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คาํนํา 

  เอกสารฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด  ไดจ้ดัทาํข้ึนเพือ่ช้ีแจงรายละเอียด

ความสาํคญัเก่ียวกบั การจดัการป่าไม ้ตามหลกัมาตรฐานสากลฯโดยมีนโยบาย และความมุ่งมัน่ที่จะรับรองการจดัการป่า

ไมอ้ยา่งย ัง่ยืน และมีความมุ่งมัน่ในการสนบัสนุนการคงอยูข่องพื้นที่ป่าอนุรักษ ์หรือ ป่าชุมชน และลดการตดัไมท้าํลาย

ป่าธรรมชาติ ดงันั้นจึงไดร้วบรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในทอ้งที่จงัหวดัสงขลา สมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มจดัการ

ป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด โดยใชห้ลกัความย ัง่ยืน 3 ดา้นคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ โดยส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ไมย้างพาราให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด รวมถึงนโยบายการรณรงค์การลดการใช้

สารเคมีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งผลใหส้ามารถสร้างกาํไรจากการทาํสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื ตลอดไป 

 

คณะผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือเกษตรกรฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่เขา้ร่วมโครงการกบักลุ่ม

จดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ซ่ีงเป็นส่วนงานหน่ึงของบริษทัสยาม ไฟเบอร์ จาํกดั ได้จดัทาํข้ึนเพื่อใช้เป็นแนว

ทางการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องมาตราฐานต่าง รวมถึงระบบการดาํเนินงานของกลุ่มฯให้มีการทาํงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีในการดาํเนินการตอ้งบนัทึกขอ้มูลการดาํเนินงานให้เป็นปัจจุบนั มีการจดัเก็บขอ้มูล

บนัทึกเอกสารต่างๆ เพือ่ใช้ในการตรวจสอบยอ้นหลงัอย่างน้อย 5 ปี คู่มือฉบบัน้ีอยู่ในความรับผิดชอบของ เจา้หน้าท่ี

กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารสนบัสนุนของ บริษทัสยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั เป็นอยา่งดี 

 

 

                          นางอิสริยา  แซ่ฉา้ย   

       ผูจ้ดัการกลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 
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1. กระบวนการรับรอง 

การรับรองการจัดการป่าไม้ คือ การขอรับการรับรองจากหน่วยงาน มาตรฐานป่าไม ้เพื่อรับรองการดาํเนินงานดา้น

สวนป่า 

ประเภทของการรับรอง :  การรับรอง แบบกลุ่ม  

อายุใบรับรอง : 5 ปี 

ช่ือการรับรอง :  มาตรฐานการจดัการป่าไมร้ะดบัสากล  

ปีท่ี 1  :   ตรวจประเมินก่อนการรับรอง และการตรวจประเมินจริง 

ปีท่ี 2-5 :   การตรวจประเมินภายในประจาํปี รวมถึงการตรวจประเมินจากภายนอกเพื่อการติดตามผลการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการจดัการป่าไมร้ะดบัสากล  

บริษัททีรั่บรองมาตรฐาน คือ  บริษทั บูโร เวอริทสั (ประเทศไทย) จาํกดั (BVQI) 

มาตรฐานทีใ่ช้ในการตรวจ 

1. SLIMFs Certification (FM-BV referential Thailand) 

SLIMF  คือ พื้นท่ีไม่เกิน 100 เฮกตาร์ (ไม่ เกิน 625 ไร่) ต่อ 1 ราย หรือ ทาํไมอ้อกเฉล่ียภายใน 5 ปีไม่เกิน 5,000 

ลูกบาศกเ์มตรภายในระยะเวลา 5 ปี 

SLIMF ยอ่มาจาก Small or Low-Intensity Management Forest 

2. มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม 

สินค้าที่ขอรับรอง   :  ไมท้่อน, เศษไม,้ ปลายไม ้ 

ทีม่าของการรับรอง 

 “การจดัการป่าไมอ้ยา่งมีย ัง่ยืนตามมาตรฐานการจดัการป่าไมร้ะดบัสากล ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชนท่ีก่อตั้งข้ึน 

โดยกลุ่มต่าง ๆ ทัว่โลก เช่น กลุ่มนกัอนุรักษป่์าไม ้และส่ิงแวดลอ้ม ผูค้า้ไม ้ผูผ้ลิตสินคา้จากไม ้และกลุ่มชนพื้นเมือง 

องค์กรเป็นผูใ้ห้การรับรองมาตรฐานการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนที่ไดรั้บความเช่ือถือในระดบันานาชาติเพื่ อเป็นการ

รับประกนัวา่ไม ้และผลิตภณัฑไ์มท่ี้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการป่าไมร้ะดบัสากล เป็นไมแ้ละผลิตภณัฑ์ท่ีไม่

ไดม้าจากป่าธรรมชาติ แต่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากป่าปลูก ที่มีการจดัการป่าไมอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และเป็นที่

ยอมรับในระดบันานาชาติ” 

จุดประสงคส์าํคญัของการรับรองมาตรฐานการจดัการป่าไมร้ะดบัสากล นั้นก็เพื่อส่งเสริมพร้อมทั้งสนบัสนุนให้ธุรกิจ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไมไ้ดมี้ระบบการจดัการป่าไมท่ี้ย ัง่ยนืเพื่อการดูแลรักษาป่าไมท่ี้นบัวนัแต่จะสูญหายไป 
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 โดยพื้นที่ท่ีจะรับรองไดใ้นโครงการน้ีจะตอ้งมีหลกัฐานถูกตอ้งตามกฎหมาย คือ นส.4จ, นส.3, นส.3ก, 

สปก4-01 หรือ กสน5 

วตัถุประสงค์ในการรับรองมีแนวทางหลกั  5 ประการ คือ 

1. ส่งเสริมการจัดการป่าไม้ท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม เช่น ระบบการกาํจัดขยะ, การหลีกเลี่ยงการใช้สารเคม ี

เป็นต้น 

2. ส่งเสริมการจัดการป่าไม้เพ่ือสังคม เพ่ือช่วยเหลือชุมชนท้องถ่ินให้ได้รับผลประโยชน์จากการจัดการป่าไม้ใน

ระยะยาว 

3. ส่งเสริมการจัดการป่าไม้ท่ีให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า และยัง่ยืนเน้นรายได้หลักจากนํา้ยาง  เศษยาง 

และเนือ้ไม้เป็นรายได้รองลงมา 

4. ส่งเสริมการจัดการป่าไม้ท่ีปฏิบัติตามกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างถกูต้อง 

5. ส่งเสริมการตรวจติดตามผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและด้านสังคมท่ีอาจจะ เกิดขึน้ 

เพื่อสนบัสนุนการปฎิบติัให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน กลุ่มการจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด มีนโยบายท่ีจะ

หลีกเล่ียง 

1. ไมท่ี้เก็บเก่ียวอยา่งผดิกฎหมาย 

2. ไมท่ี้เก็บเก่ียวโดยละเมิดสิทธิแบบดั้งเดิมและสิทธิชนพื้นเมือง 

3. ไมที้เ่ก็บเก่ียวในป่าทีมี่กิจกรรมการจดัการที่มีคุณค่าดา้นอนุรักษสู์ง 

4. ไมท่ี้เก็บเก่ียวในป่าท่ีแปลงเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกหรือนอกป่าและ 

5. ไมจ้ากป่าท่ีปลูกมาจากตน้ไมท่ี้ดดัแปลงพนัธุกรรม 

6. การละเมิดอนุสัญญาหลกัของ ILO (International Labour Organization องค์การแรงงานระหว่างประเทศ) 
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2. ประวตัิความเป็นมา 

 บริษทัสยามไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั เป็นบริษทัในเครือของกลุ่มบริษทั Evergreen Fibreboard Berhad(EFB)  

ในประเทศมาเลเซีย ดาํเนินกิจการในประเทศไทยต่อจากบริษทั STA MDF Co.,LTD. ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2547 

จนถึงปัจจุบนั  บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง(MDF) บริษทัฯ จึงเล็งเห็น

ความสาํคญักบัวธีิการ และแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบโดยมีนโยบาย และความมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการพื้นที่ปลูกยางพารา

อยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้งตามกฎหมาย  มีการดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจตามมาตรฐานการจดัการป่า

ไมร้ะดบัสากล  

 เพื่อให้การดาํเนินการจดัการสวนยางพารา มีความย ัง่ยืน และสอดคลอ้งตามมาตรฐานของมาตรฐานการ

จดัการป่าไมร้ะดบัสากล    บริษทัฯ จึงมีการจดัตั้งทีมงาน เพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในการดาํเนินการวางแผน ดูแล 

ตรวจประเมิน ติดตาม และการให้ความรู้ การฝึกอบรมให้กบัสมาชิกสวนยางพาราทีเ่ขา้ร่วมโครงการกบับริษทัฯ ทั้งน้ี

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และมาตรฐานการจดัการป่าไมร้ะดบัสากล ต่อไป  
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3. ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ลกัษณะสภาพทัว่ไป  

สํานักงานกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด ตั้งอยู่  

เลขท่ี 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ตาํบล พะตง อาํเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90230  

เบอร์ติดต่อภายในโทร 074-291 111 ต่อ 798 (แผนกการจดัการป่าไม)้,  แฟกซ์ 074-370 253-4  

กลุ่มจดัการป่าไม ้ สยามไฟเบอร์บอร์ด มีการรับสมคัรสมาชิกสวนยางพาราในพื้นที่จงัหวดัสงขลา และพื้นท่ี

ใกลเ้คียง กลุ่มสมาชิกสวนยางพาราทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นพื้นทีร่าบสลบักบัเนินเต้ีย บางส่วนมีลกัษณะเป็น

เนินเขา  มีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรมมาก่อน แลว้นาํมาปลูกสร้างเป็นสวนยางพารา เมื่อประมาณ 30-35 ปี ล่วงมาแลว้ ใน

ปัจจุบนัจึงไม่มีลกัษณะของพื้นที่ที่มีความสําคญัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือ เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง (High 

Conservation Value Forest: HCVF) แต่อยา่งใด  

กระบวนการวางแผนการดําเนินการ (Planning Process) 

กลุ่มจดัการป่าไม ้ สยามไฟเบอร์บอร์ด รับผิดชอบจดัทาํแผนการจดัการกลุ่ม, นโยบาย วตัถุประสงค์ และ

กระบวนการ รวมทั้งการปรับปรุง และทบทวนเอกสารต่างๆ ให้เป็นปัจจุบนั หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจง้ให้สมาชิก

กลุ่มฯทราบพร้อมทั้งการฝึกอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกบักระบวนการใหม่ตามความจาํเป็น 

กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด จดัทาํการวางแผนผลผลิตที่ย ัง่ยืนตามรอบการปลูก ให้กบัสมาชิกกลุ่มฯ 

และมีการปรับปรุงขอ้มูลประจาํทุกปี นอกจากน้ียงัจดัทาํแผนการเติบโตของสมาชิกกลุ่มฯ ระยะ 30ปี และปริมาตรที่

ตอ้งการจนถึงปี 2590 

สาํหรับการวางแผนอ่ืนๆ เช่น การควบคุมวชัพืชประจาํปี การใส่ปุ๋ย การวางแผนรายรับรายจ่ายของสมาชิกกลุ่ม

ฯ รวมถึงการดูแลระบบวนวฒัน์ นั้นเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่มฯ โดยได้รับความช่วยเหลือเร่ืองรูปแบบ

รายงานตามท่ีแนบกบัคู่มือเกษตรกร ซ่ึงมีการแจกจ่ายใหส้มาชิกแต่ละรายในวนัท่ีรับเขา้เป็นสมาชิก  

ทั้งน้ีทางกลุ่มจดัการป่าไม ้ สยามไฟเบอร์บอร์ด มีแผนสําหรับการตรวจติดตามตรวจสอบประจาํไตรมาส

รวมถึงการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกประจาํปี  
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4. โครงสร้างกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด 

ทั้งน้ีในส่วนของการจดัการ กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ไดจ้ดัสรรเจ้าหน้าที่ให้ทาํหนา้ที่ในการดูแล

สมาชิกกลุ่มจดัการป่าไมฯ้ ภาคสนาม โดยแบ่งสัดส่วนในการดูแล คือ  เจ้าหน้าท่ีกลุ่มจดัการป่าไมฯ้ 1 คน ดูแล สมาชิก

กลุ่มจดัการป่าไมฯ้ 50 คน (1:50) ตามรายงานขอ้มูลสมาชิกท่ีมีการปรับปรุงประจาํเดือน 

คณะเจ้าหน้าทีก่ลุ่มจดัการป่าไมฯ้ จะอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ บริษทัสยามไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั โดยเป็นผู ้

วา่จา้งงานคณะเจา้หนา้ท่ีกลุ่มดงักล่าว 

องค์กร  และ ความรับผดิชอบ 

คณะทาํงานดา้นการบริหารโครงการกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด  ตามแนวทางมาตรฐานการจดัการ

ป่าไมร้ะดบัสากล (Group Entity )  อา้งอิง ตาม ประกาศแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีกลุ่มจดัการป่าไมแ้ละความรับผดิชอบ 

(เอกสารแนบทา้ย) 
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โครงสร้างการบริหารงาน : กลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

   

 

 

 

 

หมายเหตุ    GE  : Group Entity (เจา้หนา้ท่ีกลุ่มจดัการป่าไม)้ สดัส่วนการดูแล 1 GE : 50 GM (เจา้หนา้ท่ี 1 คนดูแลสมาชิกกลุ่มจาํนวน 50 คน) 

        GM : Group Member (สมาชิกสวนยางพาราท่ีเขา้ร่วมโครงการ) 

     HCV : High Conservation Value คือ พ้ืนท่ีท่ีมีความสาํคญัต่อระบบนิเวศและมีคุณค่าในการอนุรักษผ์ูรั้บเหมา มีสดัส่วนการ 

  ดูแลครอบคลุมพ้ืนท่ีสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้

กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ 

ผู้จัดการฝ่ายสํานักงาน 

ผู้จัดการกลุ่มจัดการป่าไม้ 

GM :สมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม้ 

 

ผู้รับเหมา 

GE: ภาคสนาม 

GE :งานสนับสนุน 

1.ธุรการกลุ่มฯ 

2. ผูป้ระเมิน HCV  

3. IT 

4. GIS 

5. ฝึกอบรม 

 

ผู้รับเหมาทาํสวน ผู้รับเหมาตดัไม้ 

พืน้ทีส่มาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ 

*กลุ่มอาํเภอ เมืองสงขลา    *กลุ่มอาํเภอ คลองหอยโข่ง      * กลุ่มอาํเภอ สะเดา      *กลุ่มอาํเภอ ควนเนียง    * กลุ่มอาํเภอ นาทวี                  

* กลุ่มอาํเภอ หาดใหญ่        *กลุ่มอาํเภอ บางกลํ่า      *กลุ่มอาํเภอ รัตภูมิ        *กลุ่มอาํเภอ เทพา           *กลุ่มอาํเภอ นาหม่อม

  

 

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มจัดการป่าไม้ 

บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 
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5. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีก่ลุ่มจดัการป่าไม้ฯ และสมาชิกกลุ่มฯ 

หน้าที่ของเจ้าหน้าทีก่ลุ่มจัดการป่าไม้ฯ หน้าที่ของสมาชิกกลุ่มฯ 

1. ทาํแผนและกาํหนดหัวข้อการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องให้

สอดคล้องตามข้อกาํหนดมาตรฐานระดับสากลและกฎหมาย

รวมถึงดาํเนินการฝึกอบรมให้กับสมาชิกกลุ่ม 

- เขา้ร่วมรับการฝึกอบรมในหวัขอ้ท่ีสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม้

จดัใหต้ามความเหมาะสม 

2. จัดให้มกีารฝึกอบรม หรือจัดการประชุมเพ่ือให้ข้อมลู กบั 

สมาชิกกลุ่ม ชุมชนท้องถ่ิน คนงาน และ/หรือ ผู้ รับเหมาช่วง 

ตามความจาํเป็น เพ่ือให้มัน่ใจว่ากิจกรรมการจัดการป่าไม้มี

การปฏิบัติอย่างถกูต้องตามข้อกาํหนดมาตรฐานการจัดการป่า

ไม้ระดับสากล 

- เข้าประชุมเพ่ือรับฟังความรู้ใหม่ๆท่ีทางกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ

ได้จัดขึน้ 

- ศึกษาเรียนรู้และทาํความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากลและให้ความร่วมมือ

ในการเข้ารับการฝึกอบรมท่ีดาํเนินการโดยกลุ่มจัดการป่าไม้ 

3. จัดทาํคู่มือเกษตกรและคู่มือกลุ่มการจัดการป่าไม้ของบริษัท

พร้อมให้ความรู้สมาชิกกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้าใจและแนะนาํ

กระบวนการจัดการสวนป่าของสมาชิกกลุ่มให้สอดคล้องกับ

ข้อกาํหนดและคุณค่าของมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับ

สากล 

ทาํความเข้าใจในคู่มือกลุ่มเกษตรเพ่ือปฏิบัติให้ถกูต้องตาม

ข้อกาํหนดมาตรฐานการจัดการป่าไม้ฯรวมถึงวิธีการต่างๆท่ี

นาํมาใช้ดูแลในสวนยางพาราท่ีทางกลุ่มได้จัดหามาให้ 

4. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกใหม่รวมถึงการเข้า

ประเมินภาคสนามของพืน้ท่ีผู้สมคัรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องตาม

มาตรฐานการจัดการสวนป่าก่อนรับสมาชิกใหม่เข้าในกลุ่ม

รวมถึงให้ข้อมลูแก่สมาชิกกลุ่มหลังจากประเมินแล้ว 

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการสมคัรสมาชิกใหม่ตามท่ี

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มฯต้องการ และอนุญาติให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มฯเข้า

ตรวจประเมินแปลงสวนยางเบือ้งต้นเพ่ือเกบ็ข้อมลูท่ีถกูต้อง 

5. สร้างความเข้าใจและควบคุมกระบวนการจัดการสวนป่า

ของสมาชิกกลุ่ม ให้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการ

จัดการป่าไม้ระดับสากล 

ทาํความเข้าใจและวางแผนจัดการแปลงสวนยางพาราให้

พร้อมปฏิบัติตามข้อกาํหนดมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับ

สากล  

6. ขึน้ทะเบียนสมาชิกใหม่และประสานงานเร่ืองผลประโยชน์

ต่างๆของสมาชิกกลุ่มฯท่ีรับใหม่และสมาชิกเก่าท่ีได้รับตาม

ข้อกาํหนดของบริษทั 

ทาํความเข้าใจในเอกสารคู่มือการจัดการและยอมรับ

ผลประโยชน์ต่างๆท่ีได้รับสาํหรับสมาชิกใหม่และสมาชิก

เก่าตามข้อกาํหนดของบริษัท 

7. กาํหนดวิธีการควบคุมดูแลป้องกันการใช้ทรัพยากรใน

กิจกรรมสวนป่าไม่ให้ผิดกฎหมาย การต้ังถ่ินฐาน และ

กิจกรรมใดๆ ท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

7ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมดูแลป้องกันการใช้ทรัพยากรใน

กิจกรรมสวนป่าอย่างถกูต้องไม่ให้ผิดกฎหมาย และไม่ทาํ

กิจกรรมใดๆท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
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8. ตรวจสอบประเมินภายในหรือตรวจเยีย่มแปลงสวน

ยางพาราของสมาชิกกลุ่มทุกๆปีโดยการสุ่มตรวจประเมิน

กิจกรรมต่างๆท่ีปฏิบัติงานอยู่  และบันทึกผลการตรวจ

ประเมินในทะเบียนสมาชิก 

อนุญาตและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ

เข้าทาํการตรวจสอบประเมินภายในแปลงสวนยางทุกๆปี 

แจ้งและเปิดเผยข้อมลู ภาพถ่าย ของกิจกรรมภายในสวนยาง

ต่อเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ เช่น รอบของการใส่ปุ๋ย, การ

ฉีดยาหญ้า, การไถในร่องยาง,การตัดหญ้า, การริดก่ิง, การ

ปลูกยางใหม่,การตัดโค่นขายไม้เป็นต้น 

9. ติดตามรายงานผลการตรวจสอบประเมินจากผู้ตรวจรับรอง

ภายในและภายนอกของสมาชิกกลุ่มและผลการดาํเนินการ

แก้ไขอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ทาํการแก้ไขความไม่ถกูต้องหรือข้อบกพร่องจากการ

ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ ให้เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

10. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องอย่าง

เหมาะสมเพ่ือให้พืน้ท่ีในการบริหารจัดการได้รับความ

คุ้มครองและสอดคล้องตามข้อกาํหนดกฏหมาย 

- 

 

11. ตรวจสอบการมอียู่ของชนเผ่าพืน้เมือง หรือชนกลุ่มน้อย 

ท่ีมสิีทธิตามกฏหมาย และสิทธิตามจารีตประเพณีในท่ีดิน 

และ/หรือแหล่งทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีภายใต้ขอบเขตการ

ประเมิน  

- 

12. ประเมินความจาํเป็นท่ีต้องสวมใส่อุปกรณ์เพ่ือความ

ปลอดภัยในสภาวะการทาํงานปกติ สาํหรับคนงานท่ีทาํ

กิจกรรมการจัดการป่าไม้ท่ีไม่เกี่ยวกับเคร่ืองจักรและบันทึก

การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยพร้อมใช้ของเคร่ืองจักร 

และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมการจัดการป่าไม้ 

ให้ความร่วมมือในการสวมใส่อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย 

สาํหรับคนงานท่ีทาํกิจกรรมในสวนยางตามคาํแนะนาํของ

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ 

13. เป็นศนูย์กลางในการรับเร่ืองร้องทุกข์ หรือข้อร้องเรียน

ตามช่องทางท่ีกาํหนด มกีารสอบสวน และแก้ปัญหาตาม

แนวทางในการติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน และกาํหนดการ

ชดเชยความสูญเสีย และเสียหาย อย่างสมํา่เสมอและมี

ประสิทธิภาพ 

แจ้งข้อร้องเรียนหรือความเสียหายท่ีเกิดขึน้และร่วมกบั

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มฯในการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดขึน้ให้เสร็จส้ิน 
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บริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั 

หน้าที่ของเจ้าหน้าทีก่ลุ่มจัดการป่าไม้ฯ หน้าที่ของสมาชิกกลุ่มฯ 

14. เป็นผู้แทนในการขอการรับรองกลุ่มกับหน่วยรับรอง 

และบริหารจัดการและควบคุม สถานภาพการรับรอง ของ

สมาชิกกลุ่มให้คงสภาพเหมือนเดิมตลอดเวลา 

ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ในการรักษาการเป็น

สมาชิก และสถานภาพการรับรองของกลุ่มตามข้อตกลง 

 

15. มส่ีวนร่วมในการส่ือสารกบัชุมชนท้องถ่ิน และผู้มส่ีวน

ได้ส่วนเสียท่ีสนใจ ในหลายช่องทาง เพ่ือระบุผลกระทบทาง

สังคมท่ีเป็นไปได้ท้ังทางบวกและทางลบ จากกิจกรรมการ

จัดการป่าไม้ 

 

16. ต้องกาํกบัดูแลและหลกีเลีย่งไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือ

ความเสียหายจากกิจกรรมการจัดการป่าไม้ หรือความเสียหาย

ท่ีอาจกระทบต่อชุมชน 

ตรวจสอบและดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย

จากกิจกรรมการโค่นไม้ยาง หรือความเสียหายอ่ืนท่ีอาจ

กระทบต่อชุมชน 

17.ควบคุมและดูแลจัดการการเคล่ือนย้ายไม้ ของสมาชิกกลุ่ม

ให้เป็นไปตามวิธีการปฎิบัติงานท่ีข้อกาํหนด 

ปฏิบัติตามวิธีการปฎิบัติงานควบคุมดูแลการเคล่ือนย้ายไม้

ของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มฯอย่างเคร่งครัด 

18.ส่งเสริมให้ความรู้ระบบ วนเกษตรในแปลงสวนยางของ

สมาชิกกลุ่มต้ังแต่เร่ิมปลูกยางจนโค่นไม้ยาง 

ศึกษาเรียนรู้ระบบวนเกษตรเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีกลุ่มฯ เพ่ือ

สามารถนาํมาปฎิบัติในแปลงสวนยาง 

19.ตอ้งอธิบายวธีิการใหส้มาชิกกลุ่มเขา้ใจและมัน่ใจวา่ การ

กาํจดัขยะ สารเคมี, บรรจุภณัฑ,์ ขยะทีไ่ม่ใช่อินทรียท์ั้ง

ของเหลวและของแขง็ ตอ้งไม่ถูกทิ้งอยูภ่ายในพื้นท่ีสวนยาง

ของสมาชิกและมีการกาํจดัอยา่งเหมาะสม 

ปฏิบติัตามขั้นตอนการกาํจดัสารเคมี, กระสอบ, ถงั, ขยะเปียก

และขยะแหง้ และการกาํจดัอยา่งเหมาะสม หรือทิ้งขยะลงใน

ภาชนะท่ีทางเจา้หนา้ท่ีกลุ่มฯจดัเตรียมไวใ้ห ้เพื่อนาํไปทิ้งใน

ใหท้างหน่วยจดัเก็บขยะของเทศบาล หรือ อบต 

20. วางระบบการจัดการร่วมกับสมาชิกกลุ่มในการแก้ไขข้อ

ขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดาํเนินกิจกรรมของสวน

ยางพาราสมาชิกกลุ่ม 

ปฏิบัติตามคาํแนะนาํของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการฯในการแก้ไข

ข้อขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดาํเนินกิจกรรมของสวน

ยางพารา 

21. เป็นผู้แทนของสมาชิกกลุ่มในการดาํเนินโครงการความ

ร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อม และด้านสังคม กับชุมชนท้องถ่ิน 

เข้าร่วมกับกลุ่มจัดการป่าไม้ฯในการดาํเนินโครงการความ

ร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อม และ ด้านสังคม กับชุมชนท้องถ่ินเม่ือ

จาํเป็น 
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หน้าที่ของเจ้าหน้าทีก่ลุ่มจัดการป่าไม้ฯ หน้าที่ของสมาชิกกลุ่มฯ 

22.จัดทาํรายงานและแจ้งผู้ตรวจรับรองถึงความเปลี่ยนแปลง

ของสมาชิกกลุ่ม ท้ังท่ีสมคัรเข้ามาเพ่ิม และพ้นสภาพการเป็น

สมาชิก 

แจ้งและรายงานให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ รับทราบถึง

ความเปลี่ยนแปลงของสวนยางหรือเหตุผลการลาออกจาก

การเป็นสมาชิกกลุ่ม 

23.จัดทาํเวปไซด์(website)ของกลุ่มจัดการป่าไม้เพ่ือให้

สมาชิกกลุ่มได้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารและรายละเอียดต่างๆของ

กลุ่มจัดการป่าไม้รวมถึงสามารถร้องเรียนผ่านทางเวปไซด์

ของกลุ่มได้ และทาํการอัพเดตเวปไซด์อย่างสมํา่เสมอ 

สามารถเข้าไปศึกษาหรือดูข้อมลูข่าวสารของกลุ่มรวมถึงข้อ

ร้องเรียนต่างๆของสมาชิกในกลุ่มผ่านทางเวปไซด์  

24.เกบ็รักษาบันทึกต่างๆของสมาชิกกลุ่มหรือเอกสาร

กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันตาม

มาตรฐานการดูแลป่าไม้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  

เกบ็รักษาบันทึกต่างท่ีเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ฯให้ไว้ ตาม

เวลาท่ีกาํหนด เช่นบันทึกข้อตกลงของกลุ่ม ใบเสร็จการจ่าย

ภาษี, บตัรประกนัอุบัติเหตุ,ใบเสร็จขายนํา้ยาง,ใบเสร็จซ้ือยา

ฆ่าหญ้า,ใบเสร็จซ้ือปุ๋ย,และอ่ืนๆ 

25.จัดทาํข้อตกลงภายใต้เง่ือนไขการรับรองกลุ่มและอธิบาย

ให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าใจและยอมรับตามข้อตกลงก่อนรับเข้า

เป็นสมาชิกกลุ่มตามแนวทางมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับ

สากล 

 ศึกษาและยอมรับข้อตกลงท่ีทาํร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการ

ป่าไม้ฯในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

26.กาํหนดให้สมาชิกกลุ่มมกีารตัดโค่นไม้ยางแล้วให้

ดาํเนินการปลูกยางใหม่ภายในระยะเวลา 2 ปี 

แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ รับทราบหากทาํการปลูก

ยางใหม่ทดแทนในระยะเวลา 2 ปี หลังจากโค่นไม้ยางแล้ว 

27. จดัทาํทะเบียนกฎหมาย. ขอ้กาํหนดทีเ่ก่ียวขอ้งและลิงคเ์พือ่

เขา้ถึงเวปไซตก์ฎหมายที่ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการ updateใหเ้ ป็น

ปัจจุบนั และใหค้วามรู้กบัสมาชิกในขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการป่าไม ้

รับทราบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

28. ประกาศนโยบายการต่อต้านการติดสินบน การทุจริต 

คอรัปชัน่ นโยบายจรรยาบรรณของบริษทัให้กบัสมาชิกกลุ่ม

และผูรั้บเหมา รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

เขา้ใจและรับทราบนโยบายการต่อตา้นการติดสินบน การ

ทุจริต คอรัปชัน่ นโยบายจรรยาบรรณของบริษทั 

 

 

 



Unc
on

tro
lle

d C
op

y
      

 

คู่มือเกษตรกร 

กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด 

ป่าย ัง่ยนื ชีวติย ัง่ยนื 

SFC-PM-FM-01 

Page No.: 16-72 

Revision No. 3 

Effective Date: 08-Apr-22 
    

Procession of this Document is Acknowledgement that it and its Content are the Exclusive Property of SIAM FIBREBOARD CO.,LTD of Companies. 
This Document Shall not be Reproduced in any form without Written Permission From SIAM FIBREBOARD CO.,LTD of Companies. 

SIAM FIBREBOARD CO., LTD. 

บริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั 

6. ขั้นตอนการรับสมคัรสมาชิกกลุ่มฯ 

 
การรับสมัครสมาชิกกลุ่มฯ  แบ่งเป็น  2 ประเภท ดงันี้ 

1. ประเภทปกติ หมายถึง การรับสมคัรสมาชิกทัว่ไป หรือเกษตรกรผูท้าํสวนยางที่ตอ้งการสมคัรเขา้เป็น 

สมาชิกกลุ่ม 

2. ประเภทฉุกเฉิน (สมาชิกใหม่) หมายถึง เกษตรกรผูข้อรับการสงเคราะห์จากการยางแห่งประเทศไทย 

และทาํการตดัฟันตามกาํหนดของ กยท. แต่ตอ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชิกโครงการไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน และ

เกษตรกรต้องแสดงความจาํนงที่จะปลูกยางพาราเท่านั้น จะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายสมาชิกในการ

ดาํเนินการ 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ 

1. เป็นเจา้ของสวนยางพาราท่ีแทจ้ริง หรือเป็นผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจตามกฎหมาย 

2. มีเอกสารแสดงสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3. ผู้สมคัร ต้องยืนยนัว่าพืน้ท่ีและแปลงสวนยางพาราท่ีนาํเข้ามาสมคัรกับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ 

ต้องไม่ได้มกีารสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มอ่ืนในการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล

ประเภทและลักษณะเดียวกันมาก่อน 

4. ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มจดัการป่าไมฯ้ ในการจดัการสวนยางพาราใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ

จดัการป่าไมร้ะดบัสากลและดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีตรวจประเมินพบโดย ผูต้รวจ

รับรอง หรือผูแ้ทนการบริหารจดัการของกลุ่มจดัการป่าไม ้

5. หลงัการโค่นไมย้างพาราออกแลว้ ตอ้งดาํเนินการปลูกไมย้างพาราใหม่ทดแทนภายในเวลา 2 ปี 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนเจา้ของสวนยางพารา และลูกจา้งในสวนยางพารา 

2.  สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของสวนยางพารา และลูกจา้งในสวนยางพารา 

3. สาํเนาเอกสารแสดงสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน 

(นส.4จ, นส.3, นส.3ก, สปก4-01, กสน5) หลงัปี 2537 ตอ้งมีเอกสารยนืยนัวา่เป็นสวนยางพารามาก่อน 

เช่น หลกัฐานการขอทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 

4. สาํเนาการจ่ายภาษีปีล่าสุด  

5. กรณีมีการจา้งแรงงานต่างดา้ว ตอ้งมีสาํเนา Work permit แนบใบสมคัรทุกคร้ัง 
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7. สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการร่วมโครงการ 

1. สร้างโอกาสทางการคา้ 

2. เพิ่มมูลค่าของไมย้างพารารวมถึงนํ้ายาง 

3. สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน   

4. ช่วยใหเ้กิดการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าธรรมชาติ สร้างความตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

5. ส่งเสริมการจา้งแรงงานในชุมชน 

6. สมาชิกโครงการฯ เม่ือสวนยางพาราอาย ุ20 ปีข้ึนไป บริษทัฯ ช่วยปัจจยัการผลิต 60 บาท/ไร่/ปี จนกวา่จะ

ตดัโค่น 

7. เพ่ิมการจ่ายภาษีให้สมาชิกและรวมถึงประกันอุบัติเหตุกลุ่มของสมาชิกกลุ่ม ผู้ รับเหมาและลูกจ้าง 

การพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด 

1. สมาชิกกลุ่มฯไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมติดต่อกัน 3 คร้ัง ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่า 

ไม้ ได้มกีารแจ้งให้ทราบ 

2. สมาชิกกลุ่มไม่ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขความไม่ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด จากการตรวจพบในการ

ตรวจติดตามจากภายในและภายนอกประจาํปี  

3. สมาชิกกลุ่มฯมกีารขายท่ีดิน เปลี่ยนมือเป็นเจ้าของใหม่และเจ้าของใหม่ไม่สนใจในการเข้าร่วมโครงการ 

4. สมาชิกมกีารตัดโค่นยาง แล้วไม่ดาํเนินการปลูกยางใหม่ภายในระยะเวลา 2 ปี 

5. สมาชิกกลุ่มฯมกีารลาออกโดยสมคัรใจ 

6. แปลงสวนยางพาราของสมาชิกกลุ่มฯมจีาํนวนพืน้ท่ีท่ีไม่คุ้มการลงทุนในการดูแลรักษา 

7. สมาชิกกลุ่มฯไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล 

8. สมาชิกกลุ่มฯมกีารเสียชีวิต และไม่มทีายาทประสานโครงการต่อ 

9. เม่ือเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ฯมกีารตรวจพบภายหลังว่าสมาชิกกลุ่มฯได้นาํแปลงสวนยางไปสมคัรเข้าเป็น

สมาชิกของกลุ่มอ่ืนในการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากลประเภทและลักษณะเดียวกัน 

กลุ่มจัดการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด  มสิีทธิอาํนาจในการแจ้งให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้

ฯ  ได้โดยจะแจ้งเตือนให้ทราบก่อนจาํนวน 2 คร้ัง และรวบรวมระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน ทั้งนี ้ การดาํเนินการใน

การพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกลุ่มฯทางเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดการป่าไม้ฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางโทรศัพท์ 

และบันทึกข้อมูลในเอกสาร “การพ้นสภาพของการเป็นสมาชิก” (SFC-BF-FM-06) จึงถือเป็นการรับทราบการ

พ้นสภาพในการเป็นสมาชิกกลุ่มฯโดยสมบูรณ์ 
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การรับสมัครสมาชิกใหม่ 

การดาํเนินการในการรับสมาชิกใหม่เพิ่มจากสมาชิกเก่า ทางกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด มีการกาํหนด 

โดย แบ่งหนา้ท่ีในการดูแลสมาชิกของกลุ่มจดัการป่าไมฯ้ คือ เจา้หนา้ท่ีกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด  1 คน ดูแล

สมาชิก 50 คน ดงันั้น ขนาดกลุ่มจึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนเจา้หนา้ท่ีกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด เช่น มีเจา้หนา้ที่กลุ่ม 

15 คน  สมาชิกท่ีสามารถรับไดสู้งสุด 750 ราย เป็นตน้ 

ข้ันตอนการร้องเรียนสําหรับสมาชิกกลุ่มฯ 

1. สมาชิกกลุ่มฯ สามารถแจ้งร้องเรียนผ่านเบอร์โทรของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด ซ่ึง

มกีารระบุไว้ในคู่มือเกษตรกร หน้าสุดท้าย  จากนั้นเจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนทาํบันทึก

ข้อร้องเรียนลงใน แบบฟอร์มคาํร้องเรียน (SFC-BF-FM-43) เพ่ือดาํเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

2. สมาชิกกลุ่มฯ สามารถร้องเรียนโดยผา่นเวบ็ไซดข์องกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด 

คือ http://www.siamfibreboard-sfm.com  หรือ อีเมล ์adminsfm@siamfibreboard.com  

3. สมาชิกกลุ่มฯ สามารถโทรร้องเรียนโดยตรงท่ี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ ท่ีมกีารดูแลรับผิดชอบในพืน้ท่ี

ดังกล่าว หรือ โทรติดต่อโดยตรงกบั ผู้จัดการกลุ่มฯและเจ้าหน้าท่ีธุรการ หมายเลข เบอร์บริษัท  

074-291 111 ต่อ 798 (ส่วนงานการจัดการป่าไม้)  

4. สมาชิกกลุ่มฯ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถร้องเรียนผา่นการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

แนวทางการกาํหนดหลกัเกณฑ์การชดเชยความเสียหาย  

เพือ่เป็นการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน และป้องกนัขอ้ขดัแยง้ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจกรรมดา้นการปลูก ดา้น

การบาํรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่ง และกิจกรรมอื่นๆ ของสวนยางพารา จึงให้กาํหนดหลกัเกณฑ์ในการ

ชดเชยความเสียหาย ซ่ึงไดต้รวจสอบพิสูจน์แลว้วา่เกิดจากการดาํเนินกิจกรรมฯ ขา้งตน้ ของสวนยางพาราของกลุ่มการ

จดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด จริงๆ  ไวด้งัน้ี 

1. ความเสียหายท่ีเกิดกบัทรัพยสิ์นใหน้าํผลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเสนอเขา้พิจารณาในท่ีประชุมของ

คณะกรรมการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีกลุ่มจดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด ไดแ้ต่งตั้งข้ึน และขอ้พิจารณา

ตดัสินของคณะกรรมการการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ใหถื้อเป็นอนัส้ินสุด 

2. ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสุขภาพอนามยัใหน้าํผลพิจารณาวนิิจฉยัของแพทยม์าเป็นเกณฑใ์นการชดเชย

ความเสียหาย และผลวนิิจฉยัของแพทยถื์อเป็นท่ีส้ินสุด 

โดยกลุ่มการจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ยนิดีรับผดิชอบในการชดเชยต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้ง

สองกรณีขา้งตน้ 
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8. หลกัการจดัการป่าไม้ตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล 10 ข้อ 

(Forest Stewardship Council) 

หลกัการที ่1 ความสอดคล้องกบักฏหมาย และหลกัการมาตรฐานการจดัการป่าไมร้ะดบัสากล  

การจดัการป่าไม ้ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบักฎหมาย และหลกัเกณฑข์องมาตรฐานการจดัการป่าไมร้ะดบัสากล

เช่น จะตอ้งไม่ละเมิดกฎหมาย ตอ้งเสียภาษีท่ีดินใหห้น่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน ปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศต่างๆ 

เช่น* CITES, CBD, ITTO และ ILO 

* CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)  คือ อนุสญัญาวา่ 

                ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ) 

* CBD ( Convention on Biological Diversity) คือ อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นขอ้ตกลงดา้น   

             ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศท่ี มีเจตนารมณ์ให้รัฐบาลทุกประเทศพฒันาประเทศโดยไม่ละเลยการอนุรักษ ์   

             ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

        * ITTO (International Tropical Timber Organization)  คือ องคก์รระหวา่งประเทศเก่ียวกบั 

                     อุตสาหกรรมการคา้ไมค้วบคู่กบัการส่งเสริมอนุรักษใ์ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

* ILO (International Labour Organization) คือ องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ  

หลกัการที ่2 สิทธิในการถือครองการใช้ประโยชน์ และความรับผดิชอบ 

การจดัการป่าไม ้ตอ้งมีความชดัเจนในเร่ืองของเอกสารสิทธ์ิถือครองท่ีดิน สิทธิในการจดัการทรัพยากรใน

ท่ีดิน จะตอ้งมีหลกัฐานท่ีดินถูกตอ้งตามกฎหมาย สัญญาเช่า หนงัสือมอบอาํนาจ  สัญญาซ้ือ-ขาย แและท่ีสาํคญัตอ้งไม่

อยูใ่นเขตป่าสงวน หรือท่ีดินสาธารณะอ่ืนๆ 

หลกัการที ่3 สิทธิของชนพืน้เมือง 

การจดัการป่าไม ้ตอ้งใหค้วามเคารพในสิทธิของชนพื้นเมือง คนทอ้งถ่ิน พื้นท่ีใกลเ้คียงสวนป่า สถานท่ีสาํคญั         

เช่น ศาสนสถาน โรงเรียน แหล่งโบราณคดี ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบา้น หากพบชนพื้นเมือง เช่น ซาไก ผตีองเหลือง 

ฯลฯ จะตอ้งไดรั้บการยอมรับ และคุม้ครอง (พื้นท่ีจงัหวดัสงขลา ไม่พบชนพื้นเมืองลกัษณะดงักล่าว) โดยสามารถเขา้

ตรวจสอบไดใ้นเวบ็ไซด ์ศูนยม์านุษยว์ทิยาสิรินธร www.sac.or.th โทร 02-8809429, สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สงขลา https://www.  m-culture.go.th/songkhla/ โทร1

 

 089-521 9613 

 

http://www.sac.or.th/�
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หลกัการที ่4 ความสัมพนัธ์ต่างๆ กบัชุมชน  และสิทธิต่างๆ ของคนงาน 

การจดัการป่าไม ้ตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน ตลอดจนตระหนกัในสิทธิของคนงาน พิจารณาการจา้งงาน

แก่คนในชุมชนรอบขา้งก่อน มีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน ทอ้งถ่ิน มีการฝึกอบรมการใชส้ารเคมีอยา่งถูกวธีิใหก้บัคนงาน มี

อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัใหก้บัคนงาน ผูรั้บเหมา จ่ายค่าแรง ค่าจา้งอยา่งเป็นธรรม มีสวสัดิการตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

หลกัการที ่5 ผลประโยชน์จากป่าไม้ 

การจดัการป่าไม ้ตอ้งมีการเก็บเก่ียวผลผลิตจากป่าอยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ใชป้ระโยชน์จากสวนป่าให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียผลผลิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 

หลกัการที ่6 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ตระหนกัถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ ปกป้องพื้นท่ีท่ีหายาก  ไม่ใหมี้การล่าสัตวป่์า หลีกเล่ียงการ

ใชส้ารเคมี สารเคมีอนัตราย การกาํจดัสารเคมีท่ีใชแ้ลว้ โดยวธีิท่ีเหมาะสม 

หลกัการที ่7 แผนการจัดการ 

การจดัการป่าไม ้ตอ้งมีการจดัทาํแผนการบริหารจดัการกิจกรรมต่างๆ ใหค้รอบคลุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

มีการปรับปรุงอยูเ่สมอ โดยจะตอ้งมีการกาํหนดเก่ียวกบัเป้าหมายในการจดัการ การตดัไม ้การลงทุน การป้องกนั

สภาพแวดลอ้ม การป้องกนัพืชและสตัวห์ายาก มีแผนการตรวจติดตามในระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงการดาํเนินการ

แกไ้ขผลกระทบดา้นต่างๆ 

หลกัการที ่8 การตรวจติดตาม และการประเมนิ 

การตรวจติดตาม และการประเมินจะตอ้งกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอตามแผนท่ีกาํหนด เก่ียวกบัผลผลิตไม ้อตัรา

การเจริญเติบโต การเปล่ียนแปลงของพืช สตัว ์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสังคม กระบวนการควบคุมการ

เคล่ือนยา้ยไมอ้ยา่งถูกตอ้ง ท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ 

หลกัการที ่9 การดํารงรักษาป่าทีม่ีคุณค่าการอนุรักษ์สูง 

การจดัการสวนป่า ตอ้งดาํรงไว ้และส่งเสริมคุณค่าของป่าอนุรักษใ์นพื้นท่ีไม่ใหมี้ผลกระทบใดๆ รวมถึงความ

หลากหลายทางสายพนัธ์เฉพาะถ่ิน, ชนิดพนัธ์หายาก, ชนิดพนัธ์ถูกคุกคามและชนิดพนัธ์ใกลสู้ญพนัธ์ มีการจดัทาํบญัชี

รายช่ือพนัธ์ุพืชป่า สัตวป่์าในพื้นท่ี จดัทาํแผนท่ีป่าอนุรักษป์ระเภทต่างๆ ในพื้นท่ี ตลอดจนแสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ ์
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หลกัการที ่10 สวนป่า 

การจดัการป่าไม ้ตอ้งมีการปลูกทดแทนในพื้นท่ีหลงัจากท่ีไดรั้บการเก็บเก่ียวผลผลิตหรือโค่นไมย้างแลว้ โดย

จะตอ้งวางแผน และจดัการกบัพื้นท่ีสวนป่าใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการรายละเอียดขอ้ท่ี 1-9 
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9. ข้อปฏบัิตสํิาหรับสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม้ฯ 

9.1 ด้านสังคม 

- มีการจา้งงานท่ีเป็นธรรม ค่าจา้งตอ้งไม่ตํ่ากวา่ค่าแรงงานขั้นตํ่า ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

-  คนงานที่อาศยัอยูก่บัเจา้ของสวนยางตอ้งไดรั้บค่าจา้งที่เป็นธรรม อย่างน้อยตอ้งใกลเ้คียงกบัค่าจา้งแรงงาน

ในทอ้งถ่ิน มีสวสัดิการดา้นที่อยู่อาศยั สาธารณูปโภคพื้นฐาน และสาธารณสุขพื้นฐาน และตอ้งมีอุปกรณ์เพือ่ความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานรวมทั้งได้รับสวสัดิการ ด้านการปฐมพยาบาลพื้นฐานจากเจ้าของสวนยางพาราหรือ

ผูรั้บเหมา 

-  มีการฝึกอบรมใหค้วามรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการทาํงาน และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใช้

สารเคมท่ีีถกูวิธี ยาฆ่าแมลง และการใส่ปุ๋ย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม เป็นตน้  

-  เจา้ของสวนยางยนิดีรับขอ้เรียกร้องของกลุ่มคนงานเก่ียวกบัสิทธิของคนงาน ในดา้นต่างๆ และแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีกลุ่มฯ ทราบ 

9.2 ด้านส่ิงแวดล้อม 

- การอนุรักษดิ์นและนํ้า มีการรักษาตน้ไมห้รือพืชธรรมชาติ ในบริเวณสองฝ่ังลาํหว้ย และควรทิ้งเศษไม ้ก่ิงใบ 

ลาํตน้ขนาดเลก็ไวใ้นพื้นท่ี เพือ่เป็นธาตุอาหารในดิน และควรละเวน้การไถพรวนในพื้นท่ีท่ีใกลก้บัลาํหว้ย ใหมี้พชืคลุม

ดิน หากแหล่งนํ้าสาธารณะกวา้งนอ้ยกวา่ 10 เมตร ใหเ้วน้อยา่งนอ้ย 3 เมตร หากแหล่งนํ้าสาธารณะกวา้งมากกวา่ 10 

เมตร ใหเ้วน้อยา่งนอ้ย 6 เมตร, ควรเวน้พื้นท่ีตามแนวขนานทางนํ้าไหลในฤดูฝน หรือ ร่องนํ้าขดุ ประมาณ 0.5 เมตร 

ปลูกพืชคลุมดิน, ละเวน้การไถพรวน, งดใชส้ารเคมี เพื่อลดการพงัทลายของหนา้ดิน และไม่ใหส้ารเคมีไหลไปสู่แหล่ง

นํ้าสาธารณะหากพบวา่มีการต้ืนเขิน สามารถขดุลอกเพื่อไม่ใหกี้ดขวางทางนํ้าไหล, สาํหรับพื้นท่ีลาดชนัควรทาํ

ขั้นบนัไดตามแนวระดบั เพื่อลดการพงัทลายของดิน  

การใชส้ารเคมี มีบนัทึกการใชปุ๋้ย ชนิดของปุ๋ย บริเวณท่ีใส่ ปริมาณการใช ้ช่วงเวลาการใช ้การเก็บรักษา 

ประเภทสารเคมีท่ีไม่แนะนาํใหใ้ช ้(ตามรายการสารกาํจดัศตัรูพืชท่ีมีอนัตรายสูงของมาตรฐานการจดัการป่าไมร้ะดบั

สากลและควรเก็บไวใ้นท่ีมิดชิดปลอดภยั ห่างไกลจากมือเด็ก รวมถึง ภาชนะบรรจุภณัฑห์ลงัการใชง้านตอ้งนาํมาใส่ใน

ถุงแดงท่ีทางตวัแทนกลุ่มฯ ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ 

- หา้มล่าสัตวแ์ละตกปลา เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลรักษาพื้นท่ีคุณค่าสูงดา้นการอนุรักษ ์

9.3 ด้านเศรษฐกจิ 

- วธีิการปลูก การปราบวชัพืช และการจดัการ เพื่อใหมี้ผลผลิตสูงสุด มีการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด  
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10. แนวทางปฏบัิติงานอย่างปลอดภัย 

1. การเตรียมพืน้ที ่

การเตรียมพื้นที่ปลูก หลังจากการทาํไม้ หรือมีการขนไม้ยางพารา และตอไม้ยางพาราออกจากแปลงปลูก

เรียบร้อยแลว้ จะมีการจดัเก็บเศษก่ิงไมย้างพารา และเศษวชัพืชท่ีเหลือในแปลง โดยวธีิใชร้ถแทรคเตอร์ตีนตะขาบกวาด

เศษวสัดุดงักล่าว กองรวมกนัไวบ้ริเวณกลางแปลงปลูกที่จดัเตรียม และรอให้เศษวชัพืชและก่ิงไมย้างเล็ก แห้ง จึง

ดาํเนินการเผาริบให้เรียบร้อย กรณีภายในแปลงมีจอมปลวกข้ึนอยู ่ก็จะใชร้ถแทรคเตอร์เกล่ียให้ราบ สําหรับพื้นที่ลาด

เอียงมากกวา่ 15 องศา จะตอ้งวางแนวปลูกตามขั้นบนัได เพือ่ลดอตัราการสูญเสียหนา้ดิน โดยมีความกวา้งของหนา้ดิน

อย่างน้อย 1.5 เมตร เพือ่ป้องกนัตน้ยางพาราลม้ หากขั้นบนัไดเสียหาย ในกรณีพื้นที่ปลูกเป็นที่ราบก็ทาํเฉพาะทาง

ระบายนํ้าเท่านั้น กรณีพื้นท่ีลุ่มตํ่ามีนํ้าท่วมในฤดูฝน อาจขดุร่องนํ้าระหวา่งแถว เพื่อไม่ใหน้ํ้าท่วมโคนตน้ยาง 

ควรดาํเนินการในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ข้ึนกบัฤดูฝนของแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจะตอ้งเตรียมพื้นท่ีให้เสร็จก่อน

ฝนจะตกประมาณ 1 สัปดาห์ 

ขั้นตอนในการจดัเตรียมแปลงปลูกดงัน้ี 

1. เก็บเศษไมข้นาดเล็กที่เหลือจากการกวาดของรถแทรคเตอร์ วางกองรวมกนัเป็นกองๆ ภายในแปลง และ

ดาํเนินการเผาใหเ้รียบร้อย เม่ืออากาศเร่ิมร้อนข้ึนเร่ิมเผาไฟ ในระหวา่งไฟไหมค้อยหมัน่มาตรวจสอบ ใช้

ก่ิงไมข้นาดใหญ่ ดนักองถ่านใหไ้ปไหมเ้ศษไมส่้วนท่ีเหลือใหห้มดส้ิน 

2. ดาํเนินการไถพลิกดินดว้ยรถไถ 3 จาน พร้อมจดัเก็บเศษรากไม ้เศษตอไม ้วางกองรวมเผาให้เรียบร้อย 

การไถบุกเบิกควรจะตั้งฉากกบัแนวปลูกตน้ไม ้

3.  ทาํการไถพรวนดว้ยรถไถ 7 จาน เพื่อทาํใหดิ้นในแปลงปลูกร่วนซุย การไถพรวนควรจะตั้งฉากกบัการไถ

บุกเบิก เป็นไปตามแนวการปลูกตน้ไมเ้พราะคนงานปักหลกัหมายปลูก และการปลูก ไม่ตอ้งเดินขา้มข้ีไถ 

การเตรียมพืน้ทีด้่วยแรงงานคน 

1. ประเมินอนัตรายจากไมย้นืตน้ตายหรือก่ิงไมแ้หง้ก่อนการทาํงาน หากเป็นไปไดเ้พื่อลดความเส่ียงจะตอ้ง

เคลียร์ออกใหป้ลอดภยั แต่หากจาํเป็นท่ีจะตอ้งคงไว ้ตอ้งแจง้ตาํแหน่งใหค้นงานท่ีทาํงานอยูบ่ริเวณ

ใกลเ้คียงไดท้ราบ พื้นท่ีเส่ียงนั้นจะตอ้งแสดงดยา่งชดัเจนและเห็นเด่นชดั 

2. หากจะทิ้งเศษไมไ้วใ้นแปลงเป็นกองๆ จะตอ้งวางแผนการวางไม่ใหกี้ดขวางการทาํงานอ่ืนๆท่ีจาํ

ดาํเนินการต่อไป 

3. ตอ้งทาํการเผาเศษไมใ้นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในแต่ละปี เลือกเวลาการเผาท่ีสามารถควบคุมไดง่้าย ควร

หลีกเล่ียงการเผาในสภาพอากาศแหง้และมีลมพดัแรง  
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เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

1. ปริมาณงานและความรวดเร็วในการเตรียมพื้นท่ีดว้ยแรงคน ข้ึนอยูก่บัประเภท และความหนาแน่น ของ

พืช และเศษไม ้ท่ีจะจาํกดัออกไป ซ่ึงสามารถลดปริมาณไดโ้ดยการเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมสาํหรับแต่

ละชนิดของพืช 

1.1 สาํหรับเถาวลัย ์ใหใ้ชเ้คียว หรือมีดขอ 

1.2 สาํหรับไมข้นาดเล็ก ใชมี้ดพร้าหรือเล่ือย 

2. เคร่ืองมือในการเตรียมพื้นท่ีจะตอ้งผลิตดว้ยเหล็กคุณภาพดี คม และบาํรุงรักษานอ้ย, หวัถูกยดึกบัดา้มดว้ย

ล่ิม หมุดย ํ้า หรือสลกัใหแ้น่นหนา, ดา้มตอ้งมีท่ีจบัท่ีปลอดภยัทาํจากไมคุ้ณภาพดีหรือใชว้สัดุท่ีเหมาะสม, 

สเปคเคร่ืองเช่น ขนาด ความยาวดา้ม และนํ้าหนกั ตอ้งเหมาะสมกบัการทาํงานและลกัษณะการทาํงาน

ของผูใ้ช,้ เม่ือไม่ใชง้าน คมของเคร่ืองมือจะตอ้งหุม้ดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม 

3. หากพื้นท่ีมีสภาพหลากหลายแตกต่าง จะตอ้งมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหเ้ลือกใชง้านอยา่งเหมาะสม 

4. หากมีการหงายรากข้ึน ตอ้งตดัรากออกก่อนเพื่อกนัการดีดกลบัทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ หลีกเล่ียงการผลกั

ตอไมด้ว้ยแรงคน ควรใชร้อกเคร่ือง แต่หากจาํเป็นตอ้งใชแ้รงคนตอ้งมีเสาหรือเสาคํ้ายนัท่ีแขง็แรงเพื่อเป็น

คนัโยกช่วยทุ่นแรง 

5. คนงานจะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการทาํงานดงัน้ี 

 อุปกรณ์สาํหรับคนขบัรถแทกเตอร์  

- รองเทา้นิรภยั 

- ชุดรัดกมุ 

- ถุงมือ หากใชดึ้งเชือกหรือรอกใหใ้ชแ้บบ Heavy duty 

- หมวกนิรภยั 

- ท่ีครอบหู หากมีความดงัเกิน 85 เดซิเบล A 

อุปกรณ์สาํหรับคนงานเตรียมพื้นท่ี 

- รองเทา้บูทแบบ Safety 

- ถุงมือ  

- หมวกกนัแดด 
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บริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั 

การทาํงาน 

1. เม่ือใชเ้คร่ืองมือตดั คนงานจะตอ้งรักษาระยะห่างจากคนอ่ืนเสมอ 

2. คนงานตอ้งยนืทาํงานดว้ยท่าทางท่ีมัน่คง มือจบัท่ีดา้มจบั ทิศทางการตดัตอ้งห่างจากเทา้และขา 

การเตรียมพื้นทีด้่วยแทรกเตอร์ 

แทรกเตอร์ 

1. ตอ้งมีเกา้อ้ีคนขบักนักระเทือนพร้อมเขม็ขดันิรภยั 

2. พื้นท่ีภายในและแผงควบคุมตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัสภาพของผูข้บั 

3. การเขา้และออกจากเคร่ืองจกัรกลจะตอ้งมีท่ีเหยยีบ บนัได ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัความสูง และขนาดของ

มือและเทา้ของผูใ้ชง้าน 

4. มู่เลย ์ เพลา สายพานและใบพดัจะตอ้งมีเคร่ืองป้องกนั 

5. เคร่ืองยนตจ์ะตอ้งมีปุ่มหยุดฉุกเฉินท่ีไม่สามารถกลบัมาทาํงานเองไดแ้ละเห็นปุ่มไดเ้ด่นชดั ปุ่มสตาร์ทตอ้ง

เช่ือมต่อกบัระบบเกียร์เพือ่ป้องกนัการสตาร์ทในเกียร์ 

6. เบรคจะตอ้งทาํให้เคร่ืองจกัรหยดุน่ิงในทุกความชนัท่ีจะตอ้งเจอ 

7. ท่อไอเสียตอ้งมีตวัจบัประกายไฟ ยกเวน้เคร่ืองยนต ์Turbocharger 

8. ตอ้งมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจาํรถ และผูข้บัตอ้งไดรั้บการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

9. ตอ้งขบัเคล่ือนทุกลอ้เพื่อความปลอดภยัในการทาํงาน 

10. ผูข้บัตอ้งมีใบขบัข่ีอยา่งถูกตอ้ง 

11. ในขณะหยดุซ่อม ตอ้งดบัเคร่ืองยนตจ์นกระทัง่ซ่อมเสร็จ  

12. ก่อนการทาํงานกบัระบบไฮโดรลิค ผูข้บัตอ้งมัน่ใจวา่ไดปิ้ดเคร่ืองแลว้ ซ่ึงจะทาํใหไ้ฮโดรลิคป๊ัมถูกปลด  

แรงดนัถูกปล่อย เพือ่ป้องกนัการขยบัหรือหล่นลงพื้น 

13. เม่ือมีการใส่ท่อไฮโดรลิคใหม่ ผูใ้ชต้อ้งมัน่ใจวา่เขา้กนัได ้

14. นํ้ามนัหล่อล่ืน และนํ้ามนัไฮโดรลิคท่ีไม่เป็นพษิ ไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เช่นนํ้ามนัชีวภาพ ควรนาํมาใชห้ากเป็นไปได ้

15. หา้มคนอ่ืนนอกเหนือจากผูข้บั อยูบ่นรถ นอกจากไดรั้บอนุญาติตามกฏหมายหรือมีท่ีนัง่เฉพาะให ้

16. คนขบัตอ้งรัดเขม็ขดันิรภยัตลอดเวลาการขบั 
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การทาํงาน 

1. เม่ือมีการใชแ้ทรกเตอร์ หรือรอกในการดึงตน้ไมห้รือราก ตอ้งถูกเบรคและจอดอยูห่่างจากตน้ไมห้รือรากท่ี

จะดึง การดึงตอ้งใชร้อกและโดยแทรกเตอร์ไม่เคล่ือนไหว ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษในที่ลาดชนั

เพื่อหลีกเล่ียงการพลิกกลบัของรถ 

แผนป้องกนัผลกระทบ 

1. หากมีการเผาตอ้งทาํแนวกนัไฟป้องกนัไฟลุกลาม 

2. ตอ้งดูทิศทางลมก่อนการเผาเพื่อป้องกนัเศษเถา้ไปยงัชุมชน 

3. เก็บขวดสารเคมี, กระป๋องนํ้ามนัใส่ถุงขยะสีแดง นาํกลบัไปเพื่อส่งใหท้างกลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์

บอร์ด ส่งกาํจดัยงัผูไ้ดรั้บอนุญาต 

4. ขยะใหแ้ยกประเภทขยะและกาํจดัตามหลกัสุขาภิบาล 

2. การคัดเลือกชนิดพนัธ์ุ 

พนัธ์ุยางพาราท่ีนาํมาปลูกในปัจจุบนัสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง  ไดแ้นะนาํพนัธ์ุยางพารา

ท่ีควรปลูกในภาคใต ้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามวตัถุประสงคข์องการปลูก ดงัน้ี 

กลุ่ม 1 พนัธ์ุยางผลผลตินํา้ยางสูง  

เป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตนํ้ายางสูงเป็นหลกั การเลือกปลูกพนัธ์ุยางใน กลุ่มน้ี ควรมุ่งเนน้ผลผลิตนํ้ายาง ไดแ้ก่ 

สถาบนัวจิยัยาง 251, สถาบนัวจิยัยาง 226, BPM 24, RRIM 600 

กลุ่ม 2 พนัธ์ุยางผลผลตินํา้ยางและเน้ือไม้สูง  

เป็นพนัธ์ุท่ีใหท้ั้งผลผลิตนํ้ายางและเน้ือไม ้โดยให ้ผลผลิตนํ้ายางสูงและมีการเจริญเติบโตดี ลกัษณะลาํตน้

ตรง ใหป้ริมาตรเน้ือไมใ้นส่วนลาํตน้สูง ไดแ้ก่  PB 235, PB 255, PB 260, PRIC 110 

กลุ่ม 3 พนัธ์ุยางผลผลติเน้ือไม้สูง  

เป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตเน้ือไมสู้งเป็นหลกั มีการเจริญเติบโตดีมาก ลกัษณะลาํตน้ตรง ใหป้ริมาตรเน้ือไมใ้น

ส่วนลาํตน้สูงมาก ผลผลิตนํ้ายางจะอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่พนัธ์ุยางในกลุ่มท่ี 1 และ 2 เหมาะสาํหรับเป็นพนัธ์ุท่ีจะปลูกเป็น

สวนป่าเพือ่การผลิตเน้ือไม ้ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา 50, AVROS 2037,  BPM 1 

จงัหวดัสงขลา (ยกเวน้บริเวณชายแดนท่ีติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย) พื้นท่ีในเขตน้ีมีปริมาณนํ้าฝน ระหวา่ง 

1,800 ถึง 2,600 มิลลิเมตรต่อปี จาํนวนวนัฝนตก 159 ถึง 174 วนัต่อปี เป็นเขตท่ีไม่มีขอ้จาํกดัในการเลือกพนัธ์ุยางพารา 

สามารถปลูกไดทุ้กพนัธ์ุท่ีแนะนาํ 
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บางส่วนของจงัหวดัสงขลาและบริเวณชายแดนท่ีติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย  พื้นท่ีในเขตน้ีมีปริมาณนํ้าฝน

ระหวา่ง 2,500 ถึง 3,000 มิลลิเมตรต่อปี จาํนวนวนัฝนตก 165 ถึง 175 วนัต่อปี มีการระบาดของโรคราสีชมพ ูโรคใบ

ร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทราและโรคเส้นดาํ พนัธ์ุยางท่ีแนะนาํ    

กลุ่ม 1 สถาบนัวจิยัยาง 251 BPM 24   RRIC 110  

กลุ่ม 2 PB 260 

พนัธ์ุยางพาราท่ีสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ส่วนใหญ่เลือกปลูกคือ RRIM 600 

แม่-พอ่พนัธ์ุ    Tjir 1 x PB 86 

ลกัษณะประจาํพนัธ์ุใบมีรูปร่างป้อม ปลายใบสีเขียวอมเหลือง ลกัษณะฉตัรใบเป็นรูปกรวย มีขนาดเล็ก ใน

ระยะ 2 ปีแรก ตน้ยางจะมีลกัษณะลาํตน้ตรง แต่เรียวเล็ก การแตกก่ิงชา้ ลกัษณะการแตกก่ิงเป็นมุมแหลม ก่ิงท่ีแตก

ค่อนขา้งยาว ทรงพุม่มีขนาดปานกลาง เป็นรูปพดั เร่ิมผลดัใบเร็ว 

ลกัษณะทางการเกษตรในระยะก่อนเปิดกรีดและระหวา่งกรีด การเจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิมบาง 

เปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง ผลผลิตระยะแรกอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่จะเร่ิมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในปีต่อมา ใหผ้ลผลิต

เน้ือยาง 10 ปีกรีดเฉล่ีย 289 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีจาํนวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย อ่อนแอมากต่อโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟ

ทอปโทรา และโรคเส้นดาํ ตา้นทานโรคราแป้ง และโรคใบจุดนูนในระดบัปานกลาง อ่อนแอต่อโรคราสีชมพู ตา้นทาน

ลมระดบัปานกลาง 

ลกัษณะเด่นปรับตวั และใหผ้ลผลิตไดดี้ในเกือบทุกพื้นท่ี ทนทานต่อการกรีดถ่ีไดม้ากกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ และมี

จาํนวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย 

ขอ้จาํกดั / ขอ้ควรระวงั อ่อนแอมากต่อโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา โรคเส้นดาํ และอ่อนแอต่อ

โรคราสีชมพู เปลือกเดิมบาง พื้นท่ีแนะนาํปลูกไดใ้นพื้นท่ีทัว่ไป ยกเวน้ในพื้นท่ีท่ีมีโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโท

รา เส้นดาํ และราสีชมพูระบานรุนแรง พื้นท่ีท่ีมีหนา้ดินต้ืน และพื้นท่ีท่ีมีระดบันํ้าใตดิ้นสูง 

3. การปักหลักหมายแนวปลูก 

การปักหลกัหมายแนวปลูกพื้นท่ีราบจะใชร้ะยะปลูก2.5x7, 4x5 หรือ3x7 เมตรสาํหรับพื้นท่ีลาดชนัใช้

ระยะปลูก2.5x8 เมตรหรือ3x8 เมตรตามวตัถุประสงคแ์ละสภาพพื้นท่ีโดยเร่ิมจากการวางแนวตามสภาพของแต่ละพื้นท่ี 

กรณีมีความลาดชนัเล็กนอ้ยจะวางแถวขวางเพื่อชลอการไหลของนํ้าและหนา้ดินเป็นตน้ 

สาํหรับพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการปักหลกัหมายปลูก ในพื้นท่ีลาดเท อาจใชร้ถแบค็โฮ

และหรือเคร่ืองจกัรกลอ่ืนตดัขั้นบนัได โดยการขดุดินกวา้งประมาณ 1.50-2.00 เมตร ไปตามแนวของเทท่ีปักหลกัหมาย 
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กรณีในพื้นท่ีแปลงปลูกเป็นท่ีราบและมีนํ้าท่วมถึง หลงัจากการปักหลกัหมายแลว้จะใชว้ธีิการไถยกร่อง

ไปตามแนวแถวปลูกท่ีวางไว ้โดยใช ้3 หรือ 7 จาน สาดดินท่ีไถข้ึนทาํใหร่้องลึกลง และใชส้าํหรับเก็บนํ้าในช่วงฤดูฝนก็

ได ้

 

 

 

 

ภาพการปักหลกัหมายแนวปลูกพืน้ที่ราบ 

 

 

                                                                                        

                                   

                 

 

    ภาพการปักหลกัหมายแนวปลูกพืน้ทีล่าดชัน 

 

4. การปลูก 

4.1      การเตรียมหลุมปลูก เป็นข้ึนตอนสําคญัที่จะทาํให้กลา้ยางพาราที่ปลูก มีความเจริญเติบโตไดดี้ และหลุม

จะทาํใหร้ะบบรากพฒันาชอนไช ไปตามดินท่ีเตรียมไว ้โดยจะทาํการขดุหลุมบริเวณดา้นซ้ายหรือขวา ของหลกัหมายท่ี

ปักไว ้ห่างกนัประมาณ 5 เซนติเมตร 

4.1.1. การขุดหลุมปลูก โดยใช้เมล็ดยางพาราปลูกติดตาภายในแปลง ขนาดของหลุม กวา้ง ยาว ลึก 

ประมาณ 25 เซนติเมตร โดยใชจ้อบหรือเสียมขดุ 

4.1.2. การขุดหลุมปลูก โดยใชต้น้กลา้ยางพาราชาํถุง หรือยางตาเขียวปลูก ขนาดของหลุม กวา้ง ยาว ลึก 

ประมาณ 50 เซนติเมตร โดยใชจ้อบหรือเสียมขดุ 

4.1.3. การขุดหลุมปลูก โดยใช้สว่านประกอบติดตั้งรถแทรคเตอร์ล้อยางเจาะ ขนาดของหลุม จะเป็น

ทรงกระบอก กวา้ง ยาว ลึก ประมาณ 50 เซนติเมตร เช่นเดียวกนั 
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ภาพการขุดหลุมโดยใช้เสียม           ภาพการขุดหลุมโดยใช้จอบ 

 

 

 

ภาพการขุดหลุมโดยใช้สว่านหลงัรถแทรกเตอร์ล้อยาง 

 

4.2      การรองก้นหลุมและการกลบหลุม หลงัการขุดหรือเจาะหลุมและทิ้งตากดินไวใ้ห้แห้งประมาณ 1-2 

สัปดาห์แลว้ จะตอ้งทาํการรองกน้หลุม ดว้ยปุ๋ยสูตร 0-3-0 หรือร็อคฟอสเฟทผสมยาฆ่าปลวก จะช่วยป้องกนัเช้ือราบาง

ชนิดและปลวกกดักินรากตน้กลา้ยางพาราท่ีปลูกได ้

วธีิการรองกน้หลุมและการกลบหลุม 

1. ผสมร็อคฟอสเฟท กับยาฆ่าปลวก โดยใช้อัตราส่วน ยาฆ่าปลวก 0.5 กิโลกรัม ต่อร็อคฟอสเฟท 1 

กระสอบ (50 กิโลกรัม) โรยลงภายในหลุม ประมาณหลุมละ 1 กาํมือ 

2. นาํดินชั้นบนท่ีแยกวางไวบ้นหลุม ถมลงกน้หลุม จะทาํใหดิ้นสูงข้ึนมาประมาณ 25 เซนติเมตร  

3. นาํดินชั้นล่างท่ีแยกไว ้กลบทบัหลุมส่วนท่ีเหลือใหสู้งกวา่ระดบัดินปกติประมาณ 10 เซนติเมตร เน่ืองจาก

เวลามีฝนตกจะทาํใหดิ้นท่ีถมไว ้ยบุตวัลงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สามารถปลูกได ้
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4.3 การปลูกยางพารา ควรจะเร่ิมการปลูกในช่วงฤดูกาลท่ีเหมาะสม เน่ืองจากจะทาํใหส้ะดวกในการดูแล 

โดยเฉพาะช่วงตน้ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม ของทุกปี สาํหรับภาคใตต้อนล่าง 

ซ่ึงสามารถแบ่งวธีิการปลูกได ้3 วธีิดงัน้ี 

1. การปลูกดว้ยเมล็ด นาํเมล็ดยางพาราปลูกลงกลางหลุมที่เตรียมไว ้หลุมละ 3 เมล็ด โดยวางห่างกนั 

ระยะ 5 เซนติเมตร และลึกลงไปจากพื้นผวิหลุมประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

2. การปลูกดว้ยกลา้ตาเขียว นาํกลา้ตาเขียวปลูกลงกลางหลุมที่เตรียมไว ้โดยให้ตาํแหน่งของตา สูงจาก

พื้นดิน ประมาณ 2 เซนติเมตร หันตาเขียวหลบแสงแดดที่ร้อนจดัในเวลากลางวนั และปักหลกัไม้

บริเวณดา้นหนา้ตาเขียว เม่ือตาเขียวแตก เจริญเติบโต จะไดป้้องกนัการกระแทกหกั 

3. การปลูกดว้ยกลา้ยางชาํถุงดิน เป็นการปลูกสวนยางพาราที่เป็นที่นิยมมาก เน่ืองจากเป็นวิธีที่มีอตัรา

การรอดตายสูง เน่ืองจากไดมี้การเตรียมตน้กลา้ไวล้่วงหนา้ แต่จะมีค่าใชจ่้ายสูง 

5. การบํารุงรักษา 

5.1        การปลูกซ่อม หลงัการปลูกไปแล้ว ตน้กลา้ยางพาราส่วนหน่ึงจะตายอนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

หลงัจากการปลูกมาแลว้โดนแลว้ (ฝนไม่ตก), โดนโรครา, แมลง หรือปลวกทาํลาย หรือหากเป็นการปลูกดว้ยยางตา

เขียว อาจมีอตัราการรอดประมาณ 70% จึงจาํเป็นท่ีจะมีการปลูกซ่อมดว้ยยางชาํถุงดิน จนกวา่จะรอดเตม็พื้นท่ี 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการทาํงาน 

 

อุปกรณ์สาํหรับคนงานปลูก/คนงานปลูกซ่อม 
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5.2 การควบคุมวชัพืช 

5.2.1      การใช้แรงงานโดยการใช้จอบ เสียม ถากรอบโคน ถากในแถว หรือถางระหว่างแถว นิยมใช้

ในขณะยางพารามีอายนุอ้ยๆ เศษวชัพืชจากการถอนใหน้าํมาสุมโคน เพื่อช่วยลดการคายนํ้ าบริเวณโคน และเพิ่ม

อินทรียวตัถุในดิน เป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินดว้ยเศษวชัพืชท่ีไดจ้ากการถาง 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการทาํงาน 

    

อุปกรณ์การดายวชัพืช 

5.2.2       การกาํจดัวชัพชืโดยใชเ้คร่ืองตดัหญา้ เป็นการทาํใหว้ชัพืชตน้เต้ียลง ยอดใบถูกทาํลาย ไม่เจริญดี

เท่าท่ีควร หมัน่ตดัอยา่ใหว้ชัพชืเจริญเป็นตน้สูง มิฉะนั้นแลว้วชัพชืจะผลิตดอกออกผล ช่วยแพร่กระจายพนัธ์ุอีก

ดว้ยในการใชง้านเคร่ืองตดัหญา้จะตอ้งรักษาระยะห่างระหวา่งบุคคลอ่ืนประมาณ 15 เมตร  

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการทาํงาน 

                                                                       

อุปกรณ์คนงานกาํจดัวชัพืชดว้ยเคร่ืองตดัหญา้ 

 

 

 

 
 

https://www.google.co.th/url?url=https://www.indiamart.com/proddetail/honda-brush-cutter-4558813348.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjfsb2Koq3cAhXUeX0KHWMNDdYQwW4IHTAE&usg=AOvVaw3iJz78iK-9WXB5AFI8q9Kr�
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5.2.3 การไถพรวนดว้ยรถแทรกเตอร์ลอ้ยางโดยทัว่ไปในสวนยางพาราท่ีไม่ปลูกพชืแซมหรือพชื

คลุมจะใชร้ถแทรกเตอร์ไถพรวนกาํจดัวชัพืชระหวา่งแถวตน้ยาง 2 คร้ังต่อปี ในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน 

สวนยางพาราท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ ไม่ควรใชร้ถแทรกเตอร์ไถอีกต่อไป 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการทาํงาน 
 

                                  

                           อุปกรณ์คนงานกาํจดัวชัพืชดว้ยรถแทรคเตอร์ 

 

5.2.4 ด้วยสารเคมี สารเคมีที่นาํมาใช้ตอ้งคาํนึงถึงอายุของตน้ยางพารา ปกติจะใช้สารเคมีเม่ือ

ยางพารามีอาย ุ3 ปี ข้ึนไป หรือตน้ยางท่ีมีเปลือกบริเวณโคนตน้เป็นสีนํ้าตาลสูงจากพื้นดินมากกวา่ 75 เซนติเมตร 

ไปแลว้ ในการใชแ้ต่ละคร้ังตอ้งระวงัไม่ให้ยาเคมีฉีดพ่นถูกส่วนสีเขียวของลาํตน้ ซ่ึงปัจจุบนั กลุ่มจดัการป่าไม ้

สยามไฟเบอร์บอร์ด รณรงคล์ดสารเคมี หากมีการใชก้็ให้ปฏิบติัตามหลกัการใชส้ารเคมีและส่งเสริมให้ใชว้ิธีกล 

หากจาํเป็นก็ใหใ้ชส้ารเคมีท่ีไม่เกิดการตกคา้ง หรือทาํลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไกลโฟเซต 48% 
 

เจ้าของสวนยางพาราควรจดัทาํตารางการควบคุมไวเ้พือ่กันการหลงลืม และตระเตรียมเงินทุนไว้

ดาํเนินการ ตารางควบคุมเป็นตามตารางขา้งล่าง 

ลาํดับที ่ ปีที่  วธีิการ 

1 1 ใชจ้อบถากรอบโคนรัศมี 0.5 เมตร 

2 1 ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร นาํเศษวชัพืชสุมโคน 

3 1 ใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวนแยกดินจากแถว 

4 1 ระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี หรือฉีดพน่สารเคมี หรือไถพรวน 
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ลาํดบัท่ี ปีท่ี วธีิการ 

5 2 
ใชจ้อบถากรอบโคนรัศมี 0.5 เมตร กวาดเศษหญา้สุมโคนระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี 

หรือฉีดพน่สารเคมี หรือไถพรวน 

6 2 
ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร กวาดเศษหญา้สุมโคนระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี หรือ

ฉีดพน่สารเคมี หรือไถพรวน 

7 2 
ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร นาํเศษวชัพืชสุมโคนระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร      

ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 

8 2 
ใชจ้อบถากในแถวกวา้ง 2 เมตร กวาดเศษหญา้สุมโคนระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี หรือ

ฉีดพน่สารเคมี 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 หรือฉีดพน่สารเคมี 

18 6 ใชส้ารเคมีฉีดพน่ทัว่พื้นท่ี 

19 6 ระหวา่งแถวใชร้ถแทรคเตอร์ลอ้ยางไถพรวน สาดดินเขา้หาแถวปลูก 

20 6 ฉีดพน่สารเคมีในแถวระหวา่งแถวถางทัว่พื้นท่ี ฉีดพน่สารเคมี 

21 7-19 ถางทัว่พื้นท่ี ฉีดพน่สารเคมี 

 การกาํจดัวชัพืชควรจะดาํเนินการก่อนการใส่ปุ๋ย 
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สารเคมีกาํจัดวชัพืชในสวนยาง 

ชนิดวชัพืช ช่ือสารเคมี ช่ือการคา้ อตัรา (มิลลิลิตร / ไร่) 

วชัพืชทัว่ไป ใชผ้สมนํ้า 50 ลิตร / ไร่ 

1. พาราควอต 

2. ไกลโฟเซต 

3. ซลัโฟเสท 

 

กรัมมอ๊กโซน 

ราวดอ์พั, ไกลโฟเซต 

ทชัดาวน์ 

 

หา้มใช ้

200 

200 

หญา้คา ใชผ้สมนํ้า 100 ลิตร / ไร่ 

1. ไกลโฟเซต 

2. อิมมาซาเพอร์ 

3. ซลัโฟเสท 

 

ราวดอ์พั, ไกลโฟเซต 

แอสซอลท ์

ทชัดาวน์ 

 

500-1,000 

600-800 

750-1,000 

  

หลกัการพจิารณาใช้สารเคมี 

- พิจารณาหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีใหน้อ้ยท่ีสุดก่อนเป็นลาํดบัแรก 

- ใชส้ารเคมีปราบวชัพืชได ้เม่ือโคนตน้ยางมีส่วนท่ีเป็นสีนํ้ าตาล สูงกวา่ 75 เซนติเมตร จากพื้นดิน 

- ในแถวยางตอ้งปราบวชัพืชเป็นแนวกวา้งประมาณ 2 เมตร 

- พิจารณาเลือกใชส้ารเคมีใหเ้หมาะสมกบัชนิดวชัพืชและอายตุน้ยางพารา 

- หา้มใชส้ารเคมีตามบญัชีของมาตรฐานการจดัการป่าไมร้ะดบัสากล 

กรณหีากมีการร่ัวไหลของสารเคมี 

- แจง้บุคคลในพื้นทีใ่ห้รับทราบถึงเหตุสารเคมีหกลน้ ร่ัวไหลที่เกิดข้ึน สถานที ่ปริมาณและคุณสมบติัของ

สารเคมีท่ีหกลน้ ร่ัวไหลนั้น 

- ถา้หากวา่มือของท่านสัมผสัหรือปนเป้ือนสารเคมีท่ีหกลน้ ร่ัวไหลใหล้า้งมือของท่านใหส้ะอาด  

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ถุงมือ เส้ือคลุมห้องปฏิบติัการ และแวน่ตา เพื่อป้องกนั

ไม่ใหส้ารเคมีมาสัมผสั ปนเป้ือนมือ ร่างกายและเส้ือผา้  

- กาํหนดเขตและกั้นแยกเขตที่สารเคมีหกลน้ ใชช้อล์ก ปากกา เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ทาํเคร่ืองหมายแสดง

เขตท่ีสารเคมีหกลน้และจาํกดัการเขา้ไปยงัพื้นท่ีดงักล่าว  

- ผูที้่อยู่ในพื้นที่ที่สารเคมีหกล้นจะต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีการสัมผสัหรือได้รับการปนเป้ือนสาร

หรือไม่ หากมีการปนเป้ือนตอ้งไดรั้บการลา้ง กาํจดัการปนเป้ือนนั้นและให้ไปอยูใ่นพื้นที่อ่ืนที่จะมีการรับ

สัมผสักบัสารเคมีนอ้ยท่ีสุด 
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- ในกรณีที่สารเคมีที่หกลน้เป็นสารที่แห้ง ให้ค่อยๆ ทาํให้สารเคมีที่หกลน้เปียกเล็กนอ้ย เพือ่หลีกเล่ียงไม่ให้

สารเคมีดงักล่าวแพร่กระจายจากกระแสลม ทั้งน้ีใหร้ะวงัอยา่ใหพ้ื้นท่ีท่ีสารเคมีหกลน้มีการแพร่กระจายโดย

ไม่จาํเป็น ในกรณีที่สารเคมีที่หกลน้เป็นของเหลวให้ใช้สารดูดซับเทลงไปบนของเหลวดงักล่าวเพือ่จาํกดั

ปริมาณการแพร่กระจายของการปนเป้ือน  

- ปิดพดัลมหรืออุปกรณ์ระบายอากาศ ควรใชก้ารระบายอากาศเฉพาะท่ีเท่านั้น  

- แจง้เหตุไปยงัผูเ้ช่ียวชาญภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้รับทราบ เพื่อให้เขา้ทาํการช่วยเหลือและ

ระงบัเหตุ 

- เมื่อมีการควบคุมเขตที่สารเคมีหกลน้ ร่ัวไหลแลว้ ให้เร่ิมดาํเนินการตามระเบียบขั้นตอนการลา้ง กาํจดัการ

ปนเป้ือนใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้โดยสารทาํความสะอาดควรมีพร้อมไวแ้ลว้ในชุดอุปกรณ์ทาํความสะอาด

สารเคมีหกลน้ ให้ทาํการลดขนาดพื้นที่ที่มีการปนเป้ือนให้เหลือนอ้ยที่สุดอยา่งเป็นระบบ หลีกเล่ียงการใช้

วิธีการทาํความสะอาดที่อาจทาํให้สารเคมีทีห่กลน้มีการแพร่กระจายออกไปในวงกวา้งมากข้ึนได ้ในบาง

สถานการณ์ การกาํจดัสารเคมีท่ีหกลน้นั้นอาจใชว้ิธีการลา้งพื้นที่ดว้ยกรดก็ได ้แต่ควรดาํเนินการเฉพาะกบั

พื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศดีเท่านั้น 

- นาํอุปกรณ์ท่ีใช้ในการกาํจดัสารเคมีท่ีหกล้น หรือท่ีใช้ล้างการปนเป้ือนท่ีเป็นประเภทใช้แล้วทิ้งท่ีมีการ

ปนเป้ือนทั้งหมดใส่ไวใ้นถุงพลาสติกเพือ่นาํไปกาํจดัอยา่งเหมาะสมในภายหลงั ควรนาํอุปกรณ์ที่ปนเป้ือน

ใส่ไวใ้นถุงหรือใส่ไวภ้าชนะบรรจุใดๆ ไวเ้พื่อนาํไปทาํการลา้งกาํจดัการปนเป้ือนต่อไป  

- ใชเ้คร่ืองมือวดัระดบัความเขม้ขน้ของสารหรือทดสอบความสะอาด เพือ่ตรวจสอบผลการดาํเนินลา้ง กาํจดั

การปนเป้ือน 

การใช้สารเคมีกาํจัดวชัพืช 

1. อ่านฉลากก่อนใชส้ารเคมี 

2. แต่งกายใหมิ้ดชิดและรัดกมุ 

3. ภาชนะบรรจุยา เม่ือใชแ้ลว้ควรนาํไปทิ้งเป็นขยะอนัตรายและสารเคมี และนาํไปกาํจดัใหถู้กตอ้งต่อไป 

4. ขณะพน่ยาตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ 

5. ทาํความสะอาดถงัพน่ยาและอุปกรณ์ทุกคร้ังหลงัการใชง้าน (หา้มลา้งในแม่นํ้าลาํคลอง) 

6. หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหารขณะพน่สารเคมี 

7. อาบนํ้าชาํระร่างกายและซกัเส้ือผา้หลงัการพน่สารเคมีทุกคร้ัง 

8. ระวงัอยา่ใหส้ารเคมีเขา้ปาก ตา จมูก หรือถูกผวิหนงัและเส้ือผา้ 
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วธีิการพ่นสารเคมีทีถู่กต้อง 
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 การเคล่ือนย้ายสารเคมี 

 ผูท้าํการเคล่ือนยา้ยตอ้งทราบวา่สารเคมีที่จะเคล่ือนยา้ยคือสารอะไร และมีลกัษณะความเป็นอนัตรายอยา่งไร 

ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถจดัการหรือส่ือสารใหผู้ช่้วยเหลือทราบไดใ้นกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุสารหกร่ัวไหล และตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดดงัน้ี 

1. สวมถุงมือ แว่นตานิรภยั เส้ือคลุมปฏิบติัการ (เส้ือกาวน์) และอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลที่จาํเป็นอื่นๆ 

สาํหรับการเคล่ือนยา้ยสารเคมีและตอ้งดูแลเฝ้าระวงัสารเคมีท่ีเคล่ือนยา้ยอยา่งเคร่งครัด 

2. สารเคมีที่เคลื่อนยา้ย ตอ้งติดฉลากทีถู่กตอ้งชดัเจน บรรจุในภาชนะที่ปิดฝาสนิท หากจาํเป็นอาจผนึกดว้ย

แผน่พาราฟิลม์ หากเป็นของเหลวไวไฟตอ้งใชภ้าชนะท่ีทนต่อแรงดนั 

3. ตอ้งใชภ้าชนะรองรับ 1

4. รถเขน็ท่ีใชเ้คล่ือนยา้ยสารเคมี ตอ้งมีแนวกั้นท่ีสูงเพยีงพอท่ีจะกั้นขวดสารเคมี 

 (secondary container) ขวดบรรจุสาร โดยภาชนะรองรับตอ้งไม่แตกหกัง่าย เช่น ทาํ

ดว้ยยาง เหล็ก หรือพลาสติก ที่มีขนาดที่สามารถบรรจุขวดสารเคมีนั้นได ้มีวสัดุกนักระแทกและหรือมีตวั

ดูดซบัสารเคมีระหวา่งขวด เช่น vermiculite หากเคล่ือนยา้ยสารท่ีเขา้กนัไม่ไดต้อ้งแยกภาชนะรองรับ 

5. การเคล่ือนยา้ยสารเคมีและวตัถุอนัตรายระหวา่งชั้นใหใ้ชลิ้ฟตข์นของ หลีกเล่ียงการใชลิ้ฟตท์ัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการลดใชส้ารเคมี 

วตัถุประสงค ์: 

            เพื่อลดการใชส้ารเคมีในการทาํสวนยางพารา 

ตวัช้ีวดั : 

            ร้อยละ 5  การลดการใชส้ารเคมีทุกปี 

กิจกรรม                             

ช่ือกิจกรรมหลกั 

1. อบรมการลดใชส้ารเคมีในการทาํสวนยาง 

2. สถิติการใชส้ารเคมีในการทาํสวนยาง 

ผูจ้ดัทาํ : 

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. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการทาํงาน 

           

                                   

 

                   

อุปกรณ์คนงานกาํจัดวชัพืชด้วยสารเคมี 

 
แผนป้องกนัผลกระทบ 

1. ใชส้ารเคมีฉีดพน่กาํจดัโดยคาํนึงถึงชนิดของวชัพืชท่ีข้ึนอยูเ่ป็นหลกั สารเคมีท่ีใชคื้อไกลโฟเสท เพื่อ

ป้องกนัสารตกคา้งในดิน 

2. ขวดสารเคมีท่ีใช้หมดแลว้ เก็บใส่ถุงขยะสีแดง นาํกลบัไปเพื่อส่งให้ทางกลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟ

เบอร์บอร์ด ส่งกาํจดัยงัผูไ้ดรั้บอนุญาต 

 

 

ถุงมือยาง 

ชุดป้องกันสารเคมี 
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5.3 ใส่ปุ๋ ยยางพารา 

หลงัจากการนาํตน้กลา้ยางพาราลงปลูกแลว้ 60 วนั จะมีการใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโต อยา่งนอ้ย 2 

เดือนคร้ัง ในช่วงปีแรก และจะเวน้ระยะการใส่ปุ๋ยในปีถดัไป จนเร่ิมมีการเปิดกรีดนํ้ ายางในช่วงอายุประมาณ 6-

7 ปี โดยท่ีนิยมใชก้บัยางพารามี 2 ชนิด คือ ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี 

ใหใ้ส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20  ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยมูลสัตวใ์นอตัรา 2 กิโลกรัมต่อตน้ให้ทาํการกาํจดัวชัพืช

ก่อนใส่ปุ๋ยทุกคร้ัง เพื่อไม่ให้วชัพืชแยง่ธาตุอาหารจากปุ๋ยหากเป็นพื้นที่ลาดเท นํ้ าไหลผา่นควรใส่ปุ๋ยโดยวิธีการ

ขุดหลุมฝังไม่ควรใส่ปุ๋ยในฤดูแลง้หรือมีฝนตกชุกติดต่อกนัหลายวนัเพราะจะทาํให้ตน้ยางช็อกปุ๋ย หรือรากเน่า

ไดป้ระเทศไทยยงัไม่มีมาตรฐานการควบคุมมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย ์มีแต่การควบคุม มาตรฐานของปุ๋ยเคมี 

สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร โดยหลงัสุดเม่ือปี พ.ศ. 2542 สถาบนัวจิยัยางไดแ้นะนาํสูตรปุ๋ยเคมีไว ้ดงัน้ี 

 

ชนิดของปุ๋ ยสูตรต่างๆ 

สูตรที่  N P K ใช้กบั สภาพดิน 

1 20 8 20 ก่อนเปิดกรีด ดนิทกุชนิดแหลง่ปลกูยางพาราเดมิ 

2 20 10 12 ก่อนเปิดกรีด ดนิทกุชนิดแหลง่ปลกูยางพาราใหม ่

3 30 5 18 ยางพาราท่ีเปิดกรีดแลว้ ทกุสภาพแหลง่ดนิ 

อตัราการใส่ปุ๋ ยางพาราก่อนเปิดกรีดตามคําแนะนําของ กยท. 

อายุ(เดอืน) 
ดินร่วน-เหนียว ดินร่วน-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 
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อายุ(เดอืน) 
ดินร่วน-เหนียว ดินร่วน-ทราย 

กรัม/ต้น กก./ไร่ กรัม/ต้น กก./ไร่ 

36 230 18 320 25 

42 240 19 330 26 

54 260 21 360 28 

60 260 21 360 28 

66 270 22 370 29 

 
2,480 198 3,430 267 

 

ยางหลงัเปิดกรีดใส่ปุ๋ยเคมีโดยผสมปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-18 อตัรา 1 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี แบ่งใส่ 2 คร้ัง ในช่วงตน้ฤดู

ฝนและปลายฤดูฝน ใส่ปุ๋ยโดยวิธีหว่านหรือโรยเป็นแถบบริเวณระหว่างแถวยางแล้วกลบใส่ปุ๋ยอินทรีย์อตัรา 2-3 

กิโลกรัมต่อตน้ต่อปีร่วมกบัปุ๋ยเคมี ขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอควรใส่ปุ๋ยอินทรียก่์อนใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ15 วนั 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการทาํงาน 

 

 

  

                                      

อุปกรณ์สาํหรับคนงานใส่ปุ๋ย 

 

5.4 การตัดแต่งกิ่ง ยางพาราหลงัจากการปลูกจะตอ้งมีการดูแลและตดัแต่งก่ิงอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงอายุ

หลงัจากการปลูกไปจนถึง 3 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงทีมี่การเจริญเติบโต มีการสร้างลาํตน้ และมีการแตกก่ิงกา้นมาก 

โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ จึงจาํเป็นตอ้งตดัส่วนที่ไม่จาํเป็นออกทิ้ง ให้ลาํตน้มีความสูงจากพื้นดิน ไม่ตํ่ากว่า 3 

เมตร เพือ่ความสะดวกในการเปิดกรีดนํ้ ายาง เมื่อถึงอายุการกรีด และสามารถจาํหน่ายไมย้างได้ราคาดี เมื่อ

หมดอายกุารกรีด โดยมีหลกัการดงัน้ี 
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ปีที่   การแต่งกิง่  

1  ตดัทุกก่ิงท่ีสูงจากพื้น 30 ซม.ลงมา  

2  ตดัทุกก่ิงท่ีสูงจากพื้น 130 ซม.ลงมา  

3  ตดัทุกก่ิงท่ีสูงจากพื้น 300 ซม.ลงมา  
 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการทาํงาน (ใชห้มวกนิรภยัเม่ือตดัก่ิงสูงเกิน 2 เมตร) 

                                                                    

อุปกรณ์คนงานริดก่ิง 
 

5.5 การป้องกนัภัย ภยัท่ีเกิดกบัสวนยางพาราเกิดไดจ้ากคน สัตว ์โรคราแมลง และภยัธรรมชาติ 

5.5.1 ภัยจากคน เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเกิดจากเจตนาที่ไม่หวงัดีต่อเจา้ของสวนยางพารา 

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มกัไดแ้ก่การไม่เขา้ใจในขั้นตอนของการบาํรุงรักษา การถากวชัพืชรอบโคน หรือในแถว 

หรือพรวนโคนดาํเนินการใกลโ้คนตน้ยางพาราขนาดเล็กทาํใหก้ระทบกระเทือนถึงเรือนราก การถางในแถวโดย

มีดหรือเคร่ืองตดัหญา้ตดัลาํตน้ของตน้ยางพารา หรือ มีดบาดลาํตน้เป็นแผล การพ่นสารเคมีกาํจดัวชัพืชถูกยอด

ยางพารา ทาํใหย้อดของตน้ยางพาราเห่ียวเฉา หรือการใส่ปุ๋ยใกลบ้ริเวณโคน ทาํให้ตน้ยางพาราเห่ียวตาย เป็นตน้ 

ภยัท่ีเกิดจากเจตนา เช่นโกรธแคน้เจา้ของสวนยางพารามาแอบฟันตน้ ยางพาราทิ้ง หรือใชย้าฆ่าตอรดบริเวณโคน

ตน้ทาํใหต้น้ยางพาราตาย เป็นตน้  

การป้องกันและแก้ไข หากรู้เท่าไม่ถึงการณ์แก้โดยการอบรมให้ความรู้ และควบคุมการทาํงานอย่าง

ใกลชิ้ด หากโดยเจตนาแกโ้ดยการประชาสมัพนัธ์ และใชก้ฏหมาย 

5.5.2  ภัยจากสัตว์ เกิดไดท้ั้งสัตวเ์ล้ียง และสัตวป่์า ภยัจากสัตวเ์ล้ียง พบมากคือววั ควาย เขา้มากินหญา้ใน

แปลงปลูกยางพาราเหยยีบย ํ่าถูกตน้ยางขนาดเล็กเสียหาย หรือใชล้าํตวัเสียดสีกบัเปลือกตน้ยาง  

การป้องกันและแก้ไข ลอ้มร้ัว หรือกาํจดัวชัชพืชที่เป็นอาหารของสัตวเ์ล้ียง ติดป้ายเตือนเจา้ของสัตวห์รือ

พบปะพูดคุยกบัเจา้ของสัตว ์หากยงัแกไ้ขปัญหาไม่ไดอ้าจใชก้ฏหมาย 
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5.5.3 ภัยจากโรค รา แมลง ทีม่กัจะพบในแปลงยางพารา คือโรคใบยางพาราร่วงในช่วงฤดูฝน ที่เกิดจากรา 

ไฟทอปเทอรา ซ่ึงเกิดกบัยางพาราบางชนิดโดย เฉพาะพนัธ์ุ RRIM 600 โรคราดาํทาํลายท่อนํ้ ายางทาํให้ยางพารา

หนา้แหง้ไม่มีนํ้ายางพาราไหล โรคราสีชมพูที่ก่ิงของยางพาราขนาดใหญ่ ในส่วนของแมลงที่พบมาก คือ ปลวก

กดักินเปลือกรากที่แห้ง ทาํให้เกิดช่องว่างระหว่างดินกบัรากตน้ยางพาราทาํให้ตน้ยางพาราเห่ียวตาย ตวัด้วง 

หนอนทราย เพล้ีย หอย สามารถกาํจดัโดยใชส้ารฆ่าแมลง 

5.5.4 ภัยจากธรรมชาติ 

1. การป้องกนัลมท่ีเกิดจากลมมรสุม ซ่ึงจะทาํใหต้น้ยางพาราท่ีมีอาย ุ3 ปีข้ึนไปลม้ลง แกไ้ขโดย

การกาํหนดแนวปลูกท่ีไม่ขวางทางลม หากลม้ไปแลว้ใหต้ดัยอดของตน้ท่ีลม้ แลว้ใชร้ถแบคโฮขดุหลุมฝัง

ใหม่ หรือใชแ้รงคนปลูกใหม่ก็ได ้

2. การป้องกนัไฟไหมส้วนยางพารา ท่ีเกิดจากความแหง้แลง้ ระหวา่งเดือนธนัวาคม-เมษายน 

หลกัการสาํคญัในการป้องกนัไฟ คือการลดวชัพืชออกจากแปลงใหม้ากท่ีสุด 

 

ภัย โรค และศัตรูทีเ่กดิกบัสวนยางพารา 

1. โรคใบ และฝัก ท่ีพบในประเทศไทย คือ โรคใบร่วง และฝักเน่า โรคราแป้ง โรคใบจุดนูน และโรคใบจุดตานก 

1.1 โรคใบร่วง และฝักเน่าที่เกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา (Phytophthora leaf fall and pod rot) โรคใบร่วง และฝัก

เน่าระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม – ธนัวาคม เช้ือราเขา้ทาํลายส่วนดอก ใบ และฝักยาง ทาํให้ตน้ยางเปิดกรีดไดช้า้ลง 

อาการของโรคคือ ใบยางจะร่วงทั้งที่ใบยงัเขียวสด และใบเหลือง ลกัษณะเด่น คือ มีรอยชํ้ าดาํอยูที่่กา้นใบตรงก่ึงกลาง

รอยชํ้าจะปรากฏหยดนํ้ายางสีขาวเกาะอยูเ่ม่ือนาํใบท่ีเป็นโรคมสะบดัเบาๆ ใบยอ่ยจะหลุดออก ฝักยางท่ีถูกเช้ือเขา้ทาํลาย

จะเน่าดาํคาตน้ ไม่ร่วงหล่นตามธรรมชาติ ส่วนตน้ยางอ่อนเช้ือจะเขา้ทาํลายบริเวณยอดอ่อนทาํให้ยอดเน่า แลว้เขา้

ทาํลายก้านใบ และแผ่นใบทาํให้ตน้ยางยืนตน้ตาย เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา  Phytophthora 42otryose Chee.P. 

palmivora (Butler) Cutler.P.nicotianae var parasitica เช้ือราจะแพร่ระบาดโดยลม และฝนพดัพาสปอร์ไป โรคจะ

ระบาดใน สภาพอากาศเยน็ ฝนตกชุก ความช้ืนสูงต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 4 วนั และมีแสงแดดนอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนั การ

ระบาดพบมากในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก และตะวนัออก  

การป้องกนักาํจัด คือ ควรกาํจดัวชัพืช และตดัแต่งก่ิงในสวนยางให้โปร่งเพือ่ให้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ช่วย

ลดความช้ืนในสวนไม่ควรปลูกพืชอาศยัของเช้ือรา เช่น ทุเรียน  ส้ม และพริกไทยร่วมในสวนยาง การใชส้ารเคมีควรใช้

ป้องกนัโรคก่อนฤดูกาลระบาด เพื่อลดความเสียหายสารเคมีท่ีแนะนาํ ไดแ้ก่ เมตาแลกซิล 35% SD อตัราการใช ้20 กรัม

ต่อนํ้ า 20 ลิตร หรืออตัราการใช ้ 12 กรัมต่อนํ้ ามนัดีเซล 20 ลิตร ฟอสเอททิล อลูมิเนียม 80% WP อตัราการใช ้ 20 
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กรัม  ต่อนํ้ า 20 ลิตรใชก้บัตน้ยางอายุนอ้ยกวา่ 2 ปี โดยการฉีดพ่นพุ่มใบยางก่อนฤดูกาลระบาดทุก 7 วนั ยูเรีย อตัรา 

0.5% ผสมสารจบัใบฉีดพน่พุม่ใบยางก่อนฤดูกาลระบาดในช่วงเยน็ทุก 3 วนั 

1.2 โรคราแป้ง หรือโรคใบทีเ่กดิจากเช้ือออยเดียม (Powdery mildew or Oidiumleaf Disease) โรคราแป้งระบาด

ทัว่ไปในช่วงตน้ยางผลิใบใหม่ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน ทาํให้ใบอ่อนร่วง ตน้ยางชะงกัการเจริญ เติบโตและ

ผลผลิตลดลง ลกัษณะอาการของโรค คือเช้ือราจะเขา้ทาํลายใบอ่อนทาํให้ปลายใบบิดงอเน่าเป็นสีดาํ และร่วงหล่นจาก

ตน้ส่วนมากเป็นใบยอ่ยเน่ืองจากกา้นใบยงัติดอยูท่ี่ก่ิงกา้นบนตน้ใบระยะเพสลาดจะเกิดเป็นจุดแผลค่อนขา้งใหญ่ และมี

ขอบเขตไม่แน่นอนอยูด่า้นล่างของแผน่ใบ บนรอยแผลจะเป็นปุยเส้นใยสีขาวเทา นอกจากนั้นเช้ือรายงัเขา้ทาํลายดอก

ยางทาํใหด้อกร่วงเป็นอุปสรรคในการปรับปรุงพนัธ์ุยาง ในดินที่ขาดธาตุสังกะสีจะทาํให้เป็นโรคไดง่้ายข้ึน เช้ือสาเหตุ

เกิดจากเช้ือรา Oidium hevea Steinm เช้ือราจะแพร่ระบาดโดยลม และแมลงจาํพวกไรที่ดูดกินนํ้ าเล้ียงจากใบอ่อนเป็น

ตวัช่วกระจายเช้ือโรคให้แพร่หลาย ปกติจะระบาดในระยะที่ตน้ยางผลิใบใหม่ๆ ในขณะที่มีฝนตกปรอยๆ อากาศร้อน

และมีแสงแดดจดัในเวลากลางวนั โรคราแป้งพบระบาดมากในภาคะวนัออกเฉียงเหนือ  

การป้องกนักาํจัด คือหลีกเล่ียงการเกิดโรคโดยการเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนก่อนยางผลิใบใหม่เป็นการเร่งให้ตน้ยาง

ผลิใบเร็วข้ึน หรือใชส้ารเคมีก่อนการเกิดโรค ไดแ้ก่ บีโนมิล 50% WP อตัราการใช ้20 กรัมต่อนํ้ า 20 ลิตร, คาร์เบนดา

ซิม 50% WP อตัราการใช ้20 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร, ซลัเฟอร์ 80% WP อตัราการใช ้20 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร เป็นตน้ 

1.3 โรคใบจุดนูนหรือโรคทีเ่กิดจากเช้ือคอลเลทโทตริกัม (Colletotrichum leaf Disease) โรคใบจุดนูนระบาด

ทัว่ไปในช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ลกัษณะอาการของโรค คือ ใบยางอ่อนในระยะผลิใบใหม่ที่ถูกเช้ือราเขา้

ทาํลายใบจะเห่ียว และหลุดร่วงทนัที แต่ถา้เขา้ทาํลายในระยะ  ใบเจริญข้ึนมากแลว้ใบจะแสดงอาการเป็นจุด บางส่วน

ของใบอาจบิดงอ อาการของจุดบนใบยางอ่อนจะมีสปอร์ของเช้ือราเกาะอยู่คลา้ยหยดไขสีชมพู สําหรับใบที่แก่เต็มที่

แผน่ใบจะแสดงอาการเป็นจุดสีนํ้าตาล มีขอบแผลสีเหลือง ในระยะท่ีฝนตกชุกเช้ือราจะเขา้ทาํลายยอดอ่อนและก่ิงอ่อน

ที่ยงัเป็นสีเขียวอยู่ทาํให้ยอดอ่อนเน่าดาํ ก่ิงอ่อนแตก มีลกัษณะเป็นแผลกลม เมื่อก่ิงกา้น และยอดยางเป็นแผลจาํนวน

มากจะส่งผลใหย้อดยางนั้นแห้งตายในสภาวะอากาศที่แห้งแลง้ในระยะต่อมา เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Colletotrichum 

gloeosporioides Penz เช้ือราจะสร้างสปอร์เป็นจาํนวนมากบนแผลเห็นเป็นสีส้มอมชมพูเม่ืออากาศมีความช้ืนสูง เช้ือรา

แพร่ระบาดโดยลม นํ้าคา้ง และฝน  

การป้องกันกําจัด คือใชส้ารเคมีพ่นใบยางก่อนฤดูกาลระบาด ไดแ้ก่ ไซแนบ 80% WP อตัราการใช ้40 กรัม

ต่อนํ้า 20 ลิตร, คลอโรธาโลนิล 75% WP อตัราการใช ้40 กรัมต่อนํ้ า 20 ลิตร, บีโนมิล   50% WP 40 กรัมต่อนํ้ า 20 ลิตร 

เป็นตน้ โดยใชก้บัตน้ยางอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี โดยฉีดพน่สารเคมีบนใบยางท่ีเร่ิมผลิใบใหม่ และกาํลงัขยายตวัจนมีขนาดโต

เตม็ท่ี ฉีดพน่ทุก 5 วนั ประมาณ 5 – 6 คร้ัง 
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1.4 โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf Disease) โรคใบจุดกา้งปลาระบาดทัว่ไปในช่วงเดือนเมษายน – 

ธนัวาคม ลกัษณะอาการของโรค คือเช้ือราจะเขา้ทาํลายใบ ก่ิง และลาํตน้ทาํให้ใบร่วง ก่ิงหกัจนถึงตายได ้ใบยางอ่อนที่

เช้ือเขา้ทาํลายจะแสดงอาการเป็นแผลจุดกลม ขอบแผลสีนํ้ าตาลดาํ กลางแผลสีซีดหรือสีเทาแลว้ร่วงหากเช้ือเขา้ทาํลาย

ในระยะท่ีเป็นใบเพสลาดแผลจะขยาย ลุกลามเขา้ไปตามเส้นใบทาํให้เห็นเป็นรูปกา้งปลา และจะมีสีซีด เน้ือเยื่อบริเวณ

รอยแผลจะเป็นสีเหลืองถึงสีนํ้าตาลแลว้ใบจะร่วง สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Corynespora cassiicola (Burk & Curt) Wei เช้ือ

ราจะแพร่ระบาดโดยลม และฝน ระบาดไดดี้ในสภาพอากาศร้อนช้ืน  

การป้องกันกําจัดคือ ไม่ควรปลูกพืชอาศยัของเช้ือรา เช่น งา ถัว่เหลือง และมะละกอ เป็นพืชแซมในแหล่ง

ระบาดของโรคเพือ่ตดัวงจรของเช้ือรา อาจใชส้ารเคมีพ่นใบยางก่อนฤดูกาลระบาด ไดแ้ก่ ไตรดีมอร์ฟ 75% EC อตัรา

การใช ้10 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร, บีโนมิล 50% WP อตัราการใช ้40 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร ควรใชก้บัตน้ยางอายุนอ้ยกวา่ 2 ปี โดย

ฉีดพน่ใบยางตั้งแต่เร่ิมผลิใบอ่อนทุก 7 วนั 

1.5 โรคใบจุดตานก (Bird’s eye spot) โรคใบจุดตานกระบาดทัว่ไปในเดือนเมษายน – พฤศจิกายน ลกัษณะ

อาการของโรค คือ เช้ือจะเขา้ทาํลายใบทาํใหใ้บร่วงส่งผลใหต้น้ยางชะงกักาเจริญเติบโต ลาํตน้แคระแกรน ขอบใบ และ

แผน่ใบจะหงิกงอ และเน่าดาํแลว้ร่วงเหลือแต่ยอดบวมโตแต่ถา้ใบยางมีอายุมากข้ึน จุดที่เกิดข้ึนจะมีลกัษณะคลา้ยกบัตา

นก ลกัษณะของจุดค่อนขา้งกลมมีขอบแผลสีนํ้ าตาลลอ้มรอบรอยโปร่งแสงที่บริเวณกลางจุด ขนาดของจุดประมาณ 1- 

3 มิลลิเมตร เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Drechslera (Helminthosporium) hevea (Petch) M.B. Ellis  เช้ือราจะสร้างสปอร์

บนแผลดา้นใตใ้บ เช้ือน้ีแพร่ระบาดโดยลม ฝน นํ้าคา้ง หรือจากการสัมผสัระหวา่งตน้ยางทีเ่ป็นโรคภายในสวนยาง โรค

จะเกิดรุนแรงถา้ปลูกในพื้นท่ีดินทราย  

การป้องกนักาํจัด คือ หลีกเล่ียงการปลูกยางในดินทราย ใชส้ารเคมีบางชนิดในการป้องกนั ไดแ้ก่ แมนโคเซบ 

75% WP อตัราการใช ้48 กรัมต่อนํ้ า 20 ลิตร, โปรพิเนบ 75% WP อตัราการใช ้48 กรัมต่อนํ้ า 20 ลิตร, คลอโรธาโลนิล 

75% WP อตัราการใช ้48 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร เป็นตน้ ใชพ้น่ใบยางอ่อนปลายยอดในระยะท่ีผลิใบใหม่ทุก 7 วนั 

1.6 โรคใบไหม้ลาตินอเมริกา (South American Leaf Blight)  โรคใบไหมล้าตินอเมริกนัระบาดตลอดทั้งปีใน

พื้นท่ีปลูกยางเฉพาะกลุ่มประเทศแถบอเมริกากลาง อเมริกาใต ้และหมู่เกาะคาริบเบียน เช้ือจะเขา้ทาํลายฝักยาง ดอกยาง 

และใบยางทาํใหใ้บร่วงส่งผลให้ตน้ยางแคระแกรนผลผลิตลดลง โรคน้ียงัไม่เกิดข้ึนในประเทศไทยแต่อาจแพร่ระบาด

เขา้มาในประเทศไดห้ากไม่มีการ ควบคุมอยา่งเขม้งวด ลกัษณะอาการของโรค คือใบอ่อนที่เร่ิมผลิไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

เม่ือถูกเช้ือเขา้ทาํลาย จะเป็นรอยแผลสีเทา ใบจะบิดงอ และเน่าหลุดในเวลาต่อมา ใบท่ีมีอายมุากข้ึนแต่ยงัอยูใ่นระยะใบ

อ่อนจะพบเส้นใยเช้ือรารวมกนัเป็นกระจุกปุยสีเขียวมะกอกอยู่ด้านใตข้องแผ่นใบ ในระยะใบเพสลาดบริเวณแผล

ดา้นบนใบตรงรอยแผลเดิมจะเกิดเป็นช่องโหวต่่อมาเช้ือราจะสร้างสปอร์มีลกัษณะเป็นทรงกลมสีดาํอยู่ตรงขอบแผล
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เดิม และอยูก่นัเป็นวงๆ อยูด่า้นล่างของใบ เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือ Mycrocyclus ulei (P.Henn) V.Arx. ปัจจุบนัยงัไม่มี

รายงานการพบโรคน้ีในพื้นท่ีปลูกยางแหล่งอ่ืนๆ นอกจากอเมริกากลาง  

การป้องกนักาํจัดในไทยวธีิทีดี่ทีสุ่ด คือ ป้องกนัไม่ให้เช้ือโรคเขา้มาระบาดในประเทศโดยการกกักนัพืชหรือ

กาํหนดการปลอดโรคของผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินที่เดินทางมาจากบริเวณที่มี โรคระบาดอยา่งเขม้งวด เกษตรควรตรวจ

สวนยางสมํ่าเสมอถา้พบโรคที่น่าสงสัยให้นาํตวัอย่างไปติดต่อกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งท่ีใกลท่ี้สุด เช่น ศูนยว์ิจยัยาง 

เป็นตน้ กรณีท่ีตรวจพบโรคให้ใชส้ารเคมีไตรโคลพายร์ อตัรา 320 มิลลิลิตร/ไร่ พ่นใบยางเพื่อให้ใบยางร่วงแลว้ตาม

ดว้ยการฉีดพ่นสารเคมีกาํจดัเช้ือราดงัน้ี คือ คลอโรธาโลนิล 75% WP อตัรา 160 กรัมต่อไร่, บีโนมิล 50% WP อตัรา 

128 กรัมต่อไร่ และแมนโคเซบ 80% WP อตัรา 240 กรัมต่อไร่ 

 

2. โรคลาํต้น และกิง่ก้าน 

2.1 โรคเส้นดํา (Black stripe) ระบาดในสวนยางที่เปิดกรีดแลว้โดยเฉพาะในพื้นที่ความช้ืนสูงฝนตกชุก ระบาด

ในช่วงเดือนพฤษภาคม –ธันวาคม ลกัษณะอาการของโรค คือ เช้ือราจากฝักยางจะเขา้ทาํลายบนหน้ากรีด ระยะแรก

บริเวณเหนือรอยกรีดเป็นรอยชํ้ า มีสีผิดปกติ ระยะต่อมาจะเป็นรอยบุ๋มสีดาํหรือนํ้ าตาลดาํ เป็นเส้นขยายข้ึนลงตาม

แนวขนานกบัลาํตน้ ถา้เป็นรุนแรงเปลือกของหนา้กรีดบริเวณที่เป็นโรคจะปริเน่า และมีนํ้ ายางไหล เปลือกจะเน่าหลุด

ออกทาํให้หน้ากรีดเสียหาย ถ้าการเข้าทาํลายของเช้ือไม่รุนแรง เปลือกจะเป็นปุ่มปม เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา 

Phytophthora 45otryose Chee. P. palmivora (Butler)  Butler. โรคน้ีระบาดรุนแรงในจงัหวดัทางฝ่ังตะวนัตกและฝ่ัง

ตะวนัออก และฝ่ังตะวนัออกของภาคใตเ้น่ืองจากมีลมมรสุมพดัผา่น และมีฝนตกชุกในเขตดงักล่าว  

การป้องกันกําจัด คือไม่ควรปลูกพืชอาศยัของเช้ือราเป็นพืชร่วมยางเป็นพืชแซม เช่น ทุเรียน มะพร้าว โกโก ้

ส้ม มะละกอ พริกไทย และยาสูบ ทาสารเคมีป้องกนัโรคก่อนฤดูกาลโรคระบาดโดยการเฉือนเปลือกส่วนท่ีเป็นโรคเดิม

ออกแลว้ทาแผลดว้ยสารเคมีกาํจดัเช้ือราดงัน้ี คือ เมตาแลคซิล 35% SD อตัรา 14 กรัมต่อนํ้ า 1 ลิตร พ่นหรือทาหนา้กรีด

ทุก 7 วนั 4 – 8 คร้ัง ,ฟอสเอททิล เอ เอล 80% WP อตัรา 5 กรัมต่อนํ้ า 1 ลิตรต่อตน้พ่นหรือทาหนา้กรีดยางทุก 2 – 4 วนั  

6 – 8 คร้ัง เป็นตน้ 

2.2 โรคเปลือกเน่า (Mouldy rot) ระบาดเฉพาะในพื้นที่ที่มีความช้ืนสูง และฝนตกชุกในช่วงเดือนมิถุนายน – 

ธนัวาคม โดยเช้ือราเขา้ทาํลายรอยกรีดทาํให้หนา้กรีดยางเน่าเสียหายลกัษณะอาการของโรค คือเปลือกเหนือรอยกรีดมี

ลกัษณะฉํ่านํ้ าเป็นรอยชํ้ าสีหม่นต่อมาเป็นรอยบุ๋ม และพบเส้นใยของเช้ือราสีขาวเทาเจริญตรงรอยแผล ถา้มีความช้ืน

เหมาะสมเช้ือราจะทาํใหเ้ปลือกหนา้กรีดเน่าเหลือแต่เน้ือไมสี้ดาํ และไม่สามารถกรีดซํ้ าบนเปลือกงอกใหม่ได ้เม่ือเฉือน

เปลือกบริเวณขา้งเคียงรอยแผลจะไม่พบอาการเน่าลุกลามไปซ่ึงต่างจากโรคเส้นดาํมีลายเส้นสีดาํขยายข้ึนไป และ
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ลุกลามลงใตร้อยกรีด เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst. เช้ือจะแพร่ระบาดโดยลมและมี

แมลงเป็นพาหะ  

การป้องกันกําจัด คือไม่ควรปลูกพืชอาศยัของเช้ือราเป็นพืชร่วมยางหรือพืชแซมยาง ได้แก่ กาแฟ โกโก ้

มะม่วง มะพร้าว และมนัฝร่ัง ควรตดัแต่งก่ิงกา้นและกาํจดัวชัพืชให้สวนโล่งเตียนเพือ่ลดความช้ืนในสวนยาง เมื่อพบ

ตน้ยางเป็นโรคควรขูดเอาส่วนที่เป็นโรคออกแลว้ใชส้ารเคมีทาหนา้ยางจนกวา่หนา้กรีดยางจะแห้งเป็นปกติ สารเคมีที่

แนะนาํมีหลายชนิด เช่น บีโนมิล 50% WP อตัราการใช ้ 20 กรัมต่อนํ้ า 1 ลิตร, ไธอะเบนดาโซล 40% WP  อตัรา

ใช ้ 20  กรัมต่อนํ้ า  1 ลิตร พ่นหรือทาหนา้กรีดยางทุก 7 วนั 3 – 4 คร้ัง, เมตาแลคซิล 35%SD อตัราใช ้ 14 กรัมต่อนํ้ า 1 

ลิตร พน่หรือทาหนา้กรีดทุก 7 วนั4 – 8 คร้ัง เป็นตน้ 

2.3 อาการเปลือกแห้ง (Tapping panel dryness: TPD) ลกัษณะอาการ คือ หลงัจากกรีดยางแลว้นํ้ ายางจะแห้ง

เป็นจุดๆ คา้งอยูบ่นรอยกรีดเปลือกยางมีสีนํ้าตาลอ่อน ถา้ยงักรีดต่อไปอีกเปลือกยางจะแหง้สนิทไม่มีนํ้ ายางไหล เปลือก

ใตร้อยกรีดจะแตกขยายบริเวณมากข้ึนจนถึงพื้นดิน และหลุดออกเน่ืองจากเปลือกงอกใหม่ภายในดนัออกมา สาเหตุ

ของอาการยงัไม่ชดัเจนแต่คาดวา่น่าจะเกิดจากการกรีดถ่ีทาํให้เกิดความผิดปกติทางสรีระวิทยาของท่อนํ้ ายางทาํให้ตน้

ยางแสดงอาการเปลือกแหง้มากข้ึน  

การป้องกันและรักษา คือ ลดและควบคุมโรคกบัตน้ยางที่เปิดยางแลว้โดยวิธีทาํร่องแยกส่วนที่เป็นโรคออก

จากกนั และเมื่อตรวจพบยางตน้ใดที่เป็นโรคน้ีเพียงบางส่วนจะตอ้งทาํร่องโดยการใช้ส่ิวเซาะร่องให้ลึกถึงเน้ือไม้

โดยรอบบริเวณท่ีเป็นโรคโดยให้ร่องท่ีทาํน้ีห่างจากบริเวณท่ีเป็นโรคประมาณ 2 เซนติเมตร หลงัจากนั้นก็สามารถเปิด

กรีดต่อไปไดต้ามปกติ แต่ในการกรีดตอ้งเปิดกรีดตํ่าลงมาจากบริเวณที่เป็นโรค เปล่ียนระบบกรีดใหม่ให้เหมาะสมกบั

พนัธ์ุยาง และไม่กรีดหกัโหมติดต่อกนันานๆ 

2.4 โรคราสีชมพู (Pink disease) ระบาดในแปลงยางอ่อน และตน้ยางเปิดกรีดแลว้ในช่วงเดือนมิถุนายน – 

ธนัวาคม โดยเช้ือราจะเขา้ทาํลายคาคบและก่ิงกา้นทาํให้ตน้ยางทรุดโทรม และแคระแกร็นลกัษณะอาการของโรค คือ 

เปลือกที่บริเวณคาคบ ง่ามก่ิง ก่ิงกา้นและลาํตน้จะปริแตกมีหยดนํ้ ายางไหล และมีเส้นใยเช้ือราสีขาวบนรอยแผล ถา้

สภาพแวดลอ้มเหมาะสม เส้นใยเช้ือจะรวมกนัตามผิวเปลือกเป็นสีชมพูทาํให้เปลือกแตก และกะเทาะออกนํ้ ายางไหล

ออกมาจากจบัตามก่ิงก้าน และลาํตน้เมื่อนํ้ ายางแห้งจะมีราดาํเขา้จบัเป็นทางสีดาํ ใบยางจะเปลี่ยนเป็นสี เหลืองเช้ือ

สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Corticium salmonicolour Berk.& Br.สปอร์ของเช้ือราจะปลิวไปตามลม และละอองฝน  

การป้องกันกําจัด คือ ดูแลสวนให้มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่อบัช้ืน ไม่ควรปลูกพืชอาศยัเป็นพืชแซมใน

สวนยาง เช่น กาแฟ ชา ส้ม เงาะ และขนุน หรือใชส้ารเคมีบอร์โดมิกเจอร์ทาบริเวณที่เป็นโรคไม่แนะนาํใชก้บัตน้ยางที่

เปิดกรีดแลว้เน่ืองจากสารทองแดงจะไหลผสมกบันํ้ายางท่ีกรีดไดท้าํใหคุ้ณภาพนํ้ ายางเส่ือมลง ตน้ยางที่เปิดกรีดแลว้ให้
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ใชส้ารเคมีฉีดหรือทาบริเวณที่เป็นโรค ดงัน้ี คือ  เบนโนมิล 50% WP อตัรา 100 – 200 กรัม ต่อนํ้ า 1 ลิตรและไตรดี

มอร์ฟ 75% EC อตัราการใช ้60 – 120 กรัมต่อนํ้ า 1 ลิตร ทาบริเวณแผลคาคบและก่ิงกา้น ควรขูดเปลือกรอยแผลออก

ก่อนทาสารเคมี 
 

3. โรคราก 

3.1 โรครากขาว (White root disease) ระบาดในสวนยางปลูกใหม่เป็นโรคที่ทาํความเสียหายให้กบัตน้ยางมาก

ที่สุดในบรรดาโรครากลกัษณะอาการของโรค คือ ทรงพุ่มแสดงอาการใบเหลืองผิดปกติ 1-2 ก่ิง ถา้เป็นยางเล็กใบจะ

เห่ียวเฉาขอบใบมว้นงอลงดา้นล่างต่อมาจะร่วงและยืนตน้ตายบริเวณรากจะปรากฏเส้นใยสีขาวติดแน่นกบัผิวรากเมื่อ

เส้นใยอายมุากข้ึนจะเป็นเส้นกลมนูนสีเหลืองซีด ดอกเห็ดของเช้ือราท่ีโคนตน้มีลกัษณะเป็นแผน่คร่ึงวงกลมแผน่เดียว

หรือซ้อนกนัเป็นชั้นๆ ผิวดา้นบนเป็นสีเหลืองส้มโดยมีสีเขม้อ่อนเรียงสลบักนัเป็นวง ผิวดา้นล่างเป็นสีส้มแดงหรือสี

นํ้าตาลขอบดอกเป็นสีขาว เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Rigidoporus lignosus  (Klotzsch) Imazeki 

การป้องกัน และรักษา คือ การเตรียมพื้นที่ปลูกยางจะตอ้งทาํการถอนรากและเผาทาํลายตอไม ้ท่อนไมใ้ห้

หมด เพื่อทาํลายเช้ือราอนัอาจทาํให้เกิด โรครากขาวได ้หลงัจากปลูกยางประมาณ 1 ปี หมัน่ตรวจดูตน้ที่เป็นโรค หาก

ไม่พบตน้ที่เป็นโรคให้ป้องกนัดว้ยการทาสารเคมีพีซีเอ็นบี (PCNB) 20% เคลือบไวท่ี้โคนตน้ตรงคอดิน รากแกว้ และ

ฐานของรากแขนง หากพบตน้ที่เป็นโรคบริเวณโคนตน้ โคนราก และรากแขนงให้ตดัหรือเฉือนทิ้ง แลว้ทาดว้ยสารเคมี

พีซีเอ็นบี (PCNB) 20% ผสมนํ้ า และควรทาํการตรวจซํ้ าในปีต่อไป ถา้พบโรครากขาวในตน้ยางอายุนอ้ยให้ทาํการขุด

รากท่ีเป็นโรคข้ึนมาเผาทาํลาย 

3.2 โรครากนํ้าตาล (Brown root disease) ระบาดมากในสวนยางที่มีตน้หกัโค่นเน่ืองจากลมโดยสปอร์ที่ปลิวอยู่

ในอากาศจะตกลงบนรอยหักแลว้ลุกลามไปยงัโคนตน้ และรากลกัษณะอาการของโรค คือ ทรงพุ่มมีอาการใบเหลือง

ผิดปกติต่อมาใบร่วง และยืนตน้ตายเช่นเดียวกนักบัโรครากขาว จะพบเส้นใยสีนํ้ าตาลปนเหลืองเป็นขุยปกคลุมผิวราก 

และเกาะยดึดินทรายไวท้าํให้รากมีลกัษณะขรุขระ เส้นใยเมื่อแก่จะเป็นแผน่สีนํ้ าตาลดาํ ในระยะที่เป็นโรครุนแรงนาน

เมือ่ตดัตามขวางจะเห็นสายเส้นใยที่แทรกในเน้ือไมมี้ลกัษณะคลา้ยรวงผึ้ง เน้ือไมจ้ะเบา และแห้ง ดอกเห็ดจะเป็นแผน่

หนา และแข็งลกัษณะคร่ึงวงกลมค่อนขา้งเล็ก ผิวดา้นบนเป็นรอยยน่เป็นวงสีนํ้ าตาลเขม้ ผิวดา้นล่างเป็นสีเทา สาเหตุ

เกิดจากเช้ือรา Phellinus noxius (Corner) G.H. Gunn.  จะแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน หรือสภาพที่มีความช้ืนสูง แพร่

ระบาดโดยลมพดัไปตกบนรอยหักของลาํตน้แลว้งอกเจริญลุกลามไปยงัโคนตน้ และรากและการสัมผสักนัของรากที่

เป็นโรค  
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การป้องกัน และรักษาคือ เตรียมพื้นที่ปลูกยางให้ปลอดโรค หลังการปลูกควรหมั่นตรวจตราต้นยาง

สมํ่าเสมอ  ถา้พบเป็นโรครากควรถอนออกทาํลายทนัที ไม่ควรปลูกพืชที่เป็นพืชอาศยัของโรคราก เช่น ส้ม  โกโก ้ชา 

กาแฟ มะพร้าว พริกข้ีหนู มนัเทศ มนัสาํปะหลงั เป็นตน้ เพื่อตดัวงจรการระบาดและลดความรุนแรงของโรค 

3.3 โรครากแดง (Red root disease) ระบาดในสวนที่มีตอ และรากไมใ้หญ่ๆ ฝังลึกในดินเน่ืองจากเช้ือรา

เจริญเติบโตค่อนขา้งชา้จึงมกัพบอาการของโรครากแดงกบัตน้ยางท่ีกรีดไดแ้ลว้เป็นส่วนใหญ่อาการของโรค คือ เส้นใย

ของเช้ือราสาเหตุของโรคน้ีจะมีสีแดง และเป็นมนัปกคลุมผิวรากของยางที่เป็นโรค หากเช้ือราอยูใ่นระยะเจริญเส้นใย

จะมีสีขาวครีมเม่ือแก่ข้ึนจะกลายเป็นสีแดง รากยางท่ีเป็นโรคน้ีในระยะแรกจะมีสีนํ้ าตาลซีดและแข็งต่อมาเปล่ียนเป็นสี

เน้ืออ่อน เน้ือไมท่ี้เป็นโรคจะพรุน อาจเปียกหรือแห้งแลว้แต่สภาพของดิน เน้ือเยื่อแต่ละวงจะหลุดลุ่ยแยกออกจากกนั

ไดง่้าย ดอกเห็ดจะเป็นวงแขง็ ผวิดา้นบนเป็นรอยยน่สีนํ้ าตาลแดงเขม้ ผิวดา้นล่างเป็นสีขาวข้ีเถา้รอบๆ ของดอกเห็ดมีสี

ขาวครีม เช้ือสาเหตุเกิดจากเช้ือรา Gonoderma pseudojerreum  

การป้องกนักาํจัด คือ การเตรียมพื้นที่ปลูกยางจะตอ้งทาํการถอนราก และเผาทาํลายตอไมท้่อนไมเ้พื่อทาํลาย

เช้ือราอนัอาจทาํให้เกิดโรครากไดห้รือหมัน่ตรวจตราดูตน้ที่เป็นโรคโดยการขุดโคนดูรากหลงัจากปลูกยางไปแล้ว

ประมาณ 1 ปี หากไม่พบตน้ที่เป็นโรคให้ทาสารเคมีพีซีเอ็นบี (PCNB) 20% เคลือบไวท่ี้โคนตน้ตรงคอดิน รากแกว้ 

และฐานของรากแขนงหากพบตน้ที่เป็นโรคที่โคนตน้ โคนรากและรากแขนงให้ตดั หรือเฉือนทิ้งแลว้ทาดว้ยสารเคมี 

PCNB 20% ผสมนํ้า และควรทาํการตรวจซํ้ าในเวลา 12 เดือนต่อมา ถา้พบโรคในตน้ยางอายุนอ้ยให้ทาํการขุดรากท่ีเป็น

โรคข้ึนมาเผาทาํลาย 

 

4. แมลง และศัตรูยาง 

4.1 หนอนทราย (Grub of cockchafers) หนอนทรายเป็นตวัอ่อนของดว้งชนิดหน่ึงมีช่ือวิทยาศาสตร์ Psilophlis 

vestita (Sharp) มีรูปร่างเหมือนตวั C ยาวประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร ลาํตวัสั้นป้อม ใหญ่ขนาดน้ิวช้ี มีจุดเป็นแถวขา้ง

ลาํตวั สีขาวนวลเม่ือนาํมาวางบนพื้นดินตวัหนอนจะงอคลา้ยเบด็ตกปลา หนอนทรายจะเร่ิมทาํลายราก ตน้ยางขนาดเล็ก 

มีพุ่มใบ 1 – 2 ฉตัรทาํให้พุ่มใบมีสีเหลือง เพราะระบบรากถูกทาํลายเมื่อขุดตน้ยางตน้นั้นมาดูจะพบตวั หนอนทราย 

หนอนทรายจะกดักินรากยางทาํใหต้น้ยางตายเป็นหยอ่มๆ พบมากในแปลงกลา้ยางท่ีปลูกในดินทราย 

4.2  ปลวก (Termites) ปลวกที่กดักินรากยาง ช่ือวิทยาศาสตร์ Coptotermes curvignatius Holmgr .จะทาํลายตน้

ยางโดยการกดักินส่วนรากและภายในลาํตน้จนเป็นโพรงทาํให้ตน้ยางยืนตน้ตาย โดยไม่สามารถสังเกตเห็นจาก

ภายนอกไดจ้นกวา่จะขุดรากดู การป้องกนั และรักษา คือใชส้ารเคมีกาํจดัแมลง ไดแ้ก่   ออลดริน   ดีลดริน เฮพตาคลอ 

หรือคลอเดนในรูปของเหลว ราดท่ีโคนตน้ใหท้ัว่บริเวณรากของตน้ท่ีถูกทาํลายและตน้ขา้งเคียง 
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4.3 ด้วงมอดไม้ (Boring beetles) ด้วงมอดไม้มีช่ือวิทยาศาสตร์ Xyleborus sp. รูปร่างทรงกระบอกยาว 1 – 3 

มิลลิเมตร สีนํ้ าตาล ดว้งมอดไมจ้ะเจาะทาํลายก่ิงกา้น และลาํตน้ยางทาํให้เป็นรู รูที่มอดเจาะจะมีผงไมที้่เรียกวา่ ข้ีมอด

ติดอยู ่ตวัมอดอาจแพร่เช้ือราท่ีติดไปกบัตวัมนัเขา้ไปทาํลายตน้ยางทางบาดแผลท่ีเจาะไว ้เม่ือสภาพอากาศเหมาะสมเช้ือ

ราจะเจริญทาํใหต้น้ยางเป็นโรค และทรุดโทรม การป้องกนักาํจดัคือ ใชส้ารเคมีลินเดน อตัรา 10 ซีซี ผสมนํ้ า 10 ลิตรฉีด

พน่บริเวณท่ีพบแมลง 

4.4 เพลีย้หอย (Scale insect)  เพล้ียหอยชนิดท่ีทาํอนัตรายกบัตน้ยาง มีช่ือวทิยาศาสตร์ Saissetia nigra 

Nieth   เม่ือตวัอ่อนออกจากไข่จะมีขาและเคล่ือนท่ีได ้และดูดกินนํ้าเล้ียงตามลาํตน้ และก่ิงกา้นท่ีมีสีเขียวของเหลวท่ี

เพล้ียหอยขบัถ่ายออกมาน้ี ถา้หยดลงบนใบจะทาํใหใ้บเกิดราดาํปกคลุมผวิใบ ทาํใหใ้บไม่สามารถสังเคราะห์แสงได ้

การป้องกนักาํจดัคือ ใชส้ารเคมีคาบาริล อตัรา 15 – 55 กรัม ผสมนํ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นป้องกนัมดท่ีเป็นพาหะแพร่เพล้ีย

หอย หรือใชน้ํ้ามนัก๊าดผสมสบู่ และนํ้าในอตัราส่วน  0.55 ลิตร : 450 กรัม : 4.5 ลิตร ฉีดพน่เพล้ียหอยอาทิตยล์ะคร้ัง

หรือใชส้ารเคมีมาลาไทออน  อตัรา 1.35 กิโลกรัม ผสมนํ้า 400 ลิตร ฉีดพน่บริเวณท่ีมีเพล้ียหอย อาทิตยล์ะคร้ังเป็นเวลา 

3 – 4 คร้ัง 

4.5 ไรพืช (Mites)  ไรพืชมีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Helmitarsomenus latus (Banks) ตวัผูมี้ขนาดยาว 0.15 มิลลิเมตร 

ตวัเมียยาว 0.2 มิลลิเมตร มีสีเหลืองใสไรพืชทาํลายตน้ยางโดยดูดนํ้าเล้ียงใตใ้บอ่อนของตน้ยาง ทาํใหใ้บอ่อน หงิกงอ 

และร่วงหล่นไป พบไรระบาดในช่วงโรคราแป้งระบาด หรือในช่วงตน้ยางผลิใบอ่อน การป้องกนักาํจดั คือ ใชส้ารเคมี

คลอโรเบนซีเลท อตัรา 20 – 40 ซีซี ผสมนํ้า 20 ลิตร  ฉีดพ่นพุม่ใบใหท้ัว่ 

5. การเกบ็เกีย่วผลผลติ 

ผลผลิตจากยางพารามีนํ้ายาง เศษยาง และเน้ือไม ้

นํ้ายางพารา ในรอบ 1 ปีตดัฟันใชเ้วลา 20 ปี สามารถกรีดยางพาราได ้13 ปี ผลผลิตเฉล่ียปีละ289 กก./ไร่ คิดเป็น

ผลผลิตนํ้ายางแหง้ = 13 x 289 = 3,757 กก.ราคาเฉล่ีย (ปี 2560) กก.ละ 58 บาท เป็นรายไดร้วม = 217,906 บาท / 

ไร่ 

เศษยาง เป็นผลพลอยไดจ้ากการกรีดยาง คือนํ้ายางดิบท่ีจบัตวัแขง็ก่อนนาํไปแปรรูปเป็นผลผลิตอ่ืน ปริมาณเศษ

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

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

เน้ือไมย้างพารา เป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดการกรีดยางพารา เน้ือไมส้ามารถนาํไปแปรรูป ทาํเป็นไมเ้พื่อการ

ก่อสร้าง เคร่ืองเรือน ไมอ้ดั และเศษไมป้ลายไมท้าํเช้ือเพลิงได ้ราคาเฉล่ีย (2560) ประมาณไร่ละ 29,000 บาท 
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5.1 การเตรียมการก่อนกรีดยางพารา เม่ือยางพาราท่ีปลูกไวมี้อาย-ุ6.5ปีเตม็ จะตอ้งทาํการตรวจสอบดูวา่ยางพารา

ท่ีปลูกไวมี้ขนาดโตท่ีจะทาํการกรีดยางไดป้ระมาณร้อยละเท่าใด โดยการวดัความโตทางเส้นรอบวงท่ีระดบัอกวา่มี

ยางพาราท่ีโตเกิน 50 ซม.จาํนวนเท่าใดทาํเคร่ืองหมายไวใ้หช้ดัเจนโดยอาจจะใชสี้แดงทาไวเ้ป็นรูปเคร่ืองหมายใดๆก็ได ้

การเปิดกรีดในปีแรกควรมีจาํนวนตน้ท่ีไดข้นาดมากกวา่ 50%ของจาํนวนปลูกทั้งหมด ปัจจุบนันิยมกรีดยางพาราหนา้

แรกท่ีความสูง 75 ซม. ขนาดของลาํตน้อาจจะเล็กกวา่เดิมไดบ้า้ง แต่ไม่ควรตํ่ากวา่ 45 ซม. หากมีจาํนวนตน้ท่ีกรีดได้

นอ้ยกวา่ 50% ใหเ้ปิดกรีดในปีท่ี 7 ซ่ึงสามารถกรีดไดทุ้กตน้แลว้ยกเวน้ตน้ท่ีปลูกซ่อมในปีท่ี 2 และยงัมีขนาดเลก็ 

การเปิดกรีดใหใ้ชไ้มแ้บบทาบกบัลาํตนัแลว้ทาํรอยตามแนวสังกะสีจากซา้ยไปขวาใหไ้ดค้วามยาวคร่ึงหน่ึง

ของลาํตน้ ลากต่อลงมาตามขอบไมป้ระมาณ 30 ซม. กรีดเอียงจากซา้ยไปขวา ทาํมุม 30-35 องศา กบัแนวขนานพื้นดิน 

ใชมี้ดกรีดยางกรีดเบาๆ เพือ่ทาํเป็นรอยเปิดกรีดใหลึ้กเกือบถึงเน้ือไมต้ามแนวท่ีทาํรอยไว ้

หลงัจากเปิดกรีดแลว้ใหท้าํทางไหลของนํ้ายางลงมา 30 ซม. ตามรอยท่ีทาํไว ้ ตอกล้ินรองรับนํ้ายาง ใชล้วด

รองรับถว้ยนํ้ายางรัดรอบลาํตน้ใตล้ิ้นรองรับนํ้ายางประมาณ 10 ซม. แลว้ตั้งถว้ยนํ้ายางไวบ้นลวด  

5.2 การกรีดยาง ระบบการกรีดยางพาราและระบบการแบ่งผลประโยชน์ ของสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไมฯ้ สดัส่วน

การแบ่งรายไดร้ะหวา่งเจา้ของสวนยางพารากบัผูรั้บจา้งทาํสวนยางพารข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงของทั้งสองฝ่าย โดยส่วนมาก

จะแบ่งปันรายไดก้นัท่ี 50: 50 หรือ 60: 40 ตามความเหมาะสมแลว้แต่ขอ้ตกลงและราคายางพารา ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บั

หลายๆ ปัจจยั เช่น สภาพพื้นท่ีเป็นเขาหรือท่ีราบ, สภาพตน้ยางพาราหรือการให้นํ้ายาง เป็นตน้ 
 

ข้อปฏิบัติของผู้กรีดยางพาราในแปลงกรีดผู้กรีดยางจะต้องปฏิบัติในเร่ืองต่างๆดังนี ้ 

1. ตาํแหน่งทีจ่ะทาํการเปิดกรีดยางพาราโดยทัว่ไปจะเปิดกรีดที่ระดบัความสูง 1.50 เมตรเหนือรอยเทา้ชา้งแต่จากการ

วิจยัของสถาบนัวิจยัยางแนะนาํวา่เฉพาะหนา้กรีดแรกให้เปิดกรีดที่ความสูง 75 ซม. เหนือรายเทา้ชา้งจะเหมาะสม

ท่ีสุด  

2. กรีดยางจากซ้ายบนมาขวาล่างให้มีความลาดเอียงของหนา้กรีดประมาณ 35 องศาก่อนเปิดกรีดจะตอ้งทาํรอยขีด

หนา้หลงัเพื่อไม่ใหห้นา้กรีดลํ้าไปดา้นหน่ึงดา้นใดและนาํลวดรับจอกยางมาผกูไวต้ ํ่าจากหนา้กรีดประมาณ 

 6 – 8 น้ิวในร่องรอยขีดดา้นหนา้ตํ่ากวา่หนา้กรีดประมาณ 4 น้ิวใหปั้กล้ินยางเพื่อรับนํ้ายางลงจอกรับนํ้ายาง 

3. การกรีดยางแต่ละคร้ังตอ้งสูญเสียเปลือกนอ้ยท่ีสุดไม่เกินคร้ังละ 2-3 มิลลิเมตรในหน่ึงเดือนสูญเสียเปลือกไม่เกิน 3 

ซม. 

4. กรีดยางทุกวนัที่ฝนไม่ตกระหวา่งเวลา 04.00 – 06.00 น. เร่ิมเก็บนํ้ ายาง 06.00 – 08.00 น.วนัไหนกรีดยางไม่ไดใ้ห้

แจง้ใหเ้จา้ของสวนยางพาราทราบการเปิดกรีดยางสัปดาห์แรกใหห้งายจอกรับนํ้ายางไวเ้พื่อทาํเศษยางเม่ือนํ้ ายางเร่ิม

ไหลดีแลว้จึงเก็บนํ้ายางสดส่งจุดชัง่ในกรณีขายนํ้ายางสดหรือนาํไปแปรรูปท่ีโรงงานกรณีทาํยางแผน่ดิบ  
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หลงัการเก็บนํ้ ายางแต่ละคร้ังให้คว ํ่าจอกไวที้่ลวดรับนํ้ ายาง แมจ้ะมีนํ้ ายางไหลอยู่ก็ตามเพื่อป้องกนักรดในอากาศ

หรือที่มาพร้อมนํ้ าฝนไปตกคา้งอยู่ในจอกยางซ่ึงจะทาํให้จอกยางสกปรกทาํให้นํ้ ายางที่กรีดวนัต่อไปแข็งตวัใน

จอกได ้

5. ไม่กรีดยางในวนัท่ีฝนตกจนหนา้กรีดเปียกช้ืน 

6. เศษยางทุกประเภทเป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนใหร้วบรวมส่งเจา้ของสวนยางพาราเพื่อนาํไปจาํหน่ายแบ่งผลประโยชน์ 

ตามขอ้ตกลง 

7. ผูก้รีดยางตอ้งทายาป้องกนัเช้ือราผสมดินในหนา้กรีดท่ีผา่นมาแลว้ทุกเดือน 

8. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการกรีดยางอนัไดแ้ก่มีดกรีดยางหินลบัมีดกรีดยางเคร่ืองใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคืนถงัเก็บ 

รวบรวมนํ้ ายางสดเป็นอุปกรณ์ส่วนตวัที่ผูก้รีดยางตอ้งหามาดว้ยตนเอง ทั้งน้ี จาํนวนวนักรีดรวมต่อปีไม่ควรเกิน 

160 วนั 

ข้อควรระวงัในการกรีดยาง 

1 มีดกรีดยางตอ้งลบัให้คมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถกรีดเปลือกยางได้บาง ไม่ตอ้งออกแรงมาก และหลีกเลี่ยง  

บาดแผลท่ีจะทาํใหห้นา้ยางเสีย 

2 กรีดเปลือกใหบ้าง ความส้ินเปลืองเปลือกไม่เกินเดือนละ 2.0-2.5 เซนติเมตร เพือ่ใหก้รีดไดน้านท่ีสุด 

3 หยดุกรีดยางตน้ท่ีเป็นโรคเปลือกแหง้จนกวา่จะหาย 

4 หยดุกรีดเม่ือตน้ยางผลดัใบ 

5 หยดุกรีดยางเม่ือตน้ยางเป็นโรคหนา้ยาง 

6 อยา่กรีดลึกถึงเน้ือไม ้เพราะจะทาํใหเ้ปลือกท่ีงอกใหม่เป็นปุ่มปม 

การเพิม่วนักรีดยาง (ต้นหนา) 

เน่ืองจากแต่ละปีมีจาํนวนวนักรีดที่ตอ้งสูญเสียไป จากสาเหตุฝนตก หยุดกรีดในช่วงหนา้แลว้ คนกรีดหยุดงาน 

ฯลฯ ทาํใหร้ายไดบ้างส่วนหายไป แต่สามารถเพิ่มวนักรีดท่ีเสียไปดว้ยวธีิดงัน้ี 

1. การกรีดสาย เป็นการกรีดยางหลงัจากเวลากรีดปกติ ทดแทนเวลากรีดเดิม ซ่ึงไม่สามารถทาํได ้เน่ืองจาก

หนา้กรีดเปียกจากฝนตก เวลาที่เหมาะสมคือช่วงเวลาบ่าย หรือเวลาอ่ืนที่เหมาะสม แต่ไม่ควรเกินช่วงเวลา 

11.00-13.00 น. เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวผลผลิตท่ีไดจ้ะนอ้ยกวา่ปกติ 

2. การกรีดชดเชย เป็นการกรีดยางทดแทนวนักรีดที่สูญเสียในระหวา่งฤดูฝน หรือทอ้งที่ที่มีฝนตกหนกัมาก 

กากรีดชดเชยเป็นการกรีดติดต่อกนัเป็นวนัที่สอง หลงัจากที่ฝนตกติดต่อกนัหลายวนั เหมาะสําหรับการ

กรีดวนัเวน้วนั และวนัเวน้สองวนั ทั้งน้ีเพือ่รักษาระดบัผลผลิตไว ้
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การกรีดยางทีเ่หมาะสมมี 5 วธีี คือ 

1. กรีดคร่ึงลาํตน้วนัเวน้สองวนั 

2. กรีดคร่ึงลาํตน้วนัเวน้วนั 

3. กรีดคร่ึงลาํตน้สองวนัเวน้หน่ึงวนั  

4. กรีดหน่ึงในสามของลาํตน้สองวนัเวน้วนั. 

5. กรีดหน่ึงในสามของลาํตน้วนัเวน้วนัควบคู่กบัการใชส้ารเร่งนํ้ายาง ความเขม้ขน้ 2.5 เปอร์เซ็นต ์

5.3 การเก็บรวบรวมนํ้ายางสด ตน้ยางพาราที่ได้ทาํการกรีดยางทุกตน้จะมีนํ้ ายางสดไหลลงจอกที่หงายรับไว้

ประมาณ 2-3 ชัว่โมงส่วนใหญ่จะหยุดไหลช่วงเวลาการไหลข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิในแปลงกรีดด้วยหากเป็นช่วงอากาศ

หนาวเยน็จะไหลนานกวา่ช่วงอากาศร้อนผูก้รีดยางจะตอ้งใชก้ารสังเกตเองเม่ือนํ้ายางพาราส่วนใหญ่หยุดไหลแลว้ผูก้รีด

ยางพาราจะเก็บนํ้ายางพาราลงถงัเก็บซ่ึงเป็นถงัปากกวา้งเท่ากนัถงัเม่ือเก็บนํ้ายางหมดทุกตน้แลว้จึงเทใส่ถงัที่มีฝาปิดเพือ่

การขนส่งเม่ือรวบรวมนํ้ายางไดแ้ลว้ก็จะเขา้สู่ขบวนการจาํหน่ายต่อไป 

5.4 การคํานวณผลผลติรายปี การคาํนวณผลผลิตเพื่อประมาณการเป้าหมายรายปีดาํเนินการดงัน้ี 

- ไดจ้ากการเก็บสถิติยอ้นหลงัรายแปลงของสวนยางพารา เพื่อหาค่าเฉล่ียต่อไร่ จากนั้นจึงนาํมาใชค้าํนวณ

ประมาณการเป้าหมายปีถดัไป ดงัสมการ 

ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิตนํ้ายางพารารายแปลง (กก./ไร่) x พื้นท่ี (ไร่) = เป้าหมายรายแปลง 

 

แผนการป้องกนัอุบติัเหตุ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 

2. อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของตวับุคคลในการทาํงาน 

                 

อุปกรณ์คนกรีดยาง 
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6. การทาํไม้ 

การทาํไม้ยางพาราและเศษไม้-ปลายไม้ ของ บจก.สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จะเลือกใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์และ

ยานพาหนะทีมี่ผลกระทบต่อพื้นที่แปลงสวนยางพารานอ้ยที่สุด โดยเก็บเก่ียวภายใตแ้ผนการจดัการอยา่งย ัง่ยืน กล่าวคือ 

ตามแผนการทาํไมแ้ละตามกาํลงัการผลิตท่ีสวนป่าโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

6.1 การกาํหนดรอบตดัฟัน 

สมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ทั้งหมดปลูกไมย้างพาราเพื่อตอ้งการผลผลิตนํ้ ายางพาราเป็น

วตัถุประสงคห์ลกั ซ่ึงตน้ยางพาราจะสามารถให้ผลผลิตนํ้ ายางพาราเมื่อตน้ยางพาราอายุ 7 ปี ข้ึนไป (ขนาดความโตเส้น

รอบวงที่ระดบั 1.50 เมตร เกิน 50 ซ.ม.) และจะไดผ้ลผลิตสูงสุดช่วงยางพาราอายุ 10-20 ปี เมื่อยางพาราอายุ 20 ข้ึนไป

ปริมาณนํ้ายางพาราจะใหผ้ลผลิตลดลงเร่ือยๆ ตามลาํดบั กอปรกบั ราคาซ้ือยางพาราในทอ้งตลาดปัจจุบนัตํ่ามากไม่คุม้ค่า

กบัค่าจา้งในการกรีดยางพารา หนา้กรีดเสียหาย หรือมีอายุกรีดมากกวา่ 25 ปี และไม่สามารถกรีดเอาผลผลิตนํ้ ายางพารา

ไดอี้กต่อไป หรือบางแปลงตน้ยางพาราเสียหายจากภยัธรรมชาติการกรีดยางพาราไม่คุม้ค่ากบัค่าแรง ค่าปุ๋ย ค่าบาํรุงดุแล

รักษาอ่ืนๆ 

ดงันั้น หากสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด ท่ีมีความประสงคจ์ะขายไมย้างพาราจะทาํไม้

ยางพาราท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป และประสงคจ์ะโค่นเพื่อปลูกยางเพื่อปลูกทดแทนยางเก่า เกษตรกรเจา้ของ   สวนยางจะตอ้ง

ยืน่ขออนุญาตตดัโค่นและไดรั้บอนุญาตจากกองทุนสวนยาง สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง (สกย.) เสร็จ

เรียบร้อยแลว้ เม่ือเกษตรกรโค่นไมย้างพาราและเร่ิมปลูกเสร็จเรียบร้อยแลว้ตามขั้นตอนจึงจะสามารถรับเงินสงเคราะห์

การทาํสวนยางจาก  สกย. จงัหวดั ไดใ้นอตัราไร่ละ 16,000.-บาท ระบบท่ีใชใ้นการทาํไมย้างพารา บจก.สยามไฟเบอร์

บอร์ด คือ ระบบการตดัหมด (Clear cut system) 

 

6.2 ปัจจัยทีใ่ช้ในการกาํหนดรอบตัดฟันไม้ยางพารา ของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ 

1. ยางพาราท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปีข้ึนไป หรือ สวนยางพาราไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติต่างๆ (เน้ือ

ไมส้ามารถใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมไมไ้ด)้ 

2. ปริมาณนํ้ายางพาราจะลดลงไม่คุม้ค่ากบัค่าจา้งแรงงานในการกรีดเอานํ้ายางพารา ค่าปุ๋ยรวมค่าใส่ปุ๋ย

ค่าแรงในการกาํจดัวชัพืช ค่าบาํรุงดูแลรักษาอ่ืนๆ 

3. หนา้กรีดเสียหายมากเกินไป หรือมีอายกุรีดมากกวา่ 20 ปี ไม่มีหนา้กรีดท่ีสามารถกรีดเอานํ้ายางพาราได้

อีกต่อไป ไม่คุม้กบัค่าจา้งกรีดยางพารา 

4. เกษตรกรเจา้ของสวนยางมีความประสงคจ์ะขายไมย้างพารา โดยจะตอ้งยืน่ขออนุญาตตดัโค่นและไดรั้บ

อนุญาตจากกองทุนสวนยางสาํนกังานกองทุนสงเคราะการทาํสวนยาง (สกย.) เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

5. สภาวะทางเศรษฐกิจ หรือตอ้งการเปล่ียนชนิดไมท่ี้ปลูกและเหตุผลต่างๆ ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม

จดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด 

6. การทาํไมย้างพาราจะตอ้งดาํเนินการก่อนฤดูปลูกไมย้างพารา 
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6.3 การโค่นล้ม (Falling)  

การโค่นลม้ไมย้างพาราจะดาํเนินการลม้ไมย้างพาราออกทั้งแปลง (clear cutting) เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก

หลงัจากการทาํไมย้างพารา โดยการจา้งเหมาแรงงานในพื้นที่ และราษฎรใกล้เคียงพื้นที่ของกลุ่มจดัการป่าไมฯ้ การ

ปฏิบติังานจะตอ้งใหมี้ผลกระทบต่อตน้ยางพาราแปลงใกลเ้คียง พื้นที่ลาํห้วย ถนนสาธารณะและพื้นที่อ่ืนๆ ให้นอ้ยที่สุด 

ตน้ยางพาราที่ติดอยู่กบัถนน แปลงขา้งเคียงและอ่ืนๆ จะใชแ้ทรกเตอร์มดักบัลวดสลิง เพือ่ดึงตน้ยางพาราที่จะลม้ให้ลม้

ไปในทิศทางท่ีตอ้งการ เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตน้ยางพาราท่ีติดกบัแหล่งนํ้า ลาํหอ้ย ตอ้งป้องกนัการไหลของ

ตะกอน ไม่ให้แหล่งนํ้ าต้ืนเขินปิดทางนํ้ าไหล และไม่เปลี่ยนทิศทางการไหลของนํ้ าดว้ย รวมถึงการระมดัระวงัไม่ให้

นํ้ามนัเช้ือเพลิงร่ัวไหลลงสู่แหล่งนํ้า 

 
 

การลม้ไมย้างพาราไปในทิศทางเดียวกนั 

6.4 การริดกิง่และหมายวดัตัดทอนไม้ 

การหมายวดัตดัทอนไม ้ใชเ้ล่ือยโซ่ยนตเ์ป็นเคร่ืองมือการทอนไมใ้ชค้นงาน 2-3 คนต่อชุด ประกอบดว้ยคน

ทอนไม ้1 คน หมายไม ้1 คน คนหมายไมใ้ชมี้ดและไมก้าํหนดขนาดซ่ึงวดัขนาดความยาวไวแ้ลว้ ขั้นตอนการหมายไม้

และทอนไมจ้ะทาํพร้อม ๆ กนั ทาํใหไ้ม่สามารถแบ่งรอบขั้นตอนการทาํงานได ้ 

1. การหมายไมเ้พือ่ตดัทอนไมย้างพาราจะใชค้วามยาวประมาณ 0.70-1.50 เมตร มีลกัษณะปลายตรงความ

โตเกิน 50 ซม. (เส้นรอบวง) ส่วนท่ีเหลือจะตดัเพื่อทาํเศษไม-้ปลายไม ้หรือ ไมฟื้น ต่อไป การตดัตอ ให้

ตดัตอสูงไม่เกิน 10 ซม. เพิ่อใหเ้หลือเศษนอ้ยท่ีสุด 
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2. กรณีรถบรรทุกไมย้างพาราสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีเม่ือลม้ไมเ้สร็จเรียบร้อยแลว้จะดาํเนินการริดก่ิงและทอน

ไมไ้ปพร้อมๆกนักบัการตดัทอนไมแ้ละจะทาํโดยพนกังานชุดเดียวกนัทาํงานต่อเน่ืองกนัไป ให้เสร็จ

เรียบร้อยเป็นตน้ หรือประมาณ 5-10 ตน้ ตามความเหมาะสม ในระหวา่งทาํการตดัทอนไม ้หรือริดก่ิงไม้

ทีมี่ขนาดใหญ่ พนกังานเล่ือยยนตค์วรจะตอ้งระมดัระวงัและสังเกตดูวา่ใบเล่ือยจะถูกหนีบหรือไม่ หรือ

ไมซุ้งที่กาํลงัตดัทอนอยุน่ั้น เมื่อตดัขาดแลว้ จะกล้ิงมาทบัพนกังานไดห้รือไม่ ขณะปฏิบติังานพนกังาน

เล่ือยยนตค์วรจะเลือกยนืทางดา้นท่ีปลอดภยัเสมอ โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั 

สําหรับไม้ขนาดเล็ก พนักงานเลื่อยยนต์ไม่จาํเป็นตอ้งมีผูช่้วยการทอนไมข้นาดเล็กบางทีเรา

สามารถใชเ้ล่ือยนยนตท์อนไมข้าดไดที้เดียว โดยไม่ตอ้งยกเล่ือยยนตห์ลายคร้ัง สําหรับป้องกนัไม่ให้ใบ

เลื่อยถูกหนีบสําหรับไมข้นาดใหญ่ มีความจาํเป็นตอ้งมีผูช่้วยคอยให้ความช่วยเหลือ ในการหมายไมที้่

จะตดัทอนร่วมกบัพนักงานเลื่อยยนต์ ผูช่้วยพนักงานเลื่อยยนต์มือจะตอ้งทาํการแผว้ถางบริเวณที่จะ

ปฏิบติังาน เพื่อความสะดวกในการทาํงานดว้ย ขณะปฏิบติังานผูช่้วยตอ้งคอยสังเกตโดยใกลชิ้ดหรือใช้

เล่ือยยนตแ์ทน เม่ือพนกังานเล่ือยยนตเ์หน่ือยหรือพกั 

3. กรณีรถบรรทุกไมย้างพาราไม่สามารถเขา้ถึงพื้นที่ทาํไม ้เมื่อล้มไมย้างพาราเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้

แทรกเตอร์ชักลากไม้ยางพาราทั้งต้น ไปยงัพื้นที่ที่รถบรรทุกสามารถเข้าถึง หรือจุดรวมหมอนไม้

ยางพาราชัว่คราว เพื่อดาํเนินการหมายวดัทอนไมแ้ละยกข้ึนรถบรรทุกตามลาํดบั ต่อไป 

              
การใชร้ถคีบไมย้างพาราข้ึนรถบรรทุก 
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                                                                          อุปกรณ์พนกังานเล่ือยไม้ 

 
 

                   

อุปกรณ์สาํหรับคนงานทอนไม/้หมายวดัไม ้

 

                  
 
 
 
 
 
 

 

                                           อุปกรณ์คนงานชกัลากไมด้ว้ยรถแทรกเตอร์ 
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6.5 การยกไม้ยางพาราขึน้รถ 

เมื่อคนงานเลื่อยยนต์ตดัทอนไมย้างพาราหรือ เศษไม-้ปลายไมเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนการยกไม้

ยางพาราหรือเศษไม-้ปลายไมข้ึ้นรถบรรทุก จะใช้แรงงานคนยกข้ึนรถบรรทุก เมื่อไมย้างพาราเต็มท่อนเต็มรถบรรทุก

แลว้ จะลากขนไปจาํหน่ายให้กบัโรงเล่ือย หรือโรงงาน ต่อไป สําหรับเศษไม-้ปลายไม ้จะลากขนไปจาํหน่ายยงัโรงงาน 

MDF และผูรั้บซ้ือเศษไม-้ปลายไมย้างพาราหรือทาํไมฟื้นตามลาํดบั การยกไมย้างพาราจะมีลกัษณะการยกไมห้รือแบก

ไมแ้บบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การยกหรือแบกไมย้างพารา 

ใชส้าํหรับการยกหรือแบกไมย้างพาราท่ีมีนํ้ าหนกัไม่มากนกั สามารถยกหรือแบกไดด้ว้ยคนๆเดียว 

จะใชว้ิธีการยกหรือแบกไมย้างพาราแบบเด่ียว ซ่ึงเป็นการแบกหรือยกไมที้่ปลอดภยัที่สุดและรวดเร็วที่สุด

ของการทาํงาน ในการยกหรือแบกไมแ้บบน้ีจะใชก้บัไมย้างพาราขนาดเล็กถึงปานกลาง และรวมถึงการยก

หรือแบกเศษไม-้ปลายไมด้ว้ย 

2.  การยกหรือแบกไมย้างพาราแบบคู่ 

ใช้สําหรับการยกหรือแบกไมย้างที่มีนํ้ าหนักมากข้ึนไม่สามารถยกหรือแบกไมย้างพาราไดด้้วย

คนๆ เดียวไดก้็จะใชว้ธีิการยกหรือแบกไมย้างพาราแบบคู่ ซ่ึงเป็นการยกหรือแบกไมย้างพาราท่ีมีขนาดใหญ่

มากข้ึนตามลาํดบั 

3.  การกล้ิงไมย้างพาราข้ึนรถบรรทุก 

ใชส้าํหรับการยกหรือแบกไมย้างพาราท่ีมีนํ้าหนกัมากๆ นั้น ไม่สามารถยกหรือแบกไมย้างพารา 

แบบคู่ได ้การนาํไมย้างพาราขนาดใหญ่มากๆ ข้ึนรถบรรทุกไมย้างพารา เพือ่ความปลอดภยัในการทาํงานจะใช้

การกล้ิงข้ึนรถบรรทุก 

การป้องกนัอนัตรายจากการล้มและตัดทอนไม้ 

องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดใ้หค้าํแนะนาํเก่ียวกบัความปลอดภยัในการลม้ไมแ้ละตดัทอนไมไ้ว ้ดงัน้ี 

1. ในบริเวณที่มีการล้มไมค้วรปิดประกาศหรือติดเคร่ืองหมายเตือนให้ทราบโดยเปิดเผยและกาํหนดอาณาเขต 

บริเวณท่ีลม้ไมโ้ดยชดัเจน 

2. ในกรณีทีล่้มไม้ขา้งถนน หรือ ริมทางรถไฟ จะล้มได้ก็ต่อเมื่อได้มีการป้องกันอนัตรายให้แก่ผูส้ัญจรไปมา

เรียบร้อยแลว้ 

3. ไม่ควรใหผู้อ่ื้นซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณท่ีจะลม้ตามท่ีประกาศหรือเตือนไวใ้น ขอ้ 1  

4. หวัหนา้คนงาน จะตอ้งรู้วา่คนงานกาํลงัลม้หรือตดัทอนไมอ้ยู ่ณ ท่ีใด เพื่อความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น 

5. ใหต้ดัเถาวลัยห์รือสายระโยงระยางท่ียดึตน้ไมท่ี้จะลม้และตน้ไมใ้กลเ้คียงออกเสียก่อน 

6. เมือ่จะลม้ไมต้น้ใดตอ้งไม่มีคนงานหรือบุคคลอ่ืนอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ระยะปลอดภยัที่จะยอมให้คนอ่ืนเขา้มา

ไดคื้อระยะ 2 ช่วงความสูงของตน้ไมท่ี้ลม้นั้นเป็นอยา่งนอ้ย 

7. การลม้ไมค้วรอยุใ่นความควบคุมของผูมี้ความชาํนาญ 
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8. คนงานลม้ไมห้รือคนงานตดัทอนไม ้ไม่วา่จะทาํงานคนเดียวหรือทาํงานเป็นกลุ่ม ทางที่ดี ควรจะทาํงานห่างกนั

อยา่งนอ้ย 2 ช่วงความสูงตน้ไมท่ี้สูงท่ีสุดในกลุ่มของตน้ไมท่ี้จะลม้ 

9. ไม่ควรปล่อยใหมี้การลม้ไมโ้ดดเด่ียวห่างไกลกนัจนไม่ไดย้นิเสียงตะโกนเรียกของเพื่อนท่ีลม้ไมใ้นกลุ่มอ่ืน 

10. คนงานท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัการลม้ไมห้รือเตรียมพื้นท่ีเพื่อการลม้ไมห้รือทาํงานอ่ืนในบริเวณท่ีมีการลม้ไมค้วร

สวมหมวกนิรภยั 

11. ไม่ควรทาํการลม้ไมบ้ริเวณใกลเ้คียงกบัสายไฟฟ้าแรงสูงหรือสายไฟฟ้าอื่นๆ นอกจากจะมีเจา้หน้าที่ไฟฟ้ามา

ป้องกนัและให้ความปลอดภยัเสียก่อน หรือการลม้ไมน้ั้นอยูภ่ายใตค้วามควบคุมของผูมี้ความรู้ความชาํนาญใน

การที่ต้องล้มไม้หรือทอนไม้ในพื้นที่ที่เป็นลาดเขาชัน เกิน 35 องศา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้

กาํหนดใหมี้ความระมดัระวงัเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูเ้ก่ียวขอ้งมากข้ึน ดงัน้ี 

- บนพื้นทีที่มี่ความลาดชนัมาก เช่น ในทอ้งที่ทีเ่ป็นภูเขา การกาํหนดเขตอนัตรายทางลาดเขาควรมีอาณา

เขตกวา้งขวางข้ึน และควรมีเคร่ืองหมายแสดงเขตอนัตรายให้มองเห็นได้ชัดเจน ระยะปลอดภยั

ระหวา่งตน้ไมท่ี้ตดัแต่ละตน้ควรจะหวา้งอยา่งนอ้ย 50 เมตร 

- ถา้หากเขตอนัตรายบนลาดเขามีทางหรือรางรถไฟผา่น ทางหรือทางรถไฟนั้นควรจะไดล้อ้มร้ัวเสียทั้ง 

2 ด้าน และถ้าหากจะจดัคนคอยให้สัญญาณแก่ผุค้นหรือยวดยานที่จะผ่านไปมาได้ก็จะช่วยให้เกิด

ความปลอดภยัข้ึน 

- การตดัไมห้รือทอนไมบ้นลาดเขา คนงานควรจะไดส้วมรองเทา้ชนิดหนาซ่ึงสามารถทนทานต่อการ

กระทบกระแทกได ้

- การลม้ไมบ้นลาดเขาชนั ตน้ไมทุ้กตน้ท่ีลม้ควรลม้ลงเขา 

- ตน้ไมท่ี้จะลม้ตน้ใดอยูบ่นลาดเขาซ่ึงเห็นวา่มีอนัตรายมาก เวน้เสียดีกวา่ 

- การล้มไมห้รือทอนไม ้เป็นกลุ่มบนลาดเขา ไม่ควรให้คนงานคนใดคนหน่ึงลม้ไมห้รือทอนไมท้าง

ดา้นบน ไมท่ี้ลม้หรือทอนจะไหลลงมาป็นอนัตรายแก่คนขา้งล่าง 

- บนลาดเขาชนัควรจะทาํที่กนัไมซุ้งไว ้โดยใช้ไมซุ้งที่ตดัตน้แรกๆ ผูกติดกบัตอไมโ้ซ่หรือเชือก เป็น

การป้องกนัไมซุ้งตน้ต่อๆ ไปไม่ใหไ้หลลงขา้งล่าง 

- การทอนไมบ้นเขา โดยเฉพาะการทอนไมด้ว้ยเคร่ืองมือพื้นเมือง ควรหาทางป้องกนัปลายไมที้่ตดัจะ

ไหลเล่ือนมาทบัคนตดัเสียก่อนดว้ย 
 

 

                                                          อุปกรณ์สาํหรับคนงานแบกไม  ้
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   อุปกรณ์สาํหรับคนขบัรถบรรทุก 

 

6.6 กระบวนการดําเนินงานควบคุมการเคล่ือนย้ายไม้ ( Chain of Custody) 

1. กาํหนดแผนทาํไมใ้นพื้นที่ สํารวจพื้นที่ก่อนการทาํไม ้จดัทาํแผนที่การทาํงาน การลม้ไม ้การลากไม้

ออกจากพื้นท่ีสวนยางพารา 

2. ประชุมวางแผน ช้ีแจง ขั้นตอนการปฏิบติังาน การดาํเนินงานต่างๆ ร่วมกบัพนกังานที่รับผิดชอบ และ

คนงานทาํไม ้

- พื้นท่ีแปลงสมาชิกท่ีทาํไม ้(SFC xxxx) 

-  แผนการทาํไมป้ระจาํปี 

-  เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การทาํไมต้่างๆ  

- เอกสารควบคุมการเคล่ือนยา้ยไม ้

- อ่ืนๆ (แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ) 

3. ทีมตดัไมเ้ขา้ดาํเนินการตดัโค่นไมย้างพารา ของแปลงสมาชิก โดยใชเ้ล่ือยยนต์ และอุปกรณ์เสริมตาม

แผนท่ีทาํไม ้โดยเป็นการตดัโค่นทั้งแปลง (Clear Cutting) 

4. ใชร้ถแทรคเตอร์หรือรถแบคโฮ ผลกัตน้ยางพาราใหล้ม้ไปในทิศทางท่ีกาํหนดไว ้

5. รถแทรคเตอร์หรือรถแบคโฮ ชกัลากไมย้างพารารวมกองไวย้งัจุดที่กาํหนด เพือ่ความสะดวก ปลอดภยั

ในการทอน 

6. ทาํการหมายไมก้าํหนดความยาว 0.70-1.50 เมตร ตดัตอสูง 10 ซม. 

7. ใชเ้ล่ือยโซ่ยนตด์าํเนินการตดัปลายและหมายตดัท่อนไมย้างพารา ออกเป็นท่อนๆตามขนาดความยาวที่

ตอ้งการ  

8. คนงานจดัเรียงไมเ้ป็นกองๆ รวมไว ้ 

9. ใชร้ถแบคโฮคีบไมท้่อน เศษไมป้ลายไม ้ตอไม ้ใส่รถบรรทุก  

10. การขนส่งไม้ออกจากแปลงสมาชิกจะตอ้งมีใบควบคุมการเคลื่อนยา้ยไม้ ทุกคร้ัง (ออกโดย GE) 

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกตอ้ง จาํนวน 3 ชุด เพือ่ขนส่งไมไ้ปชัง่ยงัโรงงาน (GEเก็บไว ้1 ฉบบั, ส่งมา

กบัรถ 2 ฉบบั)  



Unc
on

tro
lle

d C
op

y
      

 

คู่มือเกษตรกร 

กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด 

ป่าย ัง่ยนื ชีวติย ัง่ยนื 

SFC-PM-FM-01 

Page No.: 60-72 

Revision No. 3 

Effective Date: 08-Apr-22 
    

Procession of this Document is Acknowledgement that it and its Content are the Exclusive Property of SIAM FIBREBOARD CO.,LTD of Companies. 
This Document Shall not be Reproduced in any form without Written Permission From SIAM FIBREBOARD CO.,LTD of Companies. 

SIAM FIBREBOARD CO., LTD. 

บริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั 

11. โรงงานดาํเนินการตรวจสอบรายละเอียดตามใบควบคุมการเคล่ือนยา้ยไมโ้ดย Checker และประทบัตรา       

สีเขียวทั้งสองฉบบัพร้อมมอบป้ายใหค้นขบัรถ 

12. ชัง่นํ้าหนกัที่ตาชัง่ พร้อมยื่นใบควบคุมการเคล่ือนยา้ยไมที้่ตาชัง่ทั้งสอง ฉบบัเพือ่ให้พนกังานตาชัง่เซ็น   

กาํกบัยนืยนัการชัง่ และคืนใหค้นขบัรถทั้งสองฉบบั  

13. หลงัจากชัง่แลว้ดาํเนินการลงไมใ้นจุดที่กาํหนดตามใบควบคุมการเคลื่อนยา้ยไม ้หลงัจากลงไมเ้สร็จ

แลว้ดาํเนินการชัง่ออกโดยยืน่ใบควบคุมการเคล่ือนยา้ยไมใ้หก้บัตาชัง่ทั้งสองใบเพื่อบนัทึกนํ้ าหนกั และ

พนกังานชัง่นํ้าหนกัเก็บไว ้1ฉบบั และคนขบัรถเก็บไว ้1 ฉบบัพร้อมใบชัง่นํ้าหนกั 

14. เจา้หนา้ท่ีบญัชีตรวจสอบ และจ่ายเงินใหต้ามวนัท่ีกาํหนดในสญัญาทาํไมต่้อไป 

15. เม่ือดาํเนินการทาํไมเ้สร็จส้ินตามสัญญา ตวัแทนกลุ่มจดัการป่าไมฯ้ ดาํเนินการตรวจสอบพื้นท่ีทาํไม ้

7. การป้องกนัสภาพแวดล้อม 

7.1 8

การใช้ อ่านฉลากก่อนใช้งาน และปฏิบติัตามวิธีใช้อยา่งเคร่งครัด สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทุก

คร้ังทุกคร้ังท่ีสัมผสักบัผลิตภณัฑท่ี์ทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อผวิหนงั ต่อระบบทางเดินหายใจในบริเวณท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก 

จะช่วยป้องกนัการสูดดมสารพิษเขา้สู่ร่างกาย ห้ามทาํให้เกิดประกายไฟหรือสูบบุหร่ีในขณะใช้ผลิตภณัฑ์ที่ติดไฟง่าย 

หลงัใช้งานผลิตภณัฑ์ทีมี่สารเคมีเป็นส่วนผสมเสร็จแลว้ ควรลา้งมือให้สะอาดทุกคร้ัง รวมถึงมีการอบรมวิธีการปฏิบติั

และปฐมพยาบาลหากไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกาย 

การเก็บรักษา และการกาํจดัสารเคมี 

การทาํลาย หา้ม ทิ้งผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของสารเคมีลงดิน ท่อระบายนํ้ าหรือโถส้วมอยา่งเด็ดขาด ให้ท้ิงในถงั

ขยะมีพิษแยกจากขยะทัว่ไป โดยกาํจดัใหถู้กตอ้งกบัประเภทของผลิตภณัฑ ์และคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

การเก็บรักษา จดั เก็บไวใ้นที่แห้งและเยน็ ห่างจากแหล่งความร้อน โดยจดัวางบนพื้นหรือชั้นวางที่มัน่คง แยก

เก็บผลิตภณัฑ์ที่มีฤทธ์ิกดักร่อน ติดไฟง่าย ทาํปฏิกิริยารุนแรงไวใ้นที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก ไม่จดัเก็บปะปนกบัอาหาร 

เพราะสารเคมีอาจหกหรือมีไอระเหยปนเป้ือนกบัอาหาร ห้ามเก็บถงันํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือถงับรรจุก๊าซไวใ้นบา้น ใกล้

แหล่งความร้อนหรือเปลวไฟ เพราะจะติดไฟง่าย ตลอดจนห้ามนาํผลิตภณัฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเปล่ียนถ่ายลงใน

ภาชนะบรรจุ อาหาร เพื่อป้องกนัเด็กหรือผูที้่ไม่รู้นาํไปรับประทานทาํให้เสียชีวิตได ้ถา้ไม่ทราบชนิดของสารเคมี ให้นาํ

ภาชนะสารพิษ เส้ือผา้ที่เป้ือนหรือส่ิงที่อาเจียน ให้แพทยต์รวจสอบวา่เป็นสารเคมีชนิดใด เพือ่วางแผนการรักษาไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งต่อไป 

7.2 8

มีการจดัทาํนโยบายการกาํจดัของเสียและขยะในสวนยางพาราโดยมีการดาํเนินการแยกขยะออกเป็นประเภทๆ 

คือ ขยะที่สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ ( Recycle ) ดาํเนินการนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าหรือจาํหน่ายให้กบัรถรับซ้ือของเก่าและขยะ

แนวทางการกาํจดัของเสียและขยะในสวนยางพารา 
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อนัตรายหรือไม่สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้ดาํเนินการคดัแยกไวต่้างหาก เพือ่ที่ทางหน่วยจดัเก็บขยะจะไดด้าํเนินการ

จดัเก็บไปทาํลายต่อไป  

สาํหรับขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ ดาํเนินการขดุหลุมฝังกลบ มีการรณรงคใ์ห้มีการรักษาความ

สะอาด และมีนโยบายใหด้าํเนินงานตามหลกัการ 5 ส. ทั้ง คนงานของสวนยางพารา และคนงานทาํไม ้รวมถึงการเปล่ียน

ถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองจะดาํเนินการโดยนาํยานพาหนะไปทาํการเปล่ียนถ่าย ณ สถานบริการเอกชน โดยให้ช่างผูช้าํนาญทาํการ

เปล่ียนถ่าย ในกรณีท่ีตอ้งทาํการเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองเองนั้นให้ดาํเนินการท่ีหน่วยซ่อมบาํรุง ให้มีการจดัเตรียมภาชนะ

เพือ่บรรจุนํ้ามนัเคร่ืองเก่าท่ีไดจ้ากเปล่ียนถ่าย แลว้ดาํเนินการคดัแยกเพื่อใหห้น่วยจดัเก็บขยะจดัเก็บไปทาํลายต่อไป 

7.3 8

ในการสร้างถนนป่าไม ้กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด มีการพิจารณาวางแผน ทั้งน้ีเพือ่มิให้ถนนนั้นเกิด

ประโยชน์ต่อการจดัการป่าไมอ้ย่างถูกเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะตอ้งคาํนึงถึงการใช้ประโยชน์ในดา้น

สาธารณะดว้ย และพิจารณาถึงส่ิงทีส่าธารณะชนให้ความสนใจด้วย เช่น การป้องกนัดินพงัทลาย, แหล่งนํ้ าเพือ่การ

เพาะปลูก, การอนุรักษส์ภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติ  

การซ่อม/สร้างถนนป่าไม ้

 

แนวทางในการสร้างถนนเข้าทาํไม้ในแปลง 

กรณีท่ีเจา้ของสวนยางพาราใกลเ้คียง อนุญาตใหใ้ชเ้ส้นทางเพื่อการบรรทุกลาํเลียงไมอ้อกจากแปลง 

- ตดัตน้ยางออก แลว้ดาํเนินการขดุตอไมอ้อกใหเ้รียบร้อย 

- ใชร้ถแทรคเตอร์ทาํการไถ่เกล่ียพื้นท่ีใหเ้รียบ 

- กรณีที่พื้นไม่เรียบไม่สามารถให้รถวิ่งไดจ้าํเป็นที่จะตอ้งดาํเนินการนาํดินมาถมเสริม เฉพาะจุดที่เป็นหลุมให้เป็น

พื้นเรียบ 

- กรณีทีพ่ื้นทีเ่ป็นเส้นทางนํ้ าไหล การทาํทางเข้าสู่แปลงต้องมีการเสริมท่อระบายนํ้ าให้มีการไหลของนํ้ าผ่าน 

สะดวก โดยขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อ ไม่นอ้ยกวา่ 50 ซม. 

- ขณะทาํงานหากเกิดการชาํรุดของถนนใหใ้ชร้ถเกล่ียใหพ้ื้นเรียบอยูเ่สมอ 

- เมื่อมีการทาํไมอ้อกจากแปลงเสร็จส้ิน จะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบสภาพทางเขา้ให้เรียบร้อย และหากมีการกีด

ขวางทางนํ้าไหลให้ดาํเนินการใชร้ถขุดออกเพื่อให้นํ้ าไหลไดป้กติ ก่อนดาํเนินการส่งมอบแปลงให้สมาชิก ตอ้ง

ให้เจา้พื้นท่ี หรือ เจา้ของเส้นทาง มาประเมินสภาพทาง และเซ็นรับทราบในเอกสารการประเมินหลงัการทาํไม้

ในแปลงเสร็จส้ิน 
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7.4 
    

การตรวจวดัการพงัทลายของดินและการชะลา้งหนา้ดิน [ Soil Erosion And Surface Run-Off ] 

 

 

การตรวจวดัการพงัทลายของดิน และการชะลา้งหนา้ดินโดยการใชแ้ท่งเหล็ก [ Erosion Rods ] 

1. คดัเลือกบริเวณพื้นท่ีสวนยางพาราท่ีมีความลาดชนัสูงเพือ่วางจุดตรวจวดั จาํนวน 2 กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  

1.1 บริเวณพื้นท่ีอนุรักษใ์นเขตสวนยางพารา 

1.2 บริเวณแปลงที่มีการทาํไมอ้ยู่ หรือบริเวณที่มีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ สําหรับศึกษาการพงัทลายของดิน

และการชะล้างผิวหน้าดิน โดยที่พื้นที่ฯ ทั้ง 2 แห่ง จะตอ้งกระจายครอบคลุมพื้นที่ของสวนยางพารา

ทั้งหมด ตามหลกัการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling method) เพือ่ใหไ้ดข้อ้ท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด  

2. วางแปลงตรวจวดัการพงัทลายของดินและการชะลา้งของหนา้ดิน โดยนาํแท่งเหล็กยาวประมาณ 1.10 เมตร ไป

ปักเป็นแนวตามความลาดชนัของพื้นท่ี ( ดงัรูป ) จาํนวน 3 จุดและให้แต่ละจุดมีระยะห่างกนัประมาณ 50 เมตร 

และฝังแท่งเหล็กลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 30 ซ.ม. แลว้ใชสี้นํ้ามนัทาหมายระดบัท่ีผวิดินไว ้ 

3. ตรวจเช็คและวดัระยะความสูงจากปลายแท่งเหล็กดา้นบนถึงระดบัหนา้ดินของแท่งเหล็กแต่ละอนั แลว้นาํไป

บนัทึกในแบบฟอร์ม โดยตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงทุกๆ เดือน ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring 

Plan)   

 50 ม. 

80 ซม. 

50 ม. 
80 ซม. 
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4. นาํขอ้มูลทีไ่ดท้ั้งหมดมาตรวจสอบเปรียบเทียบการกดัเซาะหนา้ดินและการพงัทลายของดิน จากนั้นนาํผลการ

วเิคราะห์มาปรับปรุงแกไ้ขแผนการปฏิบติังานของสวนยางพาราใหมี้ความย ัง่ยนืต่อไป 

 

7.5 
1. สํารวจแปลงที่มีทางนํ้ าไหลเฉพาะหน้าฝน และ ร่องนํ้ าขุด โดยระบุเป็นแนวกนัชน ใช้สุมทุมพุ่มไม ้เป็น

แนว  ห่างจากทางนํ้า และระบุ แหล่งนํ้า ประมาณ 0.5 เมตร ใหร้ะบุลงในแผนท่ีแปลง และทะเบียนสมาชิก 

พื้นท่ีกนัชนท่ีขนานไปตลอดทางนํ้าไหลเฉพาะหนา้ฝน และ ร่องนํ้าขดุ ประมาณ 0.5 เมตร  

2. ปลูกพืชคลุมดิน หรือปล่อยใหพ้ืชพื้นถ่ินข้ึนตามธรรมชาติ เพื่อลดการพงัทลายของดิน 

3. ละเวน้การไถพรวน และการใชส้ารเคมี เพื่อไม่ใหส้ารเคมีไหลลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 

4. หากพบวา่ทางนํ้ามีการต้ืนเขิน สามารถขดุลอกเพื่อไม่ใหกี้ดทางนํ้าไหลได ้

8. แผนการตรวจประเมนิ และป้องกนัชนิดพนัธ์ุหายาก, ถูกคุกคาม และใกล้สูญพนัธ์ุ 

การดาํเนินการตรวจประเมินฯ ประกอบดว้ยแผนการตรวจประเมินฯ ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

8.1 แผนการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของชนิดพนัธ์ุพืชและสัตวใ์นแปลงสวนไม้ยางพาราของ

สมาชิกแต่ละราย   

8.2 แผนการสํารวจพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value: HCV ในแปลงสวนไม้

ยางพาราของสมาชิกแต่ละราย  ตามหลกัการท่ี 9 

8.3 แผนการตรวจประเมินพื้นที่แปลงทาํไมก่้อนและหลงัการทาํไม้ (Site Inspection) ในบริเวณแปลงไม้

ยางพาราที่จะไดก้ารทาํไมอ้อกพื้นที่ที่เตรียมการสําหรับปลูกใหม่ รวมถึงบริเวณพื้นที่ที่จะมีการสร้างถนน

ป่าไม ้  

8.4 การทบทวนแผนการตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง(High Conservation Value: HCV) จะ

ดาํเนินการทบทวนเมื่อมีการสมคัรสมาชิกใหม่ในพื้นที่เดิมที่มีการจดัทาํรายงานไวก่้อนหนา้น้ี หากไม่พบ

การเปล่ียนแปลงใดๆจากการประเมินก่อนหนา้น้ี ให้คงยึดรายงานการประเมินของคร้ังที่ผา่นมารวมถึงผล

การรับรองรายงานของคร้ังท่ีผา่นมาดว้ย 

8.5 กรณีท่ีมีการรับสมคัรสมาชิกใหม่ในเขตพื้นท่ีใหม่ ตอ้งมีการประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าดา้นการอนุรักษ์สูง 

(High Conservation Value: HCV) ใหม่ โดยเป็นไปตามหลกัการท่ี 9 ตามมาตรฐาน  

 

 

 

 



Unc
on

tro
lle

d C
op

y
      

 

คู่มือเกษตรกร 

กลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด 

ป่าย ัง่ยนื ชีวติย ัง่ยนื 

SFC-PM-FM-01 

Page No.: 64-72 

Revision No. 3 

Effective Date: 08-Apr-22 
    

Procession of this Document is Acknowledgement that it and its Content are the Exclusive Property of SIAM FIBREBOARD CO.,LTD of Companies. 
This Document Shall not be Reproduced in any form without Written Permission From SIAM FIBREBOARD CO.,LTD of Companies. 

SIAM FIBREBOARD CO., LTD. 

บริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั 

9.     รายการสารเคมีที่ห้ามใช้ และใช้ได้ แต่ต้องได้รับการควบคุม  

    9.1 สารเคมท่ีีห้ามใช้มดัีงนี ้

ภาพสินค้า ช่ือทางการค้า ช่ือสารเคมี ประเภท 

 

พาร าควอต Paraquat dichloride สารกาํจัดวชัพืช 

 

กรัมม็อกโซน   Paraquat dichloride สารกาํจัดวชัพืช 

 

ซันทริน 80   อามิทริน (ametryn) สารกาํจัดวชัพืช 

 

ได  ยูเร็กซ์ ไดยูรอน (diuron) สารกาํจัดวชัพืช 

 

เดดิร อน ไดยูรอน (diuron) สารกาํจัดวชัพืช 

สารเคมท่ีีประกาศเป็นวตัถอัุนตรายและห้ามใช้ ม ี3 ชนิดคือ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส 
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    9.2 สารเคมท่ีีถกูจาํกัดการใช้หรือควบคุมการใช้คือ ไกลโฟเซต    

    

 
ปริมาณการใช้สารเคมี 
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รายการสารเคมีทีต้่องใช้โดยมีการควบคุม 

ภาพสินค้า 
ช่ือทางการ

ค้า 
ช่ือสารเคมี วตัถุประสงค์ วธีิการใช้ 

 

ไกลโฟเซต 

48 

 

 

 

 

 

 

Glyphosate-

isopropylammo

nium 

 

 

 

 

กาํจัดวชัพืช

หลังงอก 

 

 

 

 

 

 

ใช้ในการกาํจัดวชัพืชใบแคบ เช่น หญ้าคา หญ้าขน หญ้า-

ชันกาด  หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา หญ้าปล้อง หญ้าใบไผ่ 

และหญ้าลกูเห็บ วชัพืชประเภทใบกว้าง เช่น ไมยราบยกัษ์ 

ผกัตบชวา สาบแร้งสาบกา สาบเสือ วชัพืชประเภทกก เช่น

แห้วหมู 

1. หญ้าคาในพืน้ท่ีมีร่มเงา เช่น โคนต้นปาล์ม นํา้มนั ไม้ผล 

และยางพารา ท่ีมอีายกุว่า 3 ปี อัตราการใช้สารเคม ี500-

1000 มิลลิลิตร. ต่อนํา้ 60-80 ลิตรพ่นในพืน้ท่ี 1 ไร่ 

 

กรดตราเสือ Coagulante 

Acid 

ทาํใหน้ํ้า

ยางพารา

แขง็ตวั 

1. ใชส้าํหรับหยอดทาํยางถว้ย (ข้ียาง) ใชห้ยอดไดท้นัที ไม่

ตอ้งผสมนํ้า 

2. หยอดลงในถว้ยยาง ปริมาณ 10-15 ซีซี. หรือ 10-15 

หยด 

3. ใชห้ยอดไดป้ระมาณ 400-500 ตนั ต่อ  1 ขวด (1200) ซี

ซี 

 

กรดมา้แดง 

 

Formic acid 

 

 

ทาํใหน้ํ้ายาง

แขง็ตวั 

ใหส้าํหรับทาํยางแผน่ 
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    9.3 การใชปุ๋้ยเคมี 

 

 

ภาพสินค้า 
ช่ือทางการ

ค้า 
ช่ือสารเคมี วตัถุประสงค์ วธีิการใช้ 

 

 

 

 

ปุ๋ยเคมี 

 

 

สูตร 20-8-20 

สูตร 30-5-18 

สูตร 22-5-18 

สูตร 16-16-16 

 

 

บาํรุงสวนยาง 

 

บาํรุงหลงัเปิด

กรีด 

เพิ่มปริมาณ

นํ้ายาง 

 

วธีิการใส่ปุ๋ย 

1.ระยะแรกหลงัจากปลูกยาง รากของตน้ยางจะแผอ่อกเป็น

วงกลมรอบลาํตน้ ควรใส่เป็นวงกลมรอบลาํตน้ 

2. สาํหรับตน้ยางท่ีมีอายตุั้งแต่ 17 เดือนข้ึนไป ใหห้วา่นปุ๋ย

กระจายสมํ่าเสมอเป็นแถบยาวไปใหแ้ถวยางห่างจากโคน

ตน้ยางขา้งละ 1 เมตร 

3. เม่ือยางพาราเขา้สู่ ปีท่ี 4 รากของตน้ยางจะแผข่ยาย

ออกไปจนถึงก่ึงกลางระหวา่งแถวยาง 

4. เม่ือตน้ยางพาราอายุเกิน 5 ปี ข้ึนไป รากก็จะแผข่ยาย

เพิ่มข้ึนและหนาแน่นอยูใ่นบริเวณห่างจากลาํตน้ประมาณ 

60 เซนติเมตร จนถึง 3 เมตร ใหห้วา่นปุ๋ยเป็นแถบกวา่ง

ห่างจากโคนตน้ยางอยา่งนอ้ย 50 เซนติเมตร  และขยาย

ออกไปถึง 3 เมตร 

5. สาํหรับยางท่ีกรีดแลว้ให้หวา่นปุ๋ยทัว่แปลงห่างจากโคน

ตน้ยางขา้งละ 1 เมตร 

สาํหรับอตัราการใส่ปุ๋ยตามท่ีสาํนกังาน สกย. กาํหนด และ

ตามแผนการลดใชส้ารเคมี 
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11. ระบบการตรวจตดิตาม, การตรวจประเมนิภายใน และการตรวจประเมนิภายนอก 

วิธีการตรวจติดตามแบ่งดงัน้ี 

1 การตรวจติดตามแปลงสมาชิกกลุ่มฯเป็นหน้าทีข่อง เจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดการป่าไม้ฯภาคสนาม จะเป็นผู้ตรวจสอบ

ประเมินกิจกรรมต่างท่ีเกิดขึน้ภายในแปลงสวนยางของสมาชิกกลุ่มฯประจาํเดือน 

2. การตรวจประเมินภายใน เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจประเมินภายในที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํเนินการไปตรวจติดตาม  

ระบบการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานสากล และการออกไปตรวจประเมินแปลง สัมภาษณ์สมาชิกเจ้าของสวน

ยางพารา ประเมินสภาพพืน้ท่ีการจัดการสวนป่าของสมาชิกกลุ่มฯ 

3. การตรวจประเมินจากภายนอกประจาํปี จากหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานป่าไม้ระดับสากล มีวัตถุประสงค์ ใน

การยืนยนัขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินเพ่ือการติดตามผลการปฎิบัติ การบริหารจัดการป่าไม้ตาม

มาตราฐานระดับสากล รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่จาํเป็นที่เกีย่วข้องกับขอบข่าย การรับรอง กระบวนการ กฎหมายและ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และลงประเมินแปลงพืน้ท่ีการจัดการสวนป่าของสมาชิกกลุ่มฯ 

ทั้งนี ้ในการตรวจประเมินภายในและภายนอก ทางกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ จะเป็นเป็นผู้ประสานงานทั้งทางด้านเอกสาร 

ข้อมูลสมาชิก การบริหารจัดการ และนาํให้ผู้ตรวจประเมินตรวจติดตามไปตรวจประเมินแปลงสวนยางของสมาชิก

กลุ่มฯ ตามหลักเกณฑ์ในการสุ่มตรวจ รวมถึงการติดตาม เอกสารการดาํเนินการร้องขอให้แก้ไข และปรับปรุง ของ

สมาชิกกลุ่มฯ ในกรณีท่ีพบส่ิงท่ีไม่สอดคล้องตามข้อกาํหนดหลังการตรวจการตรวจประเมินจากภายใน และภายนอก

ประจาํปี 

 กิจกรรมภายในแปลงสวนยางพาราของสมาชิกท่ีมกีารตรวจติดตาม คือ 

กจิกรรมทีถื่อเป็นกจิกรรมรบกวนพืน้ที ่(Active management) ตวัอยา่งเช่น 

- การเก็บเก่ียวไมท้่อน, ไมฟื้น และนํ้ายาง 

- การเตรียมพื้นท่ีปลูก 

- การปลูก หรือการเพาะเมลด็ 

-  การจดัการตน้กลา้ 

- การใส่ปุ๋ย 

- การลิดก่ิง 

- การขดุคู 

- การฟ้ืนฟูหลงัการเก็บเก่ียว 
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- การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การทาํถนนป่าไม ้

- การร้ือถอนถนน (ปิดใช)้ 

- การจดัการเช้ือเพลิง เช่นการชิงเผา 

- การเจาะหิน 

- การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

- การกวาดเผาท่ีมีกาํหนดไวแ้ลว้ 

- การตดัแต่งก่ิง 

- กิจกรรมการวางรูปแบบการเก็บเกี่ยว เช่น การทาํเคร่ืองหมายที่ตน้ไม,้ การแบ่งเขตแนวกนัชน, การ

ระบุพื้นท่ีอ่อนไหวต่อคุณค่าส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม) 

กจิกรรมที่เป็นกจิกรรมไม่รบกวนพืน้ที ่(inactive management) ตวัอยา่งเช่น 

- กิจกรรมการเฝ้าระวงัป้องกนัป่า เช่น การลาดตระเวณไฟป่า, ตรวจสอบกิจกรรมท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 

- การจดัตั้งแปลงตวัอยา่งถาวร หรือการเฝ้าระวงั 

- การบาํรุงรักษาแนวกนัไฟ 

- การตดัหญา้ริมถนน 

- การปรับระดบัถนน 

- การแบ่งเขต และการบาํรุงรักษาแนวเขต 

- การสาํรวจทรัพยากรป่าไม ้ไมใ้นสตอ็ค 

- การจดัการพืชรุกรานโดยไม่ใชส้ารเคมี 

- การพฒันา ปรับปรุง แผนการทาํไม ้

- การวางแผนเชิงปฏิบติัการของกิจกรรมการจดัการป่าไม ้เช่น GIS 

 หากมกีารตรวจพบส่ิงท่ีไม่สอดคล้องตามข้อกาํหนด สมาชิกกลุ่มฯต้องดาํเนินการปรับปรุง แก้ไขการทาํงานให้

สอดคล้องกับข้อกาํหนดของมาตราฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล และส่งรายงานกลบัไปยงัผู้ตรวจติดตามตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนดของการแก้ไข 
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12. การดาํรงรักษาป่าทีม่คุีณค่าการอนุรักษ์สูง (HCV) 

HCV1: ความหลากหลายทางสายพนัธ์ุ, ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความหลากหลายทางสายพนัธ์ุ

เฉพาะถ่ิน, ชนิดพนัธ์ุหายาก, ชนิดพนัธ์ุถูกคุกคามและชนิดพนัธ์ุใกลสู้ญพนัธ์ุ, พื้นท่ีอนุรักษโ์ดยรัฐบาล และพื้นท่ีท่ีมี

ความสาํคญัในระดบัโลก ระดบัประเทศและภูมิภาค เช่น หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง จดัเป็นสายพนัธ์ุพื้นเมืองเฉพาะท่ี 

HCV 2: พื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่มากกวา่ 50,000 แฮกแตร์ เป็นระบบนิเวศน์ และโมเสกท่ีมีความสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติเป็นท่ีอยูอ่าศยัและการดาํรงชีวติของชนิดพนัธ์ุท่ีมีจาํนวนมาก และกระจดักระจายอยูท่ ัว่ทั้งพื้นท่ี (เช่น พื้นท่ีท่ีมี

การเช่ือมต่อระหวา่งเมืองกบัป่า) 

HCV3: ระบบนิเวศน์ท่ีอยูอ่าศยั หรือสถานท่ีตั้งท่ีหายาก ถูกคุกคามและท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ รวมถึงแหล่งท่ีอยู่

อาศยัชัว่คราว 

HCV4: หมายถึง การป้องกนัวกิฤตภยัธรรมชาติในระบบนิเวศน์พื้นฐานประกอบดว้ย การป้องกนัการดูดซบั

นํ้า การพงัทลายหนา้ดิน และพื้นท่ีลาดชนัท่ีถูกทาํลายไดง่้าย รวมถึงพื้นท่ีแนวป้องกนัไฟธรรมชาติ 

HCV 5: หมายถึง พื้นท่ีสาํหรับตอบสนองความตอ้งการในส่ิงจาํเป็นพื้นฐานของชุมชนทอ้งถ่ินหรือชน

พื้นเมือง (สาํหรับ การดาํรงชีวติ, สุขภาพ, อาหาร, นํ้า, สมุนไพร ยารักษาโรค ฟ้ืนและไมใ้ชส้อยต่างๆ) 

HCV6: หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และความยดึ

เหน่ียวทางดา้นจิตใจ โดยตรวจพสูิจน์คน้หาดว้ยวธีิการมีส่วนร่วมกบัชุมชนหรือชนพื้นเมืองต่างๆ 

การป้องกนัพื้นที ่2 ฝ่ังริมห้วย 

1. งดเวน้การแผว้ถาง งดเวน้การพน่สารเคมี การใชส้ารเคมีกาํจดัหญา้ ระยะ 5-10 เมตรจากขอบหว้ย 

2. ปลูกพืชคลุมหนา้ดิน  

3. ทาํแนวดกัตะกอนเป็นชั้นๆเพือ่ชะลอการไหลของนํ้า 

4. สร้างแนวดิน เพื่อดกัตะกอนไหลลงสู่ริมหว้ยหรือคลองสาธารณะ 

5. ไม่ทิ้งตะกอนดินลงสู่แหล่งนํ้ าอนัส่งผลกระทบใหแ้หล่งนํ้ าต้ืนเขิน 

6. ส่งเสริมใหมี้พรรณไมท้อ้งถ่ินฟ้ืนตวัข้ึนเองตามธรรมชาติ 

7. งดเวน้การปลูกตน้ยางในบริเวณทอ้งลาํหว้ยและขอบลาํห้วย 
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การป้องกนัพื้นที่ขนานไปตลอดทางนํา้ไหลเฉพาะหน้าฝน และร่องนํา้ขุด 

1. งดเวน้การแผว้ถาง งดเวน้การพน่สารเคมี การใชส้ารเคมีกาํจดัหญา้ ระยะ 0.5 เมตร 

2. ปลูกพืชคลุมดิน หรือปล่อยใหพ้ืชพื้นถ่ินข้ึนตามธรรมชาติ เพื่อลดการพงัทลายของดิน 

3. หากพบวา่ทางนํ้ามีการต้ืนเขิน สามารถขดุลอกเพื่อไม่ให้กีดทางนํ้าไหลได ้

3.           บันทกึคุณภาพ  

บนัทึก  

(Record) 

ส่ือ 

 (liaison) 

การเก็บรักษา 

(Keeping) 

ระยะเวลาเก็บ 

(Duration Keepfile) 

วธีิทาํลาย 

 (Destroy) 

SFC-BF-FM-01 

ใบร้องขอใหด้าํเนินการแกไ้ข/CAR Form 

กระดาษ  

(Paper) 

เขา้แฟ้ม 

(File storage) 

5ปี 

( Years) 

เผาทาํลาย

Burn 

SFC-BF-FM-05 

บนัทึกขอ้ตกลงภายใตเ้ง่ือนไขการรับรองแบบกลุ่มตาม

แนวทางมาตรฐาน 

กระดาษ  

(Paper) 

เขา้แฟ้ม 

(File storage) 

5ปี 

( Years) 

เผาทาํลาย

Burn 

SFC-BF-FM-06 

การพน้สภาพของสมาชิก 

กระดาษ  

(Paper) 

เขา้แฟ้ม 

(File storage) 

5ปี 

( Years) 

เผาทาํลาย

Burn 

SFC-BF-FM-17 

บนัทึกการตรวจกิจกรรมภายในแปลงและค่าใชจ่้ายของ

สมาชิกกลุ่มฯ 

กระดาษ  

(Paper) 

เขา้แฟ้ม 

(File storage) 

5ปี 

( Years) 

เผาทาํลาย

Burn 

SFC-BF-FM-18 

บนัทึกการใชปุ๋้ยและสารเคมีท่ีใชใ้นแปลงสวนยางพารา 

กระดาษ  

(Paper) 

เขา้แฟ้ม 

(File storage) 

5ปี 

( Years) 

เผาทาํลาย

Burn 

SFC-BF-FM-21 

แบบแสดงความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

กระดาษ  

(Paper) 

เขา้แฟ้ม 

(File storage) 

5ปี 

( Years) 

เผาทาํลาย

Burn 

SFC-BF-FM-29 

ใบควบคุมการเคล่ือนยา้ยไมย้างพาราท่อนและเศษไม้

ปลายไมท่ี้ไดรั้บการรับรองจาก FSC 

กระดาษ  

(Paper) 

เขา้แฟ้ม 

(File storage) 

5ปี 

( Years) 

เผาทาํลาย

Burn 

SFC-BF-FM-39 

รายงานบนัทึกผลการติดตามกิจกรรมภายในแปลงสวน

ยางพาราของสมาชิก 

กระดาษ  

(Paper) 

เขา้แฟ้ม 

(File storage) 

5ปี 

( Years) 

เผาทาํลาย

Burn 

SFC-BF-FM-40 

ตารางการตรวจติดตามสมาชิกประจาํปี 

กระดาษ  

(Paper) 

เขา้แฟ้ม 

(File storage) 

5ปี 

( Years) 

เผาทาํลาย

Burn 
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