาดเศษหญา้สุมโคนระหวา่งแถวถางทัว่พื้นที่ 

หรือฉีดพน่สารเคมี หรือไถพรวน 
6 2 ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร กวาดเศษหญา้สุมโคนระหวา่งแถวถางทัว่พื้นที่ 

หรือฉีดพน่สารเคมี หรือไถพรวน 
7 2 ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร น าเศษวชัพชืสุมดคนระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร์

ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 
8 2 ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร กวาดเศษหญา้สุมโคนระหวา่งแถวถางทัว่พื้นที่ 

หรือฉีดพน่สารเคมี หรือไถพรวน 
9 3 ใชส้ารเคมีฉีดพน่ทัว่พื้นที่ 

10 3 ระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 
11 3 ฉีดพน่สารเคมีในแถวระหวา่งแถวถางทัว่พื้นที่ ฉีดพน่สารเคมี 
12 4 ใชส้ารเคมีฉีดพน่ทัว่พื้นที่ 
13 4 ระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 
14 4 ฉีดพน่สารเคมีในแถวระหวา่งแถวถางทัว่พื้นที่ ฉีดพน่สารเคมี 
15 5 ใชส้ารเคมีฉีดพน่ทัว่พื้นที่ 
16 5 ระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 
17 5 ใชจ้อบถากรอบโคนรัศมี 0.5 เมตร ถางระหวา่งแถว กวาดรวมกอง หรือฉีดพน่

สารเคมี 
18 6 ใชส้ารเคมีฉีดพน่ทัว่พื้นที่ 
19 6 ระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 
20 6 ฉีดพน่สารเคมีในแถวระหวา่งแถวถางทัว่พื้นที่ ฉีดพน่สารเคมี 
21 7-19 ถางทัว่พื้นที่ ฉีดพน่สารเคมี 

การก าจดัวชัพชืควรจะด าเนินการก่อนการใส่ปุ๋ ย 
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สารเคมีก าจัดวัชพืชในสวนยาง 

ชนิดวชัพชื ช่ือสารเคมี ช่ือการคา้ อตัรา (มิลลิลิตร / ไร่) 
วชัพชืทัว่ไป 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 
 

หลักการพิจารณาใช้สารเคม ี

- พจิารณาหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีใหน้อ้ยที่สุดก่อนเป็นล าดบัแรก 

- ใชส้ารเคมีปราบวชัพชืได ้เม่ือโคนตน้ยางมีส่วนที่เป็นสีน ้ าตาล สูงกวา่ 75 เซนติเมตร จากพื้นดิน 

- ในแถวยางตอ้งปราบวชัพชืเป็นแนวกวา้งประมาณ 2 เมตร 

- พจิารณาเลือกใชส้ารเคมีใหเ้หมาะสมกบัชนิดวชัพชืและอายตุน้ยางพารา 

- หา้มใชส้ารเคมีตามบญัชีของมาตรฐานการจดัการป่าไมร้ะดบัสากล 

กรณหีากมีการร่ัวไหลของสารเคมี 

-แจง้บุคคลในพื้นที่ใหรั้บทราบถึงเหตุสารเคมีหกลน้ ร่ัวไหลที่เกิดขึ้น สถานที่ ปริมาณและคุณสมบติัของ

สารเคมีที่หกลน้ ร่ัวไหลนั้น 

-ถา้หากวา่มือของท่านสมัผสัหรือปนเป้ือนสารเคมีที่หกลน้ ร่ัวไหลใหล้า้งมือของท่านใหส้ะอาด  

-สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ถุงมือ เส้ือคลุมหอ้งปฏิบติัการ และแวน่ตา เพือ่ป้องกนั

ไม่ใหส้ารเคมีมาสมัผสั ปนเป้ือนมือ ร่างกายและเส้ือผา้  

-ก าหนดเขตและกั้นแยกเขตที่สารเคมีหกลน้ ใชช้อล์ ก ปากกา เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท าเคร่ืองหมายแสดง

เขตที่สารเคมีหกลน้และจ ากดัการเขา้ไปยงัพื้นที่ดงักล่าว  
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-ผูท้ี่อยูใ่นพื้นที่ที่สารเคมีหกลน้จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบวา่มีการสมัผสัหรือไดรั้บการปนเป้ือนสาร

หรือไม่ หากมีการปนเป้ือนตอ้งไดรั้บการลา้ง ก าจดัการปนเป้ือนนั้ นและใหไ้ปอยูใ่นพื้นที่อ่ืนที่จะมีการรับ
สมัผสักบัสารเคมีนอ้ยที่สุด 

-ในกรณีที่สารเคมีที่หกลน้เป็นสารที่แหง้ ใหค้่อยๆ ท าใหส้ารเคมีที่หกลน้เปียกเล็กนอ้ย เพือ่หลีกเล่ียงไม่ให้
สารเคมีดงักล่าวแพร่กระจายจากกระแสลม ทั้งน้ีใหร้ะวงัอยา่ใหพ้ื้นที่ที่สารเคมีหกลน้มีการ แพร่กระจายโดย

ไม่จ าเป็น ในกรณีที่สารเคมีที่หกลน้เป็นของเหลวใหใ้ชส้ารดูดซบัเทลงไปบนของเหลวดงักล่าวเพือ่จ  ากดั

ปริมาณการแพร่กระจายของการปนเป้ือน  

-ปิดพดัลมหรืออุปกรณ์ระบายอากาศ ควรใชก้ารระบายอากาศเฉพาะที่เท่านั้น  

-แจง้เหตุไปยงัผูเ้ช่ียวชาญภายนอกหรือหน่วยงานที่ เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ เพือ่ใหเ้ขา้ท าการช่วยเหลือและ

ระงบัเหตุ 

-เม่ือมีการควบคุมเขตที่สารเคมีหกลน้ ร่ัวไหลแลว้ ใหเ้ร่ิมด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนการลา้ง ก าจดัการ

ปนเป้ือนใหเ้ร็วที่สุดเท่าที่จะท าได ้โดยสารท าความสะอาดควรมีพร้อมไวแ้ลว้ในชุดอุปกรณ์ท าความสะอาด
สารเคมีหกลน้ ใหท้  าการลดขนาดพื้นที่ที่มีการปนเป้ือนใหเ้หลือนอ้ยที่สุดอยา่งเป็นระบบ หลีกเล่ียงการใช ้

วธีิการท าความสะอาดที่อาจท าใหส้ารเคมีที่หกลน้มีการแพร่กระจายออกไปในวงกวา้งมากขึ้นได ้ในบาง

สถานการณ์ การก าจดัสารเคมีที่หกลน้นั้นอาจใชว้ธีิการลา้งพื้นที่ดว้ยกรดก็ได ้แต่ควรด าเนินการเฉพาะกบั
พื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น 

-น าอุปกรณ์ที่ใชใ้นการก าจดัสารเคมีที่หกลน้ หรือที่ใชล้า้งการปนเป้ือนที่เป็นประเภทใชแ้ลว้ทิ้งที่มีการ

ปนเป้ือนทั้งหมดใส่ไวใ้นถุงพลาสติกเพื่อน าไปก าจดัอยา่งเหมาะสมในภายหลงั ควรน าอุปกรณ์ที่ปนเป้ือน
ใส่ไวใ้นถุงหรือใส่ไวภ้าชนะบรรจุใดๆ ไวเ้พือ่น าไปท าการลา้งก าจดัการปนเป้ือนต่อไป  

-ใชเ้คร่ืองมือวดัระดบัความเขม้ขน้ของสารหรือทดสอบความสะอาด เพือ่ตรวจสอบผลการด าเนินลา้ง ก าจดั
การปนเป้ือน 

การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 

1. อ่านฉลากก่อนใชส้ารเคมี 

2. แต่งกายใหมิ้ดชิดและรัดกุม 

3. ภาชนะบรรจุยา เม่ือใชแ้ลว้ควรน าไปทิ้งเป็นขยะอนัตรายและสารเคมี 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  าการเคล่ือนยา้ยตอ้งทราบวา่สารเคมีที่จะเคล่ือนยา้ยคือสารอะไร และมีลกัษณะความเป็นอนัตรายอยา่งไร 

ทั้งน้ีเพือ่ใหส้ามารถจดัการหรือส่ือสารใหผู้ช่้วยเหลือทราบไดใ้นกรณีที่เกิดอุบติัเหตุสารหกร่ัวไหล และตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงัน้ี 

1. สวมถุงมือ แวน่ตานิรภยั เส้ือคลุมปฏิบตัิการ (เส้ือกาวน์ ) และอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลที่จ  าเป็นอ่ืนๆ 

ส าหรับการเคล่ือนยา้ยสารเคมีและตอ้งดูแลเฝ้าระวงัสารเคมีที่เคล่ือนยา้ยอยา่งเคร่งครัด 

2. สารเคมีที่เคล่ือนยา้ย ตอ้งติดฉลากที่ถูกตอ้งชดัเจน บรรจุในภาชนะที่ปิดฝาสนิท หากจ าเป็นอาจผนึก
ดว้ยแผน่พาราฟิลม์ หากเป็นของเหลวไวไฟตอ้งใชภ้าชนะที่ทนต่อแรงดนั 

3. ตอ้งใชภ้าชนะรองรับ (secondary container) ขวดบรรจุสา ร โดยภาชนะรองรับตอ้งไม่แตกหกัง่าย เช่น 
ท าดว้ยยาง เหล็ก หรือพลาสติก ที่มีขนาดที่สามารถบรรจุขวดสารเคมีนั้นได ้มีวสัดุกนักระแทกและ

หรือมีตวัดูดซบัสารเคมีระหวา่งขวด เช่น vermiculite หากเคล่ือนยา้ยสารที่เขา้กนัไม่ไดต้อ้งแยกภาชนะ

รองรับ 
4. รถเขน็ที่ใชเ้คล่ือนยา้ยสารเคมี ตอ้งมีแนวกั้นที่สูงเพยีงพอที่จะกั้นขวดสารเคมี 

5. การเคล่ือนยา้ยสารเคมีและวตัถุอนัตรายระหวา่งชั้นใหใ้ชลิ้ฟตข์นของ หลีกเล่ียงการใชลิ้ฟตท์ัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการลดใช้สารเคมี 

วัตถุประสงค์ : 

เพื่อลดการใชส้ารเคมีในการท าสวนยางพารา 

ตัวช้ีวัด : 

     ร้อยละ 5  การลดการใช้สารเคมีทุกปี 

      กิจกรรม                             

ช่ือกิจกรรมหลัก 

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 าจดัวชัพชืดว้ยสารเคมี 

 

แผนป้องกนัผลกระทบ 

1. ใชส้ารเคมีฉีดพน่ก าจดัโดยค านึงถึงชนิดของวชัพชืที่ขึ้นอยูเ่ป็นหลกั สารเคมีท่ี ใชค้ือไกลโฟเสท 

เพือ่ป้องกนัสารตกคา้งในดิน 

2. ขวดสารเคมีที่ใชห้มดแลว้ เก็บใส่ถุงขยะสีแดง น ากลบัไปเพือ่ส่งใหท้างกลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม 

ไฟเบอร์บอร์ด ส่งก าจดัยงัผูไ้ดรั้บอนุญาต 

 

 5.3 ใส่ปุ๋ ยยางพารา 

 หลงัจากการน าตน้กลา้ยางพาราลงปลูกแลว้ 60 วนั จะมีการใส่ปุ๋ ยเพือ่เร่งการเจริญเติบโต อยา่งนอ้ย 
2 เดือนคร้ัง ในช่วงปีแรก และจะเวน้ระยะการใส่ ปุ๋ ยในปีถดัไป จนเร่ิมมีการเปิดกรีดน ้ ายางในช่วงอายุ

ประมาณ 6-7 ปี โดยที่นิยมใชก้บัยางพารามี 2 ชนิด คือ ปุ๋ ยอินทรีย ์และปุ๋ ยเคมี 

ใหใ้ส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 20-8-20  ใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยมูลสตัวใ์นอตัรา 2 กิโลกรัมต่อตน้ใหท้  าการก าจดัวชัพชื

ก่อนใส่ปุ๋ ยทุกคร้ัง เพือ่ไม่ใหว้ชัพชืแยง่ธาตุอาหารจากปุ๋ ยหากเป็นพื้นที่ลาดเท น ้ าไหลผา่นควรใส่ปุ๋ ยโดย

วธีิการขดุหลุมฝังไม่ควรใส่ปุ๋ ยในฤดูแลง้หรือมีฝนตกชุกติดต่อกนัหลายวนัเพราะจะท าใหต้น้ยางช็อกปุ๋ ย 
หรือรากเน่าไดป้ระเทศไทยยงัไม่มีมาตรฐานการควบคุมมาตรฐานของปุ๋ ยอินทรีย ์มีแต่การควบคุม 

มาตรฐานของปุ๋ ยเคมี สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร โดยหลงัสุดเม่ือปี พ .ศ. 2542 สถาบนัวจิยัยางได้
แนะน าสูตรปุ๋ ยเคมีไว ้ดงัน้ี 

 



 

15 
 

SIAM FIBREBOARD CO., LTD. 
Registration No. 0105547007195 

 

 

ชนิดของปุ๋ ยสูตรต่างๆ 

 

 

 

 

อัตราการใส่ปุ๋ ยางพาราก่อนเปิดกรีดตามค าแนะน าของ กยท. 

อายุ

(เดอืน) 

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 

 

สูตรที่ N P K ใช้กับ สภาพดิน 

1 20 8 20 ก่อนเปิดกรีด ดินทุกชนิดแหล่งปลูกยางพาราเดิม 

2 20 10 12 ก่อนเปิดกรีด ดินทุกชนิดแหล่งปลูกยางพาราใหม่ 

3 30 5 18 ยางพาราที่เปิดกรีดแลว้ ทุกสภาพแหล่งดิน 
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ยางหลงัเปิดกรีด   ใส่ปุ๋ ยเคมีโดยผสมปุ๋ ยเคมีสูตร 30-5-18 อตัรา 1 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี แบ่งใส่ 2 

คร้ัง ในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน ใส่ปุ๋ ยโดยวธีิหวา่นหรือโรยเป็นแถบบริเวณระหวา่งแถวยางแลว้กลบ
ใส่ปุ๋ ยอินทรียอ์ตัรา 2-3 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปีร่วมกบัปุ๋ ยเคมี ขณะที่ดินมีความช้ืนเพยีงพอ ค วรใส่ปุ๋ ยอินทรีย์

ก่อนใส่ปุ๋ ยเคมีประมาณ 15 วนั 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 

 

  

 

 

อุปกรณ์ส าหรับคนงานใส่ปุ๋ ย 

 5.4 การตัดแต่งกิ่ง  ยางพาราหลงัจากการปลูกจะตอ้งมีการดูแลและตดัแต่งก่ิงอยูเ่สมอโดยเฉพาะ

ในช่วงอายหุลงัจากการปลูกไปจนถึง 3 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโต มีการสร้างล าตน้ และมีการ

แตกก่ิงกา้นมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ จึงจ าเป็นตอ้งตดัส่วนที่ไม่จ  าเป็นออกทิ้ง ใหล้  าตน้มีความ สูงจาก
พื้นดิน ไม่ต ่ากวา่ 3 เมตร เพือ่ความสะดวกในการเปิดกรีดน ้ ายาง เม่ือถึงอายกุารกรีด และสามารถจ าหน่ายไม้

ยางไดร้าคาดี เม่ือหมดอายกุารกรีด โดยมีหลกัการดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่  การแต่งกิ่ง  

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

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 
2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 

 
อุปกรณ์คนงานริดก่ิง 

 5.5 การป้องกันภัย ภยัที่เกิดกบัสวนยางพาราเกิดไดจ้ากคน สตัว ์โรคราแมลง และภยัธรรมชาติ 

               5.5.1 ภัยจากคน  เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  หรือเกิดจากเจตนาที่ไม่หวงัดีต่อเจา้ของ

สวนยางพารา ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มกัไดแ้ก่การไม่เขา้ใจในขั้นตอนของการบ ารุงรักษา การถากวชัพชื

รอบโคน หรือในแถว หรือพรวนโคนด าเนินการใกลโ้คนตน้ยางพาราขนาดเล็กท าใหก้ระทบกระเทือนถึง
เรือนราก การถางในแถวโดยมีดหรือเคร่ืองตดัหญา้ตดัล าตน้ของตน้ยางพารา  หรือ มีดบาดล าตน้เป็นแผล 

การพน่สารเคมีก าจดัวชัพชืถูกยอดยางพารา ท าใหย้อดของตน้ยางพาราเห่ียวเฉา หรือการใส่ปุ๋ ยใกลบ้ริเวณ

โคน ท าใหต้น้ยางพาราเห่ียวตาย เป็นตน้ ภยัที่เกิดจากเจตนา เช่นโกรธแคน้เจา้ของสวนยางพารามาแอบฟัน
ตน้ ยางพาราทิ้ง หรือใชย้าฆ่าตอรดบริเวณโคนตน้ท าใหต้น้ยางพาราตาย เป็นตน้  

  การป้องกันและแก้ไข หากรู้เท่าไม่ถึงการณ์แกโ้ดยการอบรมใหค้วามรู้ และควบคุมการ

ท างานอยา่งใกลชิ้ด หากโดยเจตนาแกโ้ดยการประชาสมัพนัธ ์และใชก้ฏหมาย 

  5.5.2 ภัยจากสัตว์ เกิดไดท้ั้งสตัวเ์ล้ียง และสตัวป่์า ภยัจากสตัวเ์ล้ียง พบมากคือววั ควาย เขา้

มากินหญา้ในแปลงปลูกยางพาราเหยยีบย  า่ถูกตน้ยางขนาดเล็กเสียหาย หรือใชล้  าตวัเสียดสีกบัเปลือกตน้ยาง  

  การป้องกันและแก้ไข  ลอ้มร้ัว หรือก าจดัวชัชพชืที่เป็นอาหารของสตัวเ์ล้ียง ติดป้ายเตือน

เจา้ของสตัวห์รือพบปะพดูคุยกบัเจา้ของสตัว ์หากยงัแกไ้ขปัญหาไม่ไดอ้าจใชก้ฏหมาย 

  5.5.3 ภัยจากโรค รา แมลง ที่มกัจะพบในแปลงยางพารา คือโรคใบยางพาราร่วงในช่วงฤดู

ฝน ที่เกิดจากรา ไฟทอปเทอรา ซ่ึงเกิดกบัยางพาราบางชนิดโดย เฉพาะพนัธุ์  RRIM 600 โรคราด าท าลายท่อ

น ้ ายางท าใหย้างพาราหนา้แหง้ไม่มีน ้ ายางพาราไหล โรคราสีชมพทูี่ก่ิงของยางพาราขนาดใหญ่ ในส่วนของ
แมลงที่พบมาก คือ ปลวกกดักินเปลือกรากที่แหง้ ท  าใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งดินกบัรากตน้ยางพาราท าใหต้น้

ยางพาราเห่ียวตาย ตวัดว้ง หนอนทราย เพล้ีย หอย สามารถก าจดัโดยใชส้ารฆ่าแมลง 

 

 



 

18 
 

SIAM FIBREBOARD CO., LTD. 
Registration No. 0105547007195 

 

 

ภัย โรค และศัตรูที่เกิดกับสวนยางพารา 

1. โรคใบ และฝัก ที่พบในประเทศไทย คือ โรคใบร่วง และฝักเน่า  โรคราแป้ง โ รคใบจุดนูน และโรคใบจุด

ตานก 

                       1.1  โรคใบร่วง และฝักเน่าที่เกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา  (Phytophthora leaf fall and pod rot) 

โรคใบร่วง และฝักเน่าระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม - ธนัวาคม เช้ือราเขา้ท าลายส่วนดอก ใบ และฝักยาง 

ท าใหต้น้ยางเปิดกรีดไดช้า้ลง อาการของโรคคือ ใบยางจะร่วงทั้งที่ใบยงัเขียวสด และใบเหลือง ลกัษณะเด่น 

คือ มีรอยช ้าด าอยูท่ี่กา้นใบตรงก่ึงกลางรอยช ้าจะปรากฏหยดน ้ ายางสีขาวเกาะอยูเ่ม่ือน าใบที่เป็นโรคม สะบดั
เบาๆ ใบยอ่ยจะหลุดออก ฝักยางที่ถูกเช้ือเขา้ท าลายจะเน่าด าคาตน้ ไม่ร่วงหล่นตามธรรมชาติ ส่วนต้ นยาง

อ่อนเช้ือจะเขา้ท าลายบริเวณยอดอ่อนท าใหย้อดเน่า แลว้เขา้ท าลายกา้นใบ และแผน่ใบท าใหต้น้ยางยนืตน้
ตาย เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา   Phytophthora botryosa Chee.P. palmivora (Butler) Cutler.P.nicotianae var 

parasitica เช้ือราจะแพร่ระบาดโดยลม และฝนพดัพาสปอร์ไป โรคจะระบาดใน สภาพอากาศเยน็ ฝนตกชุก 

ความช้ืนสูงต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 4 วนั และมีแสงแดดนอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนั การระบาดพบมากในภาคใตฝ่ั้ง
ตะวนัตก และตะวนัออก  

 การป้องกันก าจัด  คือ ควรก าจดัวชัพชื และตดัแต่งก่ิงในสวนยางใหโ้ปร่ง เพือ่ใหอ้ากาศถ่ายเทได้

สะดวก ช่วยลดความช้ืนในสวนไม่ควรปลูกพชือาศยัของเช้ือรา เช่น ทุเรียน   สม้ และพริกไทยร่วมในสวน
ยาง การใชส้ารเคมีควรใชป้้องกนัโรคก่อนฤดูกาลระบาด เพือ่ลดความเสียหายสารเคมีที่แนะน 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 ลิตรใชก้บัตน้ยางอายนุอ้ยกวา่  2 ปี โดยการ

ฉีดพน่พุม่ใบยางก่อนฤดูกาลระบาดทุก  7 วนั ยเูรีย อตัรา  0.5% ผสมสารจบัใบฉีดพน่พุม่ใบยางก่อนฤดูกาล

ระบาดในช่วงเยน็ทุก 3 วนั 

  1.2 โรคราแป้ง หรือโรคใบที่เกิดจากเช้ือออยเดียม  (Powdery mildew or Oidiumleaf 

Disease) โรคราแป้งระบาดทัว่ไปในช่วงตน้ยางผลิใบใหม่ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ ์ - เมษายน  ท าใหใ้บอ่อน

ร่วง ตน้ยางชะงกัการเจริญ เติบโตและผลผลิตลดลง ลกัษณะอาการของโรค คือเช้ือราจะเขา้ท าลายใบอ่อนท า

ใหป้ลายใบบิดงอเน่าเป็นสีด า และร่วงหล่นจากตน้ส่วนมากเป็นใบยอ่ยเน่ืองจากกา้นใบยงัติดอยูท่ี่ก่ิงกา้นบน

ตน้ใบระยะเพสลาดจะเกิดเป็นจุดแผลค่อนขา้งใหญ่ และมีขอบเขตไม่แน่นอนอยูด่า้นล่างของแผน่ใบ บน
รอยแผลจะเป็นปุยเสน้ใยสีขาวเทา  นอกจากนั้นเช้ือรายงัเขา้ท าลายดอกยางท าใหด้อกร่วง เป็นอุปสรรคใน

การปรับปรุงพนัธุย์าง ในดินที่ขาดธาตุสงักะสีจะท าใหเ้ป็นโรคไดง่้ายขึ้น เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Oidium 
hevea Steinm เช้ือราจะแพร่ระบาดโดยลม และแมลงจ าพวกไรที่ดูดกินน ้ าเล้ียงจากใบอ่อนเป็นตวัช่วกระจาย

เช้ือโรคใหแ้พร่หลาย ปกติจะระบาดในระยะที่ตน้ยางผลิใบใหม่ๆ ในขณะที่มีฝนตกปรอยๆ อากาศร้อนและ

มีแสงแดดจดัในเวลากลางวนั โรคราแป้งพบระบาดมากในภาคะวนัออกเฉียงเหนือ  
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  การป้องกันก าจัด  คือหลีกเล่ียงการเกิดโรคโดยการเพิม่ปุ๋ ยไนโตรเจนก่อนยางผลิใบใหม่

เป็นการเร่งใหต้น้ยางผลิใบเร็วขึ้น หรือใชส้ารเคมีก่อนการเกิดโรค ไดแ้ก่ บีโนมิล 50% WP อตัราการใช้  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  โรคใบจุดนูนหรือโรคที่เกิดจากเช้ือคอลเลทโทตริกัม  (Colletotrichum leaf Disease) 

โรคใบจุดนูนระบาดทัว่ไปในช่วงเดือนพฤษภาคม -พฤศจิกายน ลกัษณะอาการของโรค คือ ใบยางอ่อนใน

ระยะผลิใบใหม่ที่ถูกเช้ือราเขา้ท าลายใบจะเห่ียว และหลุดร่วงทนัที แต่ถา้เขา้ท าลายในระยะ  ใบเจริญขึ้นมาก
แลว้ใบจะแสดงอาการเป็นจุด บางส่วนของใบอาจบิดงอ อาการของจุดบนใบยางอ่อนจะมีสปอร์ของเช้ือรา

เกาะอยูค่ลา้ยหยดไขสีชมพ ูส าหรับใบที่แก่เตม็ที่แผน่ใบจะแสดงอาการเป็นจุดสีน ้ าตาล มีขอบแผลสีเหลือง 
ในระยะที่ฝนตกชุกเช้ือราจะเขา้ท าลายยอดอ่อนและก่ิงอ่อนที่ยงัเป็นสีเขียวอยูท่  าใหย้อดอ่อนเน่าด า ก่ิงอ่อน

แตก มีลกัษณะเป็นแผลกลม เม่ือก่ิงกา้น และยอดยางเป็นแผลจ านวนมากจะส่งผลใหย้อดยางนั้นแหง้ตายใน

สภาวะอากาศที่แหง้แลง้ในระยะต่อมา เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides Penz เช้ือรา
จะสร้างสปอร์เป็นจ านวนมากบนแผลเห็นเป็นสีสม้อมชมพเูม่ืออากาศมีความช้ืนสูง เช้ือราแพร่ระบาดโดย

ลม น ้ าคา้ง และฝน  

  การป้องกันก าจัด  คือใชส้ารเคมีพน่ใบยางก่อนฤดูกาลระบาด ไดแ้ก่ ไซแนบ  80% WP 

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

มิล   50% WP 40 กรัมต่อน ้ า  20 ลิตร เป็นตน้ โดยใชก้บัตน้ยางอายนุอ้ยกวา่  2 ปี โดยฉีดพน่สารเคมีบนใบ
ยางที่เร่ิมผลิใบใหม่ และก าลงัขยายตวัจนมีขนาดโตเตม็ที่ 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 ้ใบยางอ่อนที่เช้ือเขา้ท าลายจะแสดงอาการเป็นแผลจุดกลม ขอบแผลสีน ้ าตาลด า กลางแผลสีซีด

หรือสีเทาแลว้ร่วงหากเช้ือเขา้ท าลายในระยะที่เป็นใบเพสลาดแผลจะขยาย ลุกลามเขา้ไปตามเสน้ใบท าให้
เห็นเป็นรูปกา้งปลา และจะมีสีซีด เน้ือเยือ่บริเวณรอยแผลจะเป็นสีเหลืองถึงสีน ้ าตาลแลว้ใบจะร่วง สาเหตุ

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

ในสภาพอากาศร้อนช้ืน  

  การป้องกันก าจัดคือ ไม่ควรปลูกพชือาศยัของเช้ือรา เช่น งา ถัว่เหลือง และมะละกอ เป็น

พชืแซมในแหล่งระบาดของโรคเพือ่ตดัวงจรของเช้ือรา อาจใชส้ารเคมีพน่ใบยางก่อนฤดูกาลระบาด ไดแ้ก่ 

ไตรดีมอร์ฟ 75% EC อตัราการใช้  10 ซีซี/น ้ า 20 ลิตร, บีโนมิล 50% WP อตัราการใช้  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 าแลว้ร่วงเหลือแต่ ยอดบวมโตแต่ถา้ใบยางมีอายุ

มากขึ้น จุดที่เกิดขึ้นจะมีลกัษณะคลา้ยกบัตานก ลกัษณะของจุดค่อนขา้งกลมมีขอบ แผลสีน ้ าตาลลอ้มรอบ
รอยโปร่งแสงที่บริเวณกลางจุด ขนาดของจุดประมาณ 1- 3 มิลลิเมตร เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Drechslera 

(Helminthosporium) hevea (Petch) M.B. Ellis  เช้ือราจะสร้างสปอร์บนแผลดา้นใตใ้บ เช้ือน้ีแพร่ระบาด 
โดยลม ฝน น ้ าคา้ง หรือจากการสมัผสัระหวา่งตน้ยางที่เป็นโรคภายในสวนยาง โรคจะเกิดรุนแรงถา้ปลูกใน

พื้นที่ดินทราย  

  การป้องกันก าจัด คือ หลีกเล่ียงการปลูกยางในดินทราย ใชส้ารเคมีบางชนิดในการป้องกนั 

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

น ้ า 20 ลิตร, คลอโรธาโลนิล  75% WP อตัราการใช้  48 กรัมต่อน ้ า  20 ลิตร เป็นตน้ ใชพ้น่ใบยางอ่อนปลาย

ยอดในระยะที่ผลิใบใหม่ทุก 7 วนั 

       1.6  โรคใบไหม้ลาตินอเมริกา  (South American Leaf Blight)  โรคใบไหมล้าตินอเมริกนั

ระบาดตลอดทั้งปีในพื้นที่ปลูกยางเฉพาะกลุ่มประเทศแถบอเมริกากลาง อเมริกาใต ้และหมู่เกาะคาริบเบียน 
เช้ือจะเขา้ท าลายฝักยาง ดอกยาง และใบยางท าใหใ้บร่วงส่งผลใหต้น้ยางแคระแกรนผลผลิตลดลง โรคน้ียงั

ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่อาจแพร่ระบาดเขา้มาในประเทศไดห้ากไม่มีการ ควบคุมอยา่งเขม้งวด ลกัษณะ

อาการของโรค คือใบอ่อนที่เร่ิมผลิไม่เกิน 1 สปัดาห์ เม่ือถูกเช้ือเขา้ท าลาย จะเป็นรอยแผลสีเทา ใบจะบิดงอ 
และเน่าหลุดในเวลาต่อมา ใบที่มีอายมุากขึ้นแต่ยงัอยูใ่นระยะใบอ่อนจะพบเสน้ใยเช้ือรารวมกนัเป็นกระจุก

ปุยสีเขียวมะกอกอยูด่า้นใตข้องแผน่ใบ ในระยะใบเพสลาดบริเวณแผลดา้นบนใบตรงรอยแผลเดิมจะเกิด
เป็นช่องโหวต่่อมาเช้ือราจะสร้างสปอร์มีลกัษณะเป็นทรงกลมสีด าอยูต่รงขอบแผลเดิม และอยูก่นัเป็นวงๆ 

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

โรคน้ีในพื้นที่ปลูกยางแหล่งอ่ืนๆ นอกจากอเมริกากลาง  

  การป้องกันก าจัดในไทยวธีิที่ดีที่สุด คือ ป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือโรคเขา้มาระบาดในประเทศโดย

การกกักนัพชืหรือก าหนดการปลอดโรคของผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินที่เดินทางมาจากบริเวณที่มี โรคระบาด

อยา่งเขม้งวด เกษตรควรตรวจสวนยางสม ่าเสมอถา้พบโรคที่น่าสงสยัใหน้ าตวัอยา่งไปติดต่อกบัหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งที่ใกลท้ี่สุด เช่น ศูนยว์จิยัยาง เป็นตน้ กรณีที่ตรวจพบโรคใหใ้ชส้ารเคมีไตรโคลพายร์ อตัรา  320 

มิลลิลิตร/ไร่ พน่ใบยางเพือ่ใหใ้บยางร่วงแลว้ตามดว้ยการฉีดพน่สารเคมีก าจดัเช้ือราดงัน้ี คือ คลอโรธาโลนิล  
75% WP อตัรา 160 กรัมต่อไร่, บีโนมิล 50% WP อตัรา 128 กรัมต่อไร่ และแมนโคเซบ  80% WP อตัรา  240 

กรัมต่อไร่ 

 

2.  โรคล าต้น และกิ่งก้าน 

        2.1  โรคเส้นด า  (Black stripe) ระบาดในสวนยางที่เปิดกรีดแลว้โดยเฉพาะในพื้นที่

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

ด าหรือน ้ าตาลด า เป็นเสน้ขยายขึ้นลงตามแนวขนานกบัล าตน้ ถา้เป็นรุนแรงเปลือกของหนา้กรีดบริเวณที่
เป็นโรคจะปริเน่า และมีน ้ ายางไหล เปลือกจะเน่าหลุดออกท าใหห้นา้กรีดเสียหาย  ถา้การเขา้ท าลายของเช้ือ

ไม่รุนแรง เปลือกจะเป็นปุ่ มปม เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา  Phytophthora botryosa Chee. P. palmivora 

(Butler)  Butler. โรคน้ีระบาดรุนแรงในจงัหวดัทางฝ่ังตะวนัตก และฝ่ังตะวนัออก  และฝ่ังตะวนัออกของ

ภาคใตเ้น่ืองจากมีลมมรสุมพดัผา่น และมีฝนตกชุกในเขตดงักล่าว  

  การป้องกันก าจัด  คือไม่ควรปลูกพชือาศยัของเช้ือราเป็นพชืร่วมยางเป็นพชืแซม เช่น 

ทุเรียน มะพร้าว โกโก ้สม้ มะละกอ พริกไทย และยาสูบ ทาสารเคมีป้องกนัโรคก่อนฤดูกาลโรคระบาดโดย

การเฉือนเปลือกส่วนที่เป็นโรคเดิมออกแลว้ทาแผลดว้ยสารเคมีก าจดัเช้ือราดงัน้ี คือ เมตาแลคซิล  35% SD 
อตัรา  14 กรัมต่อน ้ า  1 ลิตร พน่หรือทาหนา้กรีดทุก  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) ระบาดเฉพาะในพื้นที่ที่มีความช้ืนสูง และฝนตกชุก

ในช่วงเดือนมิถุนายน - ธนัวาคม โดยเช้ือราเขา้ท าลายรอยกรีดท าใหห้นา้กรีดยางเน่าเสียหายลกัษณะอาการ

ของโรค คือเปลือกเหนือรอยกรีดมีลกัษณะฉ ่าน ้ าเป็นรอยช ้าสีหม่นต่อมาเป็นรอยบุ๋ม  และพบเสน้ใยของเช้ือ

ราสีขาวเทาเจริญตรงรอยแผล ถา้มีความช้ืนเหมาะสมเช้ือราจะท าใหเ้ปลือกหนา้กรีดเน่าเหลือแต่เน้ือไมสี้ด า 
และไม่สามารถกรีดซ ้ าบนเปลือกงอกใหม่ได ้เม่ือเฉือนเปลือกบริเวณขา้งเคียงรอยแผลจะไม่พบอาการเน่า

ลุกลามไปซ่ึงต่างจากโรคเสน้ด ามีลายเสน้สีด าขยายขึ้ นไป และลุกลามลงใตร้อยกรีด เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือ
รา Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst. เช้ือจะแพร่ระบาดโดยลมและมีแมลงเป็นพาหะ  

  การป้องกันก าจัด คือไม่ควรปลูกพชือาศยัของเช้ือราเป็นพชืร่วมยางหรือพชืแซมยาง ไดแ้ก่ 

กาแฟ โกโก ้มะม่วง มะพร้าว และมนัฝร่ัง ควรตดัแต่งก่ิงกา้น และก าจดัวชัพชืใหส้วนโล่งเตียนเพือ่ลด
ความช้ืนในสวนยาง เม่ือพบตน้ยางเป็นโรคควรขดูเอาส่วนที่เป็นโรคออกแลว้ใชส้ารเคมีทาหนา้ยางจนกวา่

หนา้กรีดยางจะแหง้เป็นปกติ สารเคมีที่แนะน ามีหลายชนิด เช่น บีโนมิล  50% WP อตัราการใช้  20 กรัมต่อ
น ้ า 1 ลิตร, ไธอะเบนดาโซล 40% WP  อตัราใช้   20  กรัมต่อน ้ า  1 ลิตร พน่หรือทาหนา้กรีดยางทุก  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 เปลือกใตร้อยกรีดจะแตกขยายบริเวณมากขึ้นจนถึงพื้นดิน และหลุดออกเน่ืองจาก

เปลือกงอกใหม่ภายในดนัออกมา สาเหตุของอาการยงัไม่ชดัเจนแต่คาดวา่น่าจะเกิดจากการกรีดถ่ีท าใหเ้กิด
ความผดิปกติทางสรีระวทิยาของท่อน ้ ายางท าใหต้น้ยางแสดงอาการเปลือกแหง้มากขึ้น  

  การป้องกันและรักษา  คือ ลดและควบคุมโรคกบัตน้ยางที่เปิดยางแลว้โดยวธีิท าร่องแยก

ส่วนที่เป็นโรคออกจากกนั และเม่ือตรวจพบยางตน้ใดที่เป็นโรคน้ีเพยีงบางส่วนจะตอ้งท าร่องโดยการใชส่ิ้ว
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เซาะร่องใหลึ้กถึงเน้ือไมโ้ดยรอบบริเวณที่เป็นโรคโดยใหร่้องที่ท  าน้ีห่างจากบริเวณที่เป็นโรคประมาณ  2 

เซนติเมตร หลงัจากนั้นก็สามารถเปิดกรีดต่อไปไดต้ามปกติ แต่ในการกรีดตอ้งเปิดกรีดต ่าลงมาจากบริเวณที่
เป็นโรค เปล่ียนระบบกรีดใหม่ใหเ้หมาะสมกบัพนัธุย์าง และไม่กรีดหกัโหมติดต่อกนันานๆ 

  2.4  โรคราสีชมพู (Pink disease) ระบาดในแปลงยางอ่อน และตน้ยางเปิดกรีดแลว้ในช่วง

เดือนมิถุนายน - ธนัวาคม โดยเช้ือราจะเขา้ท าลายคาคบและ ก่ิงกา้นท าใหต้น้ยางทรุดโทรม และแคระแกร็น

ลกัษณะอาการของโรค คือ เปลือกที่บริเวณคาคบ ง่ามก่ิง ก่ิงกา้นและล าตน้จะปริแตกมีหยดน ้ ายางไหล และ

มีเสน้ใยเช้ือราสีขาวบนรอยแผล ถา้สภาพแวดลอ้มเหมาะสม เสน้ใยเช้ือจะรวมกนัตามผวิเปลือกเป็นสีชมพู
ท  าใหเ้ปลือกแตก และกะเทาะออกน ้ ายางไหลออกมาจากจบัตามก่ิงกา้น และล าตน้เม่ือน ้ ายางแหง้จะมีราด า

เขา้จบัเป็นทางสีด า ใบยางจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา  Corticium salmonicolour Berk.& 

Br.สปอร์ของเช้ือราจะปลิวไปตามลม และละอองฝน  

  การป้องกันก าจัด คือ ดูแลสวนใหมี้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่อบัช้ืน ไม่ควรปลูกพชือาศยั

เป็นพชืแซมในสวนยาง เช่น กาแฟ ชา สม้ เงาะ และขนุน หรือใชส้ารเคมีบอร์โดมิกเจอร์ทาบริเวณที่เป็นโรค
ไม่แนะน าใชก้บัตน้ยางที่เปิดกรีดแลว้เน่ืองจากสารทองแดงจะไหลผสมกบัน ้ ายางที่กรีดไดท้  าใหคุ้ณภาพน ้ า

ยางเส่ือมลง ตน้ยางท่ีเปิดกรีดแลว้ใ หใ้ชส้ารเคมีฉีดหรือทาบริเวณที่เป็นโรค ดงัน้ี คือ   เบนโนมิล  50% WP 

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

 

3.  โรคราก 

        3.1 โรครากขาว  (White root disease) ระบาดในสวนยางปลูกใหม่เป็นโรคที่ท  าความ

เสียหายใหก้บัตน้ยางมากที่สุดในบรรดาโรครากลกัษณะอาการของโรค คือ ทรงพุม่แสดงอาการใบเหลือง
ผดิปกติ 1-2 ก่ิง ถา้เป็นยางเล็กใบจะเห่ียวเฉาขอบใบมว้นงอลงดา้นล่างต่อมาจะร่วงและยนืตน้ตายบริเวณราก

จะปรากฏเสน้ใยสีขาวติดแน่นกบัผวิรากเม่ือเสน้ใยอายมุากขึ้นจะเป็นเสน้กลมนูน สีเหลืองซีด ดอกเห็ดของ
เช้ือราที่โคนตน้มีลกัษณะเป็นแผน่คร่ึงวงกลมแผน่เดียวหรือซอ้นกนัเป็นชั้นๆ ผวิดา้นบนเป็นสีเหลืองสม้

โดยมีสีเขม้อ่อนเรียงสลบักนัเป็นวง ผวิดา้นล่างเป็นสีสม้แดงหรือสีน ้ าตาลขอบดอกเป็นสีขาว เช้ือสาเหตุเกิด

จากเช้ือรา Rigidoporus lignosus  (Klotzsch) Imazeki 

  การป้องกัน และรักษา คือ การเตรียมพื้นที่ปลูกยางจะตอ้งท าการถอนรากและเผาท าลายตอ

ไม ้ท่อนไมใ้หห้มด เพือ่ท  าลายเช้ือราอนัอาจท าใหเ้กิด โรครากขาวได ้หลงัจากปลูกยางประมาณ  1 ปี หมัน่

ตรวจดูตน้ที่เป็นโรค หากไม่พบตน้ที่เป็นโรคใหป้้องกนัดว้ยการทาสารเคมีพซีีเอ็นบี  (PCNB) 20% เคลือบ
ไวท้ี่โคนตน้ตรงคอดิน รากแกว้ และฐานของรากแขนง หากพบตน้ที่เป็นโรคบริเวณโคนตน้ โคนราก และ

รากแขนงใหต้ดัหรือเฉือนทิ้ง แลว้ทาดว้ยสารเคมีพซีีเอ็นบี (PCNB) 20% ผสมน ้ า และควรท าการตรวจซ ้ าใน
ปีต่อไป ถา้พบโรครากขาวในตน้ยางอายนุอ้ยใหท้  าการขดุรากที่เป็นโรคขึ้นมาเผาท าลาย 
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       3.2 โรครากน ้าตาล  (Brown root disease) ระบาดมากในสวนยางที่มีตน้หกัโค่นเน่ืองจาก

ลมโดยสปอร์ที่ปลิวอยูใ่นอากาศจะตกลงบนรอยหกัแลว้ลุกลามไปยงัโคนตน้ และรากลกัษณะอาการของ
โรค คือ ทรงพุม่มีอาการใบเหลืองผดิปกติต่อมาใบร่วง และยนืตน้ตายเช่นเดียวกนักบัโรครากขาว จะพบเสน้

ใยสีน ้ าตาลปนเหลืองเป็นขยุปกคลุมผวิราก และเกาะยดึดินทรายไวท้  าใหร้ากมีลกัษณะขรุขระ เสน้ใยเม่ือแก่
จะเป็นแผน่สีน ้ าตาลด า ในระยะที่เป็นโรครุนแรงนานเม่ือตดัตามขวางจะเห็นสายเสน้ใยที่แทรกในเน้ือไมมี้

ลกัษณะคลา้ยรวงผึ้ง เน้ือไมจ้ะเบา และแหง้ ดอกเห็ดจะเป็นแผน่หนา และแขง็ลกัษณะคร่ึงวงกลมค่อนขา้ง

เล็ก ผวิดา้ นบนเป็นรอยยน่เป็นวงสีน ้ าตาลเขม้ ผวิดา้นล่างเป็นสีเทา สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Phellinus noxius 
(Corner) G.H. Gunn.  จะแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน หรือสภาพที่มีความช้ืนสูง แพร่ระบาดโดยลมพดัไปตก

บนรอยหกัของล าตน้แลว้งอกเจริญลุกลามไปยงัโคนตน้ และรากและการสมัผสักนัของรากที่เป็นโรค  

  การป้องกัน และรักษา คือ เตรียมพื้นที่ปลูกยางใหป้ลอดโรค หลงัการปลูกควรหมัน่ตรวจ

ตราตน้ยางสม ่าเสมอ   ถา้พบเป็นโรครากควรถอนออกท าลายทนัที ไม่ควรปลูกพชืที่เป็นพชือาศยัของโรค

ราก เช่น สม้  โกโก ้ชา กาแฟ มะพร้าว พริกขี้หนู มนัเทศ มนัส าปะหลงั เป็นตน้ เพือ่ตดัวงจรการระบาด 
และลดความรุนแรงของโรค 

                       3.3  โรครากแดง (Red root disease) ระบาดในสวนที่มีตอ และรากไมใ้หญ่ๆ ฝังลึกในดิน

เน่ืองจากเช้ือราเจริญเติบโตค่อนขา้งชา้จึงมกัพบอาการของโรครากแดงกบัตน้ยางที่กรีดไดแ้ลว้เป็นส่วนใหญ่

อาการของโรค คือ เสน้ใยของเช้ือราสาเหตุของโรคน้ีจะมีสีแดง และเป็นมนัปกคลุมผวิรากของยางที่เป็น

โรค หากเช้ือราอยูใ่นระ ยะเจริญเสน้ใยจะมีสีขาวครีมเม่ือแก่ขึ้นจะกลายเป็นสีแดง รากยางที่เป็นโรคน้ีใน
ระยะแรกจะมีสีน ้ าตาลซีดและแขง็ต่อมาเปล่ียนเป็นสีเน้ืออ่อน เน้ือไมท้ี่เป็นโรคจะพรุน อาจเปียกหรือแหง้

แลว้แต่สภาพของดิน เน้ือเยือ่แต่ละวงจะหลุดลุ่ยแยกออกจากกนัไดง่้าย ดอกเห็ดจะเป็นวงแข็ ง ผวิดา้นบน

เป็นรอยยน่สีน ้ าตาลแดงเขม้ ผวิดา้นล่างเป็นสีขาวขี้ เถา้รอบๆ ของดอกเห็ดมีสีขาวครีม เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือ
รา Gonoderma pseudojerreum  

  การป้องกันก าจัด คือ การเตรียมพื้นที่ปลูกยางจะตอ้งท าการถอนราก และเผาท าลายตอไม้

ท่อนไมเ้พือ่ท  าลายเช้ือราอนัอาจท าใหเ้กิดโรครากไดห้รือหมัน่ตรวจตราดูตน้ที่เป็นโรคโดยการขดุโคนดูราก

หลงัจากปลูกยางไปแลว้ประมาณ 1 ปี หากไม่พบตน้ที่เป็นโรคใหท้าสารเคมีพซีีเอ็นบี  (PCNB) 20% เคลือบ

ไวท้ี่โคนตน้ตรงคอดิน รากแกว้ และฐานของรากแขนงหากพบตน้ที่เป็นโรคที่โคนตน้ โคนราก 
และรากแขนงใหต้ดั หรือเฉือนทิ้งแลว้ทาดว้ยสารเคมี PCNB 20% ผสมน ้ า และควรท าการตรวจซ ้ าในเวลา  

12 เดือนต่อมา ถา้พบโรคในตน้ยางอายนุอ้ยใหท้  าการขดุรากที่เป็นโรคขึ้นมาเผาท าลาย 
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4.  แมลง และศัตรูยาง 

       4.1 หนอนทราย  (Grub of cockchafers) หนอนทรายเป็นตวัอ่อนของดว้งชนิดหน่ึงมีช่ือ

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

ใหญ่ขนาดน้ิวช้ี มีจุดเป็นแถวขา้งล าตวั  สีขาวนวลเม่ือน ามาวางบนพื้นดินตวัหนอนจะงอคลา้ยเบด็ตกปลา  
หนอนทรายจะเร่ิมท าลายราก ตน้ยางขนาดเล็ก มีพุม่ใบ 1 - 2 ฉตัรท าใหพุ้ม่ใบมีสีเหลือง  เพราะระบบรากถูก

ท าลายเม่ือขดุตน้ยางตน้นั้นมาดูจะพบตวั หนอนทราย หนอนทรายจะกดักินรากยางท าใหต้น้ยางตายเป็น

หยอ่มๆ พบมากในแปลงกลา้ยางที่ปลูกในดินทราย 

       4.2 ปลวก  (Termites) ปลวกที่กดักินรากยาง ช่ือวทิยาศาสตร์  Coptotermes curvignatius 

Holmgr .จะท าลายตน้ยางโดยการกดักินส่วนรากและภายในล าตน้จนเป็นโพรงท าใหต้น้ยางยนืตน้ตาย  โดย
ไม่สามารถสงัเกตเห็นจากภายนอกไดจ้นกวา่จะขดุรากดู การป้องกนั และรักษา คือใชส้ารเคมีก าจดัแมลง 

ไดแ้ก่   ออลดริน   ดีลดริน เฮพตาคลอ หรือคลอเดนในรูปของเหลว ราดที่โคนตน้ใหท้ัว่บริเวณรากของตน้ที่

ถูกท าลายและตน้ขา้งเคียง 

       4.3  ด้วงมอดไม้  (Boring beetles) ด้วงมอดไม้มีช่ือวิทยาศาสตร์  Xyleborus sp. รูปร่าง

ทรงกระบอกยาว  1 - 3 มิลลิเมตร  สีน ้ าตาล  ดว้งมอดไมจ้ะ เจาะท าลายก่ิงกา้น และล าตน้ยางท าใหเ้ป็นรู รูที่

มอดเจาะจะมีผงไมท้ี่เรียกวา่ ขี้มอดติดอยู ่ ตวัมอดอาจแพร่เช้ือราที่ติดไปกบัตวัมนัเขา้ไปท าลายตน้ยางทาง
บาดแผลที่เจาะไว ้เม่ือสภาพอากาศเหมาะสมเช้ือราจะเจริญท าใหต้น้ยางเป็นโรค และทรุดโทรม การป้องกนั

ก าจดัคือ ใชส้ารเคมีลินเดน อตัรา 10 ซีซี ผสมน ้ า 10 ลิตรฉีดพน่บริเวณที่พบแมลง 

       4.4  เพลีย้หอย (Scale insect)  เพล้ียหอยชนิดที่ท  าอนัตรายกบัตน้ยาง มีช่ือวทิยาศาสตร์ 

Saissetia nigra Nieth   เม่ือตวัอ่อนออกจากไข่จะมีขาและเคล่ือนที่ได ้และดูดกินน ้ าเล้ียงตามล าตน้ และก่ิง

กา้นที่มีสีเขียวของเหลวที่เพล้ียหอยขบัถ่ายออกมาน้ี ถา้หยดลงบนใบจะท าใหใ้บเกิดราด าปกคลุมผวิใบ ท า
ใหใ้บไม่สามารถสงัเคราะห์แสงได ้การป้องกนัก าจดัคือ ใชส้ารเคมีคาบาริล อตัรา 15 - 55 กรัม ผสมน ้ า 20 

ลิตร ฉีดพน่ป้องกนัมดที่เป็นพาหะแพร่เพล้ียหอย หรือใชน้ ้ ามนัก๊าดผสมสบู่ และน ้ าในอตัราส่วน  0.55 ลิตร 
: 450 กรัม : 4.5 ลิตร ฉีดพน่เพล้ียหอยอาทิตยล์ะคร้ังหรือใชส้ารเคมีมาลาไทออน  อตัรา 1.35 กิโลกรัม ผสม

น ้ า 400 ลิตร ฉีดพน่บริเวณที่มีเพล้ียหอย อาทิตยล์ะคร้ังเป็นเวลา 3 - 4 คร้ัง 

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

ยาว 0.15 มิลลิเมตร ตวัเมียยาว 0.2 มิลลิเมตร มีสีเหลืองใสไรพชืท 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 ภัยจากธรรมชาติ 

1. การป้องกนัลมที่เกิดจากลมมรสุม ซ่ึงจะท าใหต้น้ยางพาราที่มีอาย ุ3 ปีขึ้นไปลม้ลง แกไ้ขโดยการก าหนด
แนวปลูกที่ไม่ขวางทางลม หากลม้ไปแลว้ใหต้ดัยอดของตน้ทลม้ แลว้ใชร้ถแบคโฮขดุหลุมฝังใหม่ หรือใช้

แรงคนปลูกใหม่ก็ได ้
2. การป้องกนัไฟไหมส้วนยางพารา ที่เกิดจากความแหง้แลง้ ระหวา่งเดือนธนัวาคม-เมษายน หลกัการส าคญั

ในการป้องกนัไฟ คือการลดวชัพชืออกจากแปลงใหม้ากที่สุด 

  5.5.5 การส ารวจการเจริญเติบโต ก าลังผลิต และความเพิ่มพูนรายปี ของไม้ยางพารา 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจ  

 1.1 เทปวดัระยะ (ใชว้ดัความโต) 

 1.2 แบบฟอร์มการประเมินปริมาณไมย้างพาราก่อนโค่นลม้ และปริมาณความเพิม่พนูไมย้างพารา 

2. วิธีการส ารวจการเจริญเติบโตของไม้ยางพารายาง 

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

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

- พื้นที่สวนยางพารา 1-80 ไร่ สุ่มส ารวจ 1 ไร่ 
- พื้นที่สวนยางพารา 81-160 ไร่ สุ่มส ารวจ 2 ไร่ 
- พื้นที่สวนยางพารา 160ไร่ขึ้นไป สุ่มส ารวจ 3 ไร่ (โดยการสุ่มจดัฉลาก) 
2.2 น าขอ้มูลการเจริญเติบโตที่วดัได ้(ขนาดรอบล าตน้) มาหาค่าเฉล่ีย 
2.3 น าตวัเลขการเจริญเติบโตที่วดัได ้จากขอ้ 2 มาใชค้  านวณหาน ้ าหนกัสดของตน้ยางโดยใชสู้ตร  
                                     สูตร            y = 11.34 (x) -344.6 

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

  ที่มา : สถาบนัวจิยัยาง รายงานผลการวจิยัเร่ืองเตม็ 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 ้ าหนกัสดที่ไดจ้ากขอ้ 2.3 มาคูณกบัจ านวนตน้ยางพาราที่รอดตายเฉล่ียต่อไร่ (การ

ค านวณอตัราการรอดตาย = จ านวนตน้เป็น/จ านวนตน้ทั้งหมด x100 จะมี หน่วยเป็น %)  
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 ยกตวัอยา่ง 1ไร่มีตน้ยาง 65 ตน้ (เปอร์เซ็นตร์อดตาย 85.53%) ใหน้ าตวัเลขมาคูณกบัน ้ าหนกัที่ได้
จากขอ้ 2.3 จะได ้449.2 X 65 = 29,198 กิโลกรัมต่อไร่ 

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

น ้ าหนกัของไมย้างพาราทั้งสวน  
  ยกตวัอยา่ง : สมมุติ 1 ส่วน มี 7 ไร่ จะได ้29.198 x 7 = 204.386 ตนั 
3. การค านวณความเพิ่มพูนไม้ยางพารา (AYI) และก าลังผลิตไม้ยางพารา 
 การค านวณน ้ าหนกั / ปริมาตรไมย้างพารา (ค่าเฉล่ียทุกสายพนัธุ)์  
 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  
ที่มา : หนงัสือกรมป่าไม ้ด่วนที่สุด ทส 1602.4/8037 ลงวนัที่ 11 มิถุนายน 2533 เร่ืองการด าเนินการตาม 
มติ คณะรัฐมนตรี  25 มิถุนายน 2553 เพือ่พจิารณาแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัป่าไมพ้ทุธศกัราช
และส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไมย้างพารา 
การค านวณค่า AYI แต่ละแปลงสมาชิก 
3.1 จากการส ารวจการเจริญเติบโตยางพาราและความเพิม่พนูรายปี ไดน้ ้ าหนกัไมย้างพารารวมทั้งแปลง 
(ตนั)  
 ยกตวัอยา่ง:  พื้นที่ 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.  
   พื้นที่ 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)/พื้นที่แปลงสมาชิก(ไร่) 
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 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) / พื้นที่ (ไร่) 
  ยกตวัอยา่ง: 99.83/30 = 3.33 ลบ.ม. / ไร่ / ปี 

ที่มา :  แผนบริหารการจดัการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคใต ้ประจ าปี 2559 
 
การส ารวจสวนยางพาราจะท าปีละหน่ึงคร้ัง เพือ่จดัท าและปรับปรุงแผนการท าไมใ้หส้อดคลอ้งกบั

อายขุองตน้ยางพารา ปริมาณก าลงัการผลิต และนโยบายของกลุ่มฯ  
 

มาตรฐานการเจริญเติบโตของต้นยางของสถาบันวิจัยยาง 
อาย ุ มาตรฐานขนาดล าตน้ที่ความสูง 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 ้ ายางดิบที่จบัตวัแขง็ก่อนน 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 เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นเม่ือส้ินสุดการกรีดยางพารา เน้ือไมส้ามารถน าไปแปรรูป ท า
เป็นไมเ้พือ่การก่อสร้าง เคร่ืองเรือน ไมอ้ดั และเศษไมป้ลายไมท้  าเช้ือเพลิงได ้ราคาเฉล่ีย (2560) ประมาณไร่

ละ 29,000 บาท 

 6.1  การเตรียมการก่อนกรีดยางพารา เม่ือยางพาราที่ปลูกไวมี้อาย ุ– 6.5 ปีเตม็ จะตอ้งท าการ

ตรวจสอบดูวา่ยางพาราที่ปลูกไวมี้ขนาดโตที่จะท าการกรีดยางไดป้ระมาณร้อยละเท่าใด โดยการวดัความโต
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ทางเสน้รอบวงที่ระดบัอกวา่มียางพาราที่โตเกิน 50 ซม.จ านวนเท่าใดท าเคร่ืองหมายไวใ้หช้ดัเจนโดยอาจจะ

ใชสี้แดงทาไวเ้ป็นรูปเคร่ืองหมายใดๆก็ได้ การเปิดกรีดในปีแรกควรมีจ านวนตน้ที่ไดข้นาดมากกวา่ 50%
ของจ านวนปลูกทั้งหมด ปัจจุบนันิยมกรีดยางพาราหนา้แรกที่ความสูง 75 ซม. ขนาดของล าตน้อาจจะเล็ก

กวา่เดิมไดบ้า้ง แต่ไม่ควรต ่ากวา่ 45 ซม. หากมีจ านวนตน้ที่กรีดไดน้อ้ยกวา่ 50% ใหเ้ปิดกรีดในปีที่ 7 ซ่ึง
สามารถกรีดไดทุ้กตน้แลว้ยกเวน้ตน้ที่ปลูกซ่อมในปีที ่2 และยงัมีขนาดเล็ก 

 การเปิดกรีด ใหใ้ชไ้มแ้บบทาบกบัล าตนัแลว้ท ารอยตามแนวสงักะสีจากซา้ยไปขวาใหไ้ดค้วามยาว

คร่ึงหน่ึงของล าตน้ ลากต่อลงมาตามขอบไมป้ระมาณ 30 ซม. กรีดเอียงจากซา้ยไปขวา ท ามุม 30-35 องศา 
กบัแนวขนานพื้นดิน ใชมี้ดกรีดยางกรีดเบาๆ เพือ่ท  าเป็นรอยเปิดกรีดใหลึ้กเกือบถึงเน้ือไมต้ามแนวที่ท  ารอย

ไว ้

 หลงัจากเปิดกรีดแลว้ใหท้  าทางไหลของน ้ ายางลงมา 30 ซม. ตามรอยที่ท  าไว ้ตอกล้ินรองรับน ้ ายาง 
ใชล้วดรองรับถว้ยน ้ ายางรัดรอบล าตน้ใตล้ิ้นรองรับน ้ ายางประมาณ 10 ซม. แลว้ตั้งถว้ยน ้ ายางไวบ้นลวด  

 6.2 การกรีดยาง ระบบการกรีดยางพาราและระบบการแบ่งผลประโยชน์ ของสมาชิกกลุ่มจดัการป่า

ไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด สดัส่วนการแบ่งรายไดร้ะหวา่งเจา้ของสวนยางพารากบัผูรั้บจา้งท าสวนยางพารขึ้น

อยูก่บัขอ้ตกลงของทั้งสองฝ่าย โดยส่วนมากจะแบ่งปันรายไดก้นัที่ 50: 50 หรือ 60: 40 ตามความเหมาะสม

แลว้แต่ขอ้ตกลงและราคายางพารา ทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัหลายๆ ปัจจยั เช่น สภาพพื้นที่เป็นเขาหรือที่ราบ, สภาพ
ตน้ยางพาราหรือการใหน้ ้ ายาง เป็นตน้ 

 ข้อปฏิบัติของผู้กรีดยางพาราในแปลงกรีดผู้กรีดยางจะต้องปฏิบัติในเร่ืองต่างๆดังนี้  
ก. ต าแหน่งที่จะท าการเปิดกรีดยางพาราโดยทัว่ไปจะเปิดกรีดที่ระดบัความสูง  1.50 เมตรเหนือรอย

เทา้ชา้งแต่จากการวจิยัของสถาบนัวจิยัยางแนะน าวา่เฉพาะหนา้กรีดแรกใหเ้ปิดกรีดที่ความสูง  75 
ซม. เหนือรายเทา้ชา้งจะเหมาะสมที่สุด  

ข. กรีดยางจากซา้ยบนมาขวาล่างใหมี้ความลาดเอียงของหนา้กรีดประมาณ 35 องศาก่อนเปิดกรีดจะตอ้ง

ท ารอยขีดหนา้หลงัเพือ่ไม่ใหห้นา้กรีดล ้าไปดา้นหน่ึงดา้นใดและน าลวดรับจอกยางมาผกูไว้ ต  ่าจากหนา้กรีด
ประมาณ 6 – 8 น้ิวในร่องรอยขีดดา้นหนา้ต ่ากวา่หนา้กรีดประมาณ 4 น้ิวใหปั้กล้ินยางเพือ่รับน ้ ายางลงจอก

รับน ้ ายาง 
ค. การกรีดยางแต่ละคร้ังตอ้งสูญเสียเปลือกนอ้ยที่สุดไม่เกินคร้ังละ 2-3 มิลลิเมตรในหน่ึงเดือนสูญเสีย

เปลือกไม่เกิน 3 ซม. 

ง. กรีดยางทุกวนัที่ฝนไม่ตกระหวา่งเวลา 04.00 – 06.00 น. เร่ิมเก็บน ้ ายาง 06.00 – 08.00 น.วนัไหนกรีด
ยางไม่ไดใ้หแ้จง้ใหเ้จา้ของสวนยางพาราทราบการเปิดกรีดยางสั ปดาห์แรกใหห้งายจอกรับน ้ ายางไวเ้พือ่ท  า

เศษยางเม่ือน ้ ายางเร่ิมไหลดีแลว้จึงเก็บน ้ ายางสดส่งจุดชัง่ในกรณีขายน ้ ายางสดหรือน าไปแปรรูปที่โรงงาน
กรณีท ายางแผน่ดิบ หลงัการเก็บน ้ ายางแต่ละคร้ังใหค้ว  ่าจอกไวท้ี่ลวดรับน ้ ายาง  แมจ้ะมีน ้ ายางไหลอยูก่็ตาม
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เพือ่ป้องกนักรดในอากาศหรือที่มาพร้อมน ้ าฝนไปตกคา้งอยูใ่นจอกยางซ่ึงจะท าใหจ้อกยางสกปรกท าใหน้ ้ า

ยางที่กรีดวนัต่อไปแขง็ตวัในจอกได ้
จ. ไม่กรีดยางในวนัที่ฝนตกจนหนา้กรีดเปียกช้ืน 

ฉ. เศษยางทุกประเภทเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นใหร้วบรวมส่งเจา้ของสวนยางพาราเพือ่น าไปจ าหน่ายแบ่ง
ผลประโยชน์ตามขอ้ตกลง 

     ช. ผูก้รีดยางตอ้งทายาป้องกนัเช้ือราผสมดินในหนา้กรีดที่ผา่นมาแลว้ทุกเดือน 

     ซ.อุปกรณ์ที่ใชใ้นการกรีดยางอนัไดแ้ก่มีดกรีดยางหินลบัมีดกรีดยางเคร่ืองใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคืน
ถงัเก็บรวบรวมน ้ ายางสดเป็นอุปกรณ์ส่วนตวัที่ผูก้รีดยางตอ้งหามาดว้ยตนเอง ทั้งน้ี จ  านว นวนักรีดรวมต่อปี

ไม่ควรเกิน 160 วนั 

 ข้อควรระวังในการกรีดยาง 

 1. มีดกรีดยางตอ้งลบัใหค้มอยูเ่สมอ เพือ่ใหส้ามารถกรีดเปลือกยางไดบ้าง ไม่ตอ้งออกแรงมาก และ

หลีกเล่ียงบาดแผลที่จะท าใหห้นา้ยางเสีย 
 2. กรีดเปลือกใหบ้าง ความส้ินเปลืองเปลือกไม่เกินเดือนละ 2.0-2.5 เซนติเมตร เพือ่ใหก้รีดไดน้าน

ที่สุด 

 3. หยดุกรีดยางตน้ที่เป็นโรคเปลือกแหง้จนกวา่จะหาย 
 4. หยดุกรีดเม่ือตน้ยางผลดัใบ 

 5. หยดุกรีดยางเม่ือตน้ยางเป็นโรคหนา้ยาง 

 6. อยา่กรีดลึกถึงเน้ือไม ้เพราะจะท าใหเ้ปลือกที่งอกใหม่เป็นปุ่ มปม 

การเพิ่มวันกรีดยาง (ต้นหนา) 
 เน่ืองจากแต่ละปีมีจ านวนวนักรีดที่ตอ้งสูญเสียไป จากสาเหตุฝนตก หยดุกรีดในช่วงหนา้แลว้ คน
กรีดหยดุงาน ฯลฯ ท าใหร้ายไดบ้างส่วนหายไป แต่สามารถเพิม่วนักรีดที่เสียไปดว้ยวธีิดงัน้ี 
 1. การกรีดสาย เป็นการกรีดยางหลงัจากเวลากรีดปกติ ทดแทนเวลากรีดเดิม ซ่ึงไม่สามารถท าได้  
เน่ืองจากหนา้กรีดเปียกจากฝนตก เวลาที่เหมาะสมคือช่วงเวลาบ่าย หรือเวลาอ่ืนที่เหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน
ช่วงเวลา 11.00-13.00 น. เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวผลผลิตที่ไดจ้ะนอ้ยกวา่ปกติ 
 2. การกรีดชดเชย เป็นการกรีดยางทดแทนวนักรีดที่สูญเสียในระหวา่งฤดูฝน หรือทอ้งที่ที่มี ฝนตก
หนกัมาก กากรีดชดเชยเป็นการกรีดติดต่อกนัเป็นวนัที่สอง หลงัจากที่ฝนตกติดต่อกนัหลายวนั เหมาะ
ส าหรับการกรีดวนัเวน้วนั และวนัเวน้สองวนั ทั้งน้ีเพือ่รักษาระดบัผลผลิตไว ้

การกรีดยางที่เหมาะสมมี 5 วีธี 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  ตน้ยางพาราที่ไดท้  าการกรีดยางทุกตน้จะมีน ้ ายางสดไหลลงจอกที่

หงายรับไวป้ระมาณ 2-3 ชัว่โมงส่วนใหญ่จะหยดุไหลช่วงเวลาการไหลขึ้นอยูก่บัอุณหภูมิในแปลงกรีดดว้ย
หากเป็นช่วงอากาศหนาวเยน็จะไหลนานกวา่ช่วงอากาศร้อนผูก้รีดยางจะตอ้งใชก้ารสงัเกตเองเม่ือน ้ า

ยางพาราส่วนใหญ่หยดุไหลแลว้ผูก้รีดยางพาราจะเก็บน ้ ายางพาราลงถงัเก็บซ่ึงเป็นถงัปากกวา้ งเท่ากนัถงัเม่ือ

เก็บน ้ ายางหมดทุกตน้แลว้จึงเทใส่ถงัที่มีฝาปิดเพือ่การขนส่งเม่ือรวบรวมน ้ ายางไดแ้ลว้ก็จะเขา้สู่ขบวนการ
จ าหน่ายต่อไป 

6.4 การค านวณผลผลิตรายปี การค านวณผลผลิตเพือ่ประมาณการเป้าหมายรายปีด าเนินการดงัน้ี 

- ไดจ้ากการเก็บสถิติยอ้นหลงัรายแปลงของสวน ยางพารา เพือ่หาค่าเฉล่ียต่อไร่ จากนั้นจึงน ามาใช้

ค  านวณประมาณการเป้าหมายปีถดัไป ดงัสมการ 

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

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการท างาน 

 
อุปกรณ์คนกรีดยาง 

 

7. การท าไม้ 

 การท าไมย้างพาราและเศษไม-้ปลายไม ้ของ บจก.สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จะเลือกใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์
และยานพาหนะที่มีผลกระทบต่อพื้นที่แปลงสวนยางพารานอ้ยที่สุด โดยเก็บเก่ียวภายใตแ้ผนการจดัการ
อยา่งย ัง่ยนื กล่าวคือ ตามแผนการท าไมแ้ละตามก าลงัการผลิตที่สวนป่าโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
7.1 การก าหนดรอบตัดฟัน 
 สมาชิก กลุ่มจดัการป่าไม ้ สยามไฟเบอร์บอร์ด ทั้งหมดปลูกไมย้างพาราเพือ่ตอ้งการผลผลิตน ้ า
ยางพาราเป็นวตัถุประสงคห์ลกั ซ่ึงตน้ยางพาราจะสามารถใหผ้ลผลิตน ้ ายางพาราเม่ือตน้ยางพาราอาย ุ 7 ปี 
ขึ้นไป (ขนาดความโตเสน้รอบวงที่ระดบั 1.50 เมตร เกิน 50 ซ.ม.) และจะไดผ้ลผลิตสู งสุดช่วงยางพาราอาย ุ
10-20 ปี เม่ือยางพาราอาย ุ20 ขึ้นไปปริมาณน ้ ายางพาราจะใหผ้ลผลิตลดลงเร่ือยๆ ตามล าดบั กอปรกบั ราคา
ซ้ือยางพาราในทอ้งตลาดปัจจุบนัต ่ามากไม่คุม้ค่ากบัค่าจา้งในการกรีดยางพารา หนา้กรีดเสียหาย หรือมีอายุ
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กรีดมากกวา่ 25 ปี และไม่สามารถกรีดเอาผลผลิตน ้ ายางพาราไดอี้กต่อไป หรือบางแปลงตน้ยางพารา
เสียหายจากภยัธรรมชาติการกรีดยางพาราไม่คุม้ค่ากบัค่าแรง ค่าปุ๋ ย ค่าบ  ารุงดุแลรักษาอ่ืนๆ 
 ดงันั้น หากสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ที่มีความประสงคจ์ะขายไมย้างพาราจะท า
ไมย้างพาราที่มีอาย ุ20 ปีขึ้นไป และประสงคจ์ะโค่นเพือ่ปลูกยางเพือ่ปลูกทดแทนยางเก่า เกษตรกรเจา้ของ   
สวนยางจะตอ้งยืน่ขออนุญาตตดัโค่นและไดรั้บอนุญาตจากกองทุนสวนยาง ส านกังานกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยาง (สกย.) เสร็จเรียบร้อยแลว้ เม่ือเกษตรกรโค่นไมย้างพาราและเร่ิมปลูกเสร็จเรียบร้อยแลว้ตาม
ขั้นตอนจึงจะสามารถรับเงินสงเคราะห์การท าสวนยางจาก  สกย. จงัหวดั ไดใ้นอตัราไร่ละ 16,000.-บาท 
ระบบที่ใชใ้นการท าไมย้างพารา บจก.สยามไฟเบอร์บอร์ด คือ ระบบการตดัหมด (Clear cut system) 
7.2 ปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดรอบตัดฟันไม้ยางพารา ของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ 
 1. ยางพาราที่มีอายมุากกวา่ 20 ปีขึ้นไป หรือ สวนยางพาราไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติ
ต่างๆ (เน้ือไมส้ามารถใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมไมไ้ด)้ 
 2. ปริมาณน ้ ายางพาราจะลดลงไม่คุม้ค่ากบัค่าจา้งแรงงานในการกรีดเอาน ้ ายางพารา ค่าปุ๋ ยรวมค่าใส่
ปุ๋ ยค่าแรงในการก าจดัวชัพชื ค่าบ ารุงดูแลรักษาอ่ืนๆ 
 3. หนา้กรีดเสียหายมากเกินไป หรือมีอายกุรีดมากกวา่ 25 ปี ไม่มีหนา้กรีดที่สามารถกรีดเอาน ้ า
ยางพาราไดอี้กต่อไป ไม่คุม้กบัค่าจา้งกรีดยางพารา 
 4. เกษตรกรเจา้ของสวนยางมีความประสงคจ์ะขายไมย้างพารา โดยจะตอ้งยืน่ขออนุญาตตดัโค่น
และไดรั้บอนุญาตจากกองทุนสวนยางส านกังานกองทุนสงเคราะการท าสวนยาง (สกย.) เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 5. สภาวะทางเศรษฐกิจ หรือตอ้งการเปล่ียนชนิดไมท้ี่ปลูกและเหตุผลต่างๆ ของเกษตรกรสมาชิก
สวนป่า สยาม ไฟเบอร์บอร์ด 
 6. การท าไมย้างพาราจะตอ้งด าเนินการก่อนฤดูปลูกไมย้างพารา 
7.3 การโค่นล้ม (Falling)  
 การโค่นลม้ไมย้างพาราจะด าเนินการลม้ไมย้างพาราออกทั้งแปลง (clear cutting) เพือ่เตรียมพื้นที่
ปลูกหลงัจากการท าไมย้างพารา โดยการจา้งเหมาแรงงานในพื้นที่ และราษฎรใกลเ้คียงพื้นที่ของกลุ่มจดัการ
ป่าไมฯ้ การปฏิบติังานจะตอ้งใหมี้ผลกระทบต่อตน้ยางพาราแปลงใกลเ้คียง พื้นที่ล  าหว้ย ถนนสาธารณะและ
พื้นที่อ่ืนๆ ใหน้อ้ยที่สุด ตน้ยางพาราที่ติดอยูก่บัถนน แปลงข้ างเคียงและอ่ืนๆ จะใชแ้ทรกเตอร์มดักบั
ลวดสลิง เพือ่ดึงตน้ยางพาราที่จะลม้ใหล้ม้ไปในทิศทางที่ตอ้งการ เพือ่ป้องกนัความเสียหายที่เกิดขึ้น  ตน้
ยางพาราที่ติดกบัแหล่งน ้ า ล าหอ้ย ตอ้งป้อ งกนัการไหลของตะกอน ไม่ใหแ้หล่งน ้ าต้ืนเขินปิดทางน ้ าไหล 
และไม่เปล่ียนทิศทางการไหลของน ้ าดว้ย รวมถึงการระมดัระวงัไม่ใหน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงร่ัวไหลลงสู่แหล่งน ้ า 
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การล้มไม้ยางพาราไปในทิศทางเดียวกัน 

 

7.4  การริดกิ่งและหมายวัดตัดทอนไม้ 
การหมายวดัตดัทอนไม ้ใชเ้ล่ือยโซ่ยนตเ์ป็นเคร่ืองมือการทอนไมใ้ชค้นงาน 2-3 คนต่อชุด ประกอบดว้ย

คนทอนไม ้ 1 คน หมายไม ้ 1 คน คนหมายไมใ้ชมี้ดและไมก้ าหนดขนาดซ่ึงวดัขนาดความยาวไวแ้ลว้ 
ขั้นตอนการหมายไมแ้ละทอนไมจ้ะท าพร้อม ๆ กนั ท าใหไ้ม่สามารถแบ่งรอบขั้นตอนการท างานได ้ 

 1. การหมายไมเ้พือ่ตดัทอนไมย้างพาราจะใชค้วามยาวประมาณ 0.70-1.50 เมตร มีลกัษณะปลายตรง 
ความโตเกิน 50 ซม. (เสน้รอบวง ) ส่วนที่เหลือจะตดัเพือ่ท  าเศษไม-้ ปลายไม ้หรือ ไมฟื้น ต่อไป  การตดัตอ 
ใหต้ดัตอสูงไม่เกิน 10 ซม. เพิอ่ใหเ้หลือเศษนอ้ยที่สุด 
 2.  กรณีรถบรรทุกไมย้างพาราสามารถเขา้ถึงพื้นที่ เม่ือลม้ไมเ้สร็จเรียบร้อยแลว้จะด าเนินการริดก่ิง
และทอนไมไ้ปพร้อมๆ กนักบัการตดัทอนไมแ้ละจะท าโดยพนกังานชุดเดียวกนัท างานต่อเน่ืองกนัไป ให้
เสร็จเรียบร้อยเป็นตน้ หรือประมาณ 5-10 ตน้ ตามความเหมาะสม ในระหวา่งท าการตดัทอนไม ้หรือริดก่ิง
ไมท้ี่มีขนาดใหญ่ พนกังานเล่ือยยนตค์วรจะตอ้งระมดัระวงัและสงัเกตดูวา่ใบเล่ือยจะถูกหนีบหรือไม่ หรือ
ไมซุ้งที่ก  าลงัตดัทอนอยุน่ั้น เม่ือตดัขาดแลว้ จะกล้ิงมาทบัพนกังานไดห้รือไม่ ขณะปฏิบติังานพนกังานเล่ือย
ยนตค์วรจะเลือกยนืทางดา้นที่ปลอดภยัเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความลาดชนั 
 ส าหรับไมข้นาดเล็ก พนกังานเล่ือยยนตไ์ม่จ าเป็นตอ้งมีผูช่้วยการทอนไมข้นาดเล็กบางทีเราสามารถ
ใชเ้ล่ือยนยนตท์อนไมข้าดไดท้ีเดียว โดยไม่ตอ้งยกเล่ือยยนตห์ลายคร้ัง ส าหรับป้องกนัไม่ใหใ้บเล่ือยถูกหนีบ
ส าหรับไมข้นาดใหญ่ มีความจ าเป็นตอ้งมีผูช่้วยคอยใหค้วามช่วยเหลือ ในการหมายไมท้ี่จะตดัทอนร่วมกบั
พนกังานเล่ือยยนต ์ผูช่้วยพนกังานเล่ือยยนตมื์อจะตอ้งท าการแผว้ถางบริเวณที่จะปฏิบติังาน เพือ่ความ
สะดวกในการท างานดว้ย ขณะปฏิบติังานผูช่้วยตอ้งคอยสงัเกตโดยใกลชิ้ดหรือใชเ้ล่ือยยนตแ์ทน เม่ือ
พนกังานเล่ือยยนตเ์หน่ือยหรือพกั 
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 3.  กรณีรถบรรทุกไมย้างพาราไม่สามารถเขา้ถึงพื้นที่ท  าไม ้เม่ือลม้ไมย้างพาราเสร็จเรียบร้อยแลว้จะ
ใชแ้ทรกเตอร์ชกัลากไมย้างพาราทั้งตน้ ไปยงัพื้นที่ที่รถบรรทุกสามารถเขา้ถึง หรือจุดรวมหมอนไมย้างพารา
ชัว่คราว เพือ่ด าเนินการหมายวดัทอนไมแ้ละยกขึ้นรถบรรทุกตามล าดบั ต่อไป 

                                   
                                การใช้รถคบีไม้ยางพาราขึน้รถบรรทุก 
 

 
อุปกรณ์พนกังานเล่ือยไม ้

 
อุปกรณ์ส าหรับคนงานทอนไม/้หมายวดัไม ้

 
อุปกรณ์คนงานชกัลากไมด้ว้ยรถแทรกเตอร์ 
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7.5  การยกไม้ยางพาราขึน้รถ 
  เม่ือคนงานเล่ือยยนตต์ดัทอนไมย้างพาราหรือ เศษไม-้ ปลายไมเ้สร็จเรียบร้อยแลว้ ใน
ขั้นตอนการยกไมย้างพาราหรือเศษไม-้ ปลายไมข้ึ้นรถบรรทุก จะใชแ้รงงานคนยกขึ้นรถบรรทุก เม่ือไม้
ยางพาราเตม็ท่อนเตม็รถบรรทุกแลว้ จะลากขนไปจ าหน่ายใหก้บัโรงเล่ือย หรือโรงงาน ต่อไป ส าหรับเศษ
ไม-้ปลายไม ้จะลากขนไปจ าหน่ายยงัโรงงาน MDF และผูรั้บซ้ือเศษไม-้ ปลายไมย้างพาราหรือท าไมฟื้น
ตามล าดบั การยกไมย้างพาราจะมีลกัษณะการยกไมห้รือแบกไมแ้บบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การยกหรือแบกไมย้างพารา 
ใชส้ าหรับการยกหรือแบกไมย้างพาราที่มีน ้ าหนกัไม่มากนกั สามารถยกหรือแบกไดด้ว้ยคนๆ  

เดียว จะใชว้ธีิการยกหรือแบกไมย้างพาราแบบเด่ียว ซ่ึงเป็นการแบกหรือยกไมท้ี่ปลอดภยัที่สุดและรวดเร็ว
ที่สุดของการท างาน ในการยกหรือแบกไมแ้บบน้ีจะใชก้บัไมย้างพาราขนาดเล็กถึงปานกลาง และรวมถึงการ
ยกหรือแบกเศษไม-้ปลายไมด้ว้ย 

2. การยกหรือแบกไมย้างพาราแบบคู่ 
ใชส้ าหรับการยกหรือแบกไมย้างที่มีน ้ าหนกัมากขึ้น ไม่สามารถยกหรือแบกไมย้างพาราไดด้ว้ย 

คนๆ เดียวได ้ก็จะใชว้ธีิการยกหรือแบกไมย้างพาราแบบคู่ ซ่ึงเป็นการยกหรือแบกไมย้างพาราที่มีขนาดใหญ่
มากขึ้นตามล าดบั 

3. การกล้ิงไมย้างพาราขึ้นรถบรรทุก 
ใชส้ าหรับการยกหรือแบกไมย้างพาราที่มีน ้ าหนกัมากๆ นั้น ไม่สามารถยกหรือแบกไมย้างพารา 

แบบคู่ได ้การน าไมย้างพาราขนาดใหญ่มากๆ ขึ้นรถบรรทุกไมย้างพารา เพือ่ความปลอดภยัในการท างานจะ 
ใชก้ารกล้ิงขึ้นรถบรรทุก 
 การป้องกันอันตรายจากการล้มและตัดทอนไม้ 
 องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบัค วามปลอดภยัในการลม้ไมแ้ละตดั
ทอนไมไ้ว ้ดงัน้ี 

1. ในบริเวณที่มีการลม้ไมค้วรปิดประกาศหรือติดเคร่ืองหมายเตือนใหท้ราบโดยเปิดเผยและ
ก าหนดอาณาเขตบริเวณที่ลม้ไมโ้ดยชดัเจน 

2. ในกรณีที่ลม้ไมข้า้งถนน หรือ ริมทางรถไฟ จะลม้ไดก้็ต่อเม่ือไดมี้การป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่ผู ้
สญัจรไปมาเรียบร้อยแลว้ 

3. ไม่ควรใหผู้อ่ื้นซ่ึงไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณที่จะลม้ตามที่ประกาศหรือเตือนไวใ้น 
ขอ้ 1  

4. หวัหนา้คนงาน จะตอ้งรู้วา่คนงานก าลงัลม้หรือตดัทอนไมอ้ยู ่ณ ที่ใด เพือ่ความปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

5. ใหต้ดัเถาวลัยห์รือสายระโยงระยางที่ยดึตน้ไมท้ี่จะลม้และตน้ไมใ้กลเ้คียงออกเสียก่อน 
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6. เม่ือจะลม้ไมต้น้ใดตอ้งไม่มีคนงานหรือบุคคลอ่ืนอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ระยะปลอดภยัที่จะยอม
ใหค้นอ่ืนเขา้มาไดค้ือระยะ 2 ช่วงความสูงของตน้ไมท้ี่ลม้นั้นเป็นอยา่งนอ้ย 

7. การลม้ไมค้วรอยุใ่นความควบคุมของผูมี้ความช านาญ 
8. คนงานลม้ไมห้รือคนงานตดัทอนไม ้ไม่วา่จะท างานคนเดียวหรือท างานเป็นกลุ่ม ทางที่ดี ควร

จะท างานห่างกนัอยา่งนอ้ย 2 ช่วงความสูงตน้ไมท้ี่สูงที่สุดในกลุ่มของตน้ไมท้ี่จะลม้ 
9. ไม่ควรปล่อยใหมี้การลม้ไมโ้ดดเด่ี ยวห่างไกลกนัจนไม่ไดย้นิเสียงตะโกนเรียกของเพือ่นที่ลม้

ไมใ้นกลุ่มอ่ืน 
10. คนงานที่ท  างานเก่ียวขอ้งกบัการลม้ไมห้รือเตรียมพื้นที่เพือ่การลม้ไมห้รือท างานอ่ืนในบริเวณที่

มีการลม้ไมค้วรสวมหมวกนิรภยั 
11. ไม่ควรท าการลม้ไมบ้ริเวณใกลเ้คียงกบัสายไฟฟ้าแรงสูงหรือสายไฟฟ้าอ่ืนๆ น อกจากจะมี

เจา้หนา้ที่ไฟฟ้ามาป้องกนัและใหค้วามปลอดภยัเสียก่อน หรือการลม้ไมน้ั้นอยูภ่ายใตค้วาม
ควบคุมของผูมี้ความรู้ความช านาญ 

 
 ในการที่ตอ้งลม้ไมห้รือทอนไมใ้นพื้นที่ที่เป็นลาดเขาชนั เกิน 35 องศา องคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศ ไดก้  าหนดใหมี้ความระมดัระวงัเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูเ้ก่ียวขอ้งมากขึ้น ดงัน้ี 

1. บนพื้นที่ที่มีความลาดชนัมาก เช่น ในทอ้งที่ที่เป็นภูเขา การก าหนดเขตอนัตรายทางลาดเขาควร
มีอาณาเขตกวา้งขวางขึ้น และควรมีเคร่ืองหมายแสดงเขตอนัตรายใหม้องเห็นไดช้ดัเจน ระยะ
ปลอดภยัระหวา่งตน้ไมท้ี่ตดัแต่ละตน้ควรจะหวา้งอยา่งนอ้ย 50 เมตร 

2. ถา้หากเขตอนัตรายบนลาดเขามีทางหรือรางรถไฟผา่น ทางหรือทางรถไฟนั้นควรจะไดล้อ้มร้ัว
เสียทั้ง 2 ดา้น และถา้หากจะจดัคนคอยใหส้ญัญาณแก่ผุค้นหรือยวดยานที่จะผา่นไปมาไดก้็จะ
ช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัขึ้น 

3. การตดัไมห้รือทอนไมบ้นลาดเขา คนงานควรจะไดส้วมรองเทา้ชนิดหนาซ่ึงสามารถทรทานต่อ
การกระทบกระแทกได ้

4. การลม้ไมบ้นลาดเขาชนั ตน้ไมทุ้กตน้ที่ลม้ควรลม้ลงเขา 
5. ตน้ไมท้ี่จะลม้ตน้ใดอยูบ่นลาดเขาซ่ึงเห็นวา่มีอนัตรายมาก เวน้เสียดีกวา่ 
6. การลม้ไมห้รือทอนไม ้เป็นกลุ่มบนลาดเขา ไม่ควรใหค้นงานคนใดคนหน่ึงลม้ไมห้รือทอนไม้

ทางดา้นบน ไมท้ี่ลม้หรือทอนจะไหลลงมาป็นอนัตรายแก่คนขา้งล่าง 
7. บนลาดเขาชนัควรจะท าที่กนัไมซุ้งไว ้โดยใชไ้มซุ้งที่ตดัตน้แรกๆ ผกูติดกบัตอไมโ้ซ่หรือเชือก 

เป็นการป้องกนัไมซุ้งตน้ต่อๆ ไปไม่ใหไ้หลลงขา้งล่าง 
8. การทอนไมบ้นเขา โดยเฉพาะการทอนไมด้ว้ยเคร่ืองมือพื้นเมือง ควรหาทางป้องกนัปลายไมท้ี่

ตดัจะไหลเล่ือนมาทบัคนตดัเสียก่อนดว้ย 
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อุปกรณ์ส าหรับคนงานแบกไม ้

 

                          
อุปกรณ์ส าหรับคนขบัรถบรรทุก 

 

7.6 กระบวนการด าเนินงานควบคุมการเคล่ือนย้ายไม้ ( Chain of Custody) 
  1. ก าหนดแผนท าไมใ้นพื้นที่ ส ารวจพื้นที่ก่อนการท าไม ้จดัท าแผนที่การท างาน การลม้ไม ้
การลากไม ้ออกจากพื้นที่สวนยางพารา 
  2. ประชุมวางแผน ช้ีแจง ขั้นตอนการปฏิบติังาน การด าเนินงานต่างๆ ร่วมกบัพนกังานที่
รับผดิชอบ และคนงานท าไม ้
   - พื้นที่แปลงสมาชิกที่ท  าไม ้(SFC xxxx) 
   - แผนการท าไมป้ระจ าปี 
   - เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การท าไมต่้างๆ  
   - เอกสารควบคุมการเคล่ือนยา้ยไม ้
   -  อ่ืนๆ (แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ) 
  3. ทีมตดัไมเ้ขา้ด าเนินการตดัโค่นไมย้างพารา ของแปลงสมาชิก โดยใชเ้ล่ือยยนต ์และ 
อุปกรณ์เสริมตามแผนที่ท  าไม ้โดยเป็นการตดัโค่นทั้งแปลง (Clear Cutting) 
  4. ใชร้ถแทรคเตอร์หรือรถแบคโฮ ผลกัตน้ยางพาราใหล้ม้ไปในทิศทางที่ก  าหนดไว ้
  5. รถแทรคเตอร์หรือรถแบคโฮ ชกัลากไมย้างพารารวมกองไวย้งัจุดที่ก  าหนด  เพือ่ความ
สะดวก ปลอดภยัในการทอน 
  6. ท าการหมายไมก้ าหนดความยาว 0.70-1.50 เมตร ตดัตอสูง 10 ซม. 

7. ใชเ้ล่ือยโซ่ยนตด์ าเนินการตดัปลายและหมายตดัท่อนไมย้างพารา ออกเป็นท่อนๆ  
ตามขนาดความยาวที่ตอ้งการ  
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  8. คนงานจดัเรียงไมเ้ป็นกองๆ รวมไว ้ 
  9. ใชร้ถแบคโฮคีบไมท้่อน เศษไมป้ลายไม ้ตอไม ้ใส่รถบรรทุก  
  10. การขนส่งไมอ้อกจากแปลงสมาชิกจะตอ้งมีใบควบคุมการเคล่ือนยา้ ยไม้ ทุกคร้ัง (ออก
โดย GE) ตรวจสอบรายละเอียดใหถู้กตอ้ง จ  านวน 3 ชุด เพือ่ขนส่งไมไ้ปชัง่ยงัโรงงาน  (GEเก็บไว้ 1 ฉบบั, 
ส่งมากบัรถ 2 ฉบบั)  
  11. โรงงานด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดตามใบควบคุมการเคล่ือนยา้ย ไม้โดย Checker 
และประทบัตราสีเขียวทั้งสองฉบบัพร้อมมอบป้ายใหค้นขบัรถ 
  12. ชัง่น ้ าหนกัที่ตาชัง่ พร้อมยืน่ใบควบคุมการเคล่ือนยา้ย ไม้ที่ตาชัง่ทั้งสอง  ฉบบัเพือ่ให้
พนกังานตาชัง่เซ็นก ากบัยนืยนัการชัง่ และคืนใหค้นขบัรถทั้งสองฉบบั  
  13. หลงัจากชัง่แลว้ด าเนินการลงไมใ้นจุดที่ก  าหน ดตามใบควบคุมการเคล่ือนยา้ย ไม้ 
หลงัจากลงไมเ้สร็จแลว้ด าเนินการชัง่ออกโดยยืน่ใบควบคุมการเคล่ือนยา้ย ไม้ใหก้บัตาชัง่ทั้งสองใบเพือ่
บนัทึกน ้ าหนกั และพนกังานชัง่น ้ าหนกัเก็บไว ้1ฉบบั และคนขบัรถเก็บไว ้1 ฉบบัพร้อมใบชัง่น ้ าหนกั 
  14. เจา้หนา้ที่บญัชีตรวจสอบ และจ่ายเงินใหต้ามวนัที่ก  าหนดในสญัญาท าไมต่้อไป 
  15. เม่ือด าเนินการท าไมเ้สร็จส้ินตามสญัญา ตวัแทนกลุ่มจดัการป่าไมฯ้ ด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ท  าไม ้

9. การป้องกันสภาพแวดล้อม 

9.1 การเก็บรักษาและการก าจดัสารเคมี 
การใช ้อ่านฉลากก่อนใชง้าน และปฏิบติัตามวธีิใชอ้ยา่งเคร่งครัด สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลทุกคร้ังทุกคร้ังที่สมัผสักบัผลิตภณัฑท์ี่ท  าใหเ้กิดอนัตรายต่อผวิหนงั ต่อระบบทางเดินหายใจในบริเวณ

ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จะช่วยป้องกนัการสูดดมสารพษิเขา้สู่ร่างกาย หา้มท าใหเ้กิดประกายไฟหรือสูบบุหร่ี
ในขณะใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ติดไฟง่าย หลงัใชง้านผลิตภณัฑท์ี่มีสารเคมีเป็นส่วนผสมเสร็จแลว้ ควรลา้งมือให้

สะอาดทุกคร้ัง รวมถึงมีการอบรมวธีิการปฏิบติัและปฐมพยาบาลหากไดรั้บสารพษิเขา้สู่ร่างกาย 

           การท าลาย หา้ม ทิ้งผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนผสมของสารเคมีลงดิน ท่อระบายน ้ าหรือโถสว้มอยา่งเด็ดขาด 
ใหท้ิ้งในถงัขยะมีพษิแยกจากขยะทัว่ไป โดยก าจดัใหถู้กตอ้งกบัประเภทของผลิตภณัฑ ์และค าแนะน าของ

ผูผ้ลิต 

การเก็บรักษา จดั เก็บไวใ้นที่แหง้และเยน็ ห่างจากแหล่งความร้อน โดยจดัวางบนพื้นหรือชั้นวางที่

มัน่คง แยกเก็บผลิตภณัฑท์ี่มีฤทธ์ิกดักร่อน ติดไฟง่าย ท าปฏิกิริยารุนแรงไวใ้นที่ มิดชิด ห่างจากมือเด็ก ไม่

จดัเก็บปะปนกบัอาหาร เพราะสารเคมีอาจหกหรือมีไอระเหยปนเป้ือนกบัอาหาร หา้มเก็บถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
หรือถงับรรจุก๊าซไวใ้นบา้น ใกลแ้หล่งความร้อนหรือเปลวไฟ เพราะจะติดไฟง่าย ตลอดจนหา้มน า

ผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนผสมของสารเคมีเปล่ียนถ่ายลงในภาชนะบรรจุ อาหาร เพือ่ป้องกนัเด็กหรือผูท้ี่ไม่รู้น าไป
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รับประทานท าใหเ้สียชีวติได ้ถา้ไม่ทราบชนิดของสารเคมี ใหน้ าภาชนะสารพษิ เส้ือผา้ที่เป้ือนหรือส่ิงที่

อาเจียน ใหแ้พทยต์รวจสอบวา่เป็นสารเคมีชนิดใด เพือ่วางแผนการรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 

9.2. แนวทางการก าจดัของเสียและขยะในสวนยางพารา 

มีการจดัท านโยบายการก าจดัของเสียและขยะในสวนยางพารา โดยมีการด าเนินการแยกขยะ
ออกเป็นประเภทๆ คือ ขยะที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ ( Recycle ) ด าเนินการน ากลบัมาใชซ้ ้ าหรือจ าหน่าย

ใหก้บัรถรับซ้ือของเก่า  และขยะอนัตรายหรือไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ด าเนินการคดัแยกไวต่้างหาก 

เพือ่ที่ทางหน่วยจดัเก็บขยะจะไดด้ าเนินการจดัเก็บไปท าลายต่อไป  
ส าหรับขยะที่สามารถยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ ด าเนินการขดุหลุมฝังกลบ มีการรณรงคใ์หมี้

การรักษาความสะอาด และมีนโยบายใหด้ าเนินงานตามหลกัการ 5 ส. ทั้ง คนงานของสวนยางพารา และ

คนงานท าไม ้ รวมถึงการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองจะด าเนินการโดยน ายานพาหนะไปท าการเปล่ียนถ่าย ณ 
สถานบริการเอกชน โดยใหช่้างผูช้  านาญท าการเปล่ียนถ่าย ในกรณีที่ตอ้งท าการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองเอง

นั้นใหด้ าเนินการที่หน่วยซ่อมบ ารุง ใหมี้การจดัเตรียมภาชนะเพือ่บรรจุน ้ า มนัเคร่ืองเก่าที่ไดจ้ากเปล่ียนถ่าย 
แลว้ด าเนินการคดัแยกเพือ่ใหห้น่วยจดัเก็บขยะจดัเก็บไปท าลายต่อไป 

9.3. การซ่อม/สร้างถนนป่าไม ้

ในการสร้างถนนป่าไม ้กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด มีการพจิารณาวางแผน ทั้งน้ีเพือ่มิให้
ถนนนั้นเกิดประโยชน์ต่อการจดัการป่าไมอ้ยา่งถูกเศรษฐกิจแต่เพยีงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่จะตอ้งค านึงถึงการ

ใชป้ระโยชน์ในดา้นสาธารณะดว้ย และพจิารณาถึงส่ิงที่สาธารณะชนใหค้วามสนใจดว้ย เช่น การป้องกนัดิน

พงัทลาย, แหล่งน ้ าเพือ่การเพาะปลูก, การอนุรักษส์ภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติ  

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

 
50 ม. 

80 ซม. 80 ซม. 

50 ม. 

80 ซม. 
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1. คดัเลือกบริเวณพื้นที่สวนยางพาราที่มีความลาดชนัสูงเพือ่วางจุดตรวจวดั จ  านวน 2 กลุ่มตวัอยา่ง 

ดงัน้ี   

1.1 บริเวณพื้นที่อนุรักษใ์นเขตสวนยางพารา 

1.2 บริเวณแปลงที่มีการท าไมอ้ยู ่หรือบริเวณที่มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ส าหรับศึกษาการ
พงัทลายของดินและการชะลา้งผวิหนา้ดิน โดยที่พื้นที่ฯ ทั้ง 2 แห่ง จะตอ้งกระจายครอบคลุมพื้นที่ของสวน

ยางพาราทั้งหมด ตามหลกัการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling method) เพือ่ใหไ้ดข้อ้ที่ถูกตอ้งมากที่สุด  

2. วางแปลงตรวจวดัการพงัทลายของดินและการชะลา้งของหนา้ดิน โดยน าแท่งเหล็กยาวประมาณ 
1.10 เมตร ไปปักเป็นแนวตามความลาดชนัของพื้นที่ ( ดงัรูป ) จ านวน 3 จุดและใหแ้ต่ละจุดมีระยะห่างกนั

ประมาณ 50 เมตร และฝังแท่งเหล็กลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 30 ซ.ม. แลว้ใชสี้น ้ ามนัทาหมายระดบัที่ผวิ

ดินไว ้  

3. ตรวจเช็คและวดัระยะความสูงจากปลายแท่งเหล็กดา้นบนถึงระดบัหนา้ดินของแท่งเหล็กแต่ละ

อนั แลว้น าไปบนัทึกในแบบฟอร์ม โดยตรวจสอบความเปล่ียนแปลงทุกๆ เดือน ตามแผนการตรวจติดตาม 
(Monitoring Plan)            

4. น าขอ้มูลที่ ไดท้ั้งหมดมาตรวจสอบเปรียบเทียบการกดัเซาะหนา้ดินและการพงัทลายของดิน 

จากนั้นน าผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงแกไ้ขแผนการปฏิบติังานของสวนยางพาราใหมี้ความย ัง่ยนืต่อไป 

10.  แผนการตรวจประเมนิ และป้องกนัชนิดพนัธ์ุหายาก, ถูกคุกคาม และใกล้สูญพนัธ์ุ 

การด าเนินการตรวจประเมินฯ ประกอบดว้ยแผนการตรวจประเมินฯ ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
10.1 แผนการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของชนิดพนัธุพ์ชืและสตัวใ์นแปลงสวนไมย้างพารา 

        ของสมาชิกแต่ละราย   

10.2 แผนการส ารวจพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง (High Conservation Value: HCV)  
        ในแปลงสวนไมย้างพาราของสมาชิกแต่ละราย  ตามหลกัการที่ 9 

10.3 แผนการตรวจประเมินพื้นที่แปลงท าไมก่้อนและหลงัการท าไม ้ (Site Inspection) ในบริเวณแปลง
ไมย้างพาราที่จะไดก้ารท าไมอ้อกพื้นที่ที่เตรียมการส าหรับปลูกใหม่ รวมถึงบริเวณพื้นที่ที่จะมีการสร้างถนน
ป่าไม ้ 
 


