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บทน า 
 

การยางแหํงประเทศไทย (กยท.) เกิดจากการรวม 3 หนํวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎แกํ  
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การ ท าสวนยาง องค์การสวนยาง  และสถาบันวิจัยยาง  โดยมีพระราชบัญญัติการ
ยางแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได๎ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมี
ผลบังคับใช๎ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 มีวัตถุประสงค์ให๎การยางแหํงประเทศไทย  เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบ
ดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอยํางครบวงจร  บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน  
สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยจัดให๎มีการศึกษาวิเคราะห์  
วิจัย พัฒนา เผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศเก่ียวกับยางพาราและด าเนินการให๎ระดับราคายางมีเสถียรภาพ  รวมทั้ง
สํงเสริม  สนับสนุนให๎มีการปลูกแทนและการปลูกใหมํ  ตลอดจนให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง  
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  ผู๎ประกอบกิจการยาง  ด๎านวิชาการ  การเงิน  การผลิต  การแปรรูป  การ
อุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจและการด าเนินการอื่นที่เก่ียวข๎อง  เพ่ือยกระดับรายได๎และคุณภาพ
ชีวิตให๎ดีขึ้น  บริหารงานโดยคณะกรรมการการยางแหํงประเทศไทย  มีผู๎วําการการยางแหํงประเทศไทยเป็น
ผู๎บริหารสูงสุด 

การยางแหํงประเทศไทยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการสวนยางพาราอยํางยั่งยืนตามมาตรฐาน 

สากล จึงได๎มีนโยบายสร๎างสวนยางในพื้นท่ี ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง  การยางแหํงประเทศไทย  
เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู๎และน ารํองสวนยางของการยางแหํงประเทศไทย  ให๎เข๎าสูํกระบวนการสร๎างสวนยางตาม
มาตรฐานสากล โดยมุํงเน๎นความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม และด๎านสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนสํงเสริมการ
ใช๎ประโยชน์จากสวนยางพาราให๎มีประสิทธิภาพ และสามารถสร๎างกาไรจากการท าสวนยางได๎อยํางยั่งยืน 
 
 
 

นายเกษตร แนบสนิท 
  ผู๎อ านวยการศูนย์วิขัยยางหนองคาย 
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 
วิสัยทัศน์  

“กยท.เป็นองค์กรชั้นนาระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ”  
 

พันธกิจ  
บริหารจัดการองค์กรอยํางมีประสิทธิภาพ  ลดต๎นทุน เพ่ิมรายได๎ให๎เกิดความค๎ุมคําเป็นไปตามหลักธรร

มาภิบาลและตอบสนองสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองตํอผู๎มีสํวนได๎เสียทั้งระบบตํอเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร  ยกระดับรายได๎และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง  สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง  ต่อผู้ประกอบกิจการยาง  สํงเสริมการค๎าให๎มีความเป็นธรรม  เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขํงขันให๎กับผู๎ประกอบกิจการยาง  ตํอประเทศ  สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต  
การค๎าและนวัตกรรมด๎านอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและสร๎างกลไกรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง  

 

วัตถุประสงค์ กยท. 

การยางแหํงประเทศไทยมีความมํุงมั่นด าเนินการจัดการสวนยางพาราของการยางแหํงประเทศไทย ให๎
เป็นศูนย์เรียนรู๎แกํเกษตรกรซาวสวนยาง ในด๎านเพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ์จากน้ ายางและไม๎ยางพารา ด๎านการ
เพ่ิมชํองทางการขาย และเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ ในการนี้ การยางแหํงประเทศไทยได๎ก าหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ในการท าสวนยางตามมาตรฐานการจัดการปุาไม๎อยํางยั่งยืนให๎เกิด ความยั่งยืนและ
สมดุล 3 ด๎าน คือ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม และด๎านสิ่งแวดล๎อม ดังนี้ 

1.  สํงเสริมให๎การจัดการสวนยางพาราอยํางยั่งยืนเป็นไปตามข๎อบังคับของกฎหมายของประเทศ 

และกฎหมายของท๎องถิ่น ตามหลักการและหลักเกณฑ์ของ Forest Stewardship Council™ (FSC™) 

2.  สํงเสริมให๎เกิดความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยปูองกันการใช๎สารเคมีต๎องห๎ามหรือ สารเคมี

อันตราย และมีการควบคุมการใช๎ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของกฎหมาย หลักการ หลักเกณฑ์ของ Forest 

Stewardship Council™ (FSC™) 

3. ให๎มีการปลูกทดแทนด๎วยยางพาราไมํน๎อยกวําพ้ืนที่ที่ตัดไปแล๎วทุกครั้งหลังการตัดฟัน เพ่ือ

สร๎างความยั่งยืน และเกิดความสมดุลตังกลําว 

4. จัดให๎มีการผี!กอบรมให๎ความรู๎แกํผู๎ปฏิบัติงาน พนักงาน คนงาน รวมทั้งผู๎เกี่ยวช๎องเก่ียวกับ 

การท าสวนยางตามมาตรฐานการจัดการปุาไม๎อยํางยั่งยืน 
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5. จัดให๎มีการตรวจติดตามการจัดการสวนยางยางพาราของการยางแหํงประเทศไทย ให๎เป็นไป 

ตามข๎อกฎหมาย หลักการ และหลักเกณฑ์ของ Forest Stewardship Council™ (FSC™) 

6. ปูองกันการบุกรุกท าลายพื้นที่ ที่เป็นปุาด๎นน้ าล าธาร (HCVF) หรือปุาสงวน หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ 
รวมทั้งการลักลอบตัดฟันอยํางผิดกฎหมาย  

๗. ปูองกันการกระท าท่ีละเมิดตํอสิทธิมนุษยชน ชนพื้นเมือง หรือสิทธิของคนงาน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมตําง ๆ หรือการกระท าท่ีขัดตํอมติการประชุมขององค์การแรงงานระหวําง 
ประเทศ (ILO) ปี ๑๙๙๘ 

๘. ปูองกันการใช๎ไม๎ที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมในการจัดการปุาไม๎ 

วัตถุประสงค์ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย  

ด้านเศรษฐกิจ  
1. พัฒนาและบริหารสวนปุาไม๎เศรษฐกิจให๎มีผลผลิตที่พอพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. ดูแลและบ ารุงรักษาพ้ืนที่สวนปุาตามหลักวิชาการและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานตาม

งบประมาณท่ีได๎รับ ลดต๎นทุนการผลิตเพื่อสร๎างมูลคําทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  
3. พัฒนาบุคลากรให๎ปฏิบัติงานอยํางเต็มศักยภาพ  

ด้านสังคม  
1. การสํงเสริมการสร๎างงานแกํชุมชนและราษฎรในบริเวณพ้ืนที่  
2. การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน โดยการจัดการสวนปุาให๎

มีคุณภาพรักษาปกปูองสิ่งแวดล๎อม มีคุณคําทางเศรษฐกิจและเอ้ืออ านวยตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3. สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการบริการและอ านวยความสะดวกให๎กับชุมชน เชํน ทุนการศึกษา 

อุปกรณ์กีฬา ชํวยภัยแล๎ง และอ่ืนๆ  
4. มีพ้ืนที่อนุรักษ์ และศูนย์รวมพันธุ์ไม๎เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ พักผํอนหยํอนใจ และใช๎ประโยชน์ให๎แกํ

ชุมชนท๎องถิ่น  
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1. บริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ที่มีคุณคําด๎านการอนุรักษ์สูงในพื้นที่ ให๎คงอยูํ  
2. สํงเสริมให๎ประชาชนรอบสวนปุารู๎คุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น  และ

ปลูกสร๎างจิตสานึกให๎กับเยาวชน  
3. ลด/ละ/เลิก การใช๎สารเคมีท่ีเป็นพิษกับสิ่งแวดล๎อม  
4. สํงเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนปุาปูองกันและอนุรักษ์พันธุ์พืชและ 

สัตว์ปุาที่ใกล๎สูญพันธุ์และถูกคุกคาม  
 

สถานภาพสวนป่า  
1. ข้อมูลพื้นฐาน  

 1.1 ลักษณะสภาพทั่วไป 

               ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
หน๎าที่รับผิดชอบในการค๎นคว๎าวิจัย และพัฒนายางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 0 จังหวัด ซึ่ง
จัดเป็นพ้ืนที่ปลูกยางใหมํ ได๎แกํ  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแกํน สกลนคร หนองบัวล าภู นครพนม  มุกดาหาร เลย 
อุดรธานี หนองคาย  และ บึงกาฬ  และนอกจากนั้นยังเป็นศูนย์บริการข๎อมูลวิชาการ  และถํายทอดเทคโนโลยี 
ให๎แกํเกษตรกรและเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานตําง  ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมถึงปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือ 
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย  โดยศูนย์วิจัยยางหนองคายเริ่มเปิดเป็นทางการตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2531  
โดยใช๎ชื่อหนํวยงานวํา สถานีทดลองยางหนองคาย โดยเป็นสถานีทดลองยางในเครือขํายของศูนย์วิจัยยาง
ฉะเชิงเทรา สังกัดสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร  ตํอมาได๎รับการยกระดับขึ้นเป็นศูนย์วิจัยยางหนองคาย   
โดยมีพิธีเปิดอยํางเป็นทางการในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2539 ตํอมาในปี พ.ศ. 2546-2551 เนื่องจากมีการ
ปรับโครงสร๎างใหมํของกรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยยางหนองคาย จึงได๎ถูกปรับให๎อยูํในสังกัดของส านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแกํน และ ในปี พ.ศ. 2552 ได๎มีการปรับสูํสังกัดเดิมคือ สถาบันวิจัย
ยาง จากนั้นเกิดการรวม 3 หนํวยงาน ได๎แกํ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง องค์การสวนยาง  และ
สถาบันวิจัยยาง โดยพระราชบัญญัติการยางแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได๎ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีผลบังคับใช๎ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ให๎ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัย
ยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน   

    1.2 ที่ตั้ง  
                    ศูนย์วิขัยยางหนองคาย ตั้งอยูํเลขท่ี 209 หมูํที่ 8 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ต าบลพระบาทนา
สิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีความสูงจากระดับน้ าทะเล 179 เมตร สํวนพิกัด คือ UTM  48 Q  
x = 305433  y= 2008667 
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1.3 การคมนาคม 
     ศูนย์วิขัยยางหนองคาย อยูํหํางจากอ าเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย ประมาณ 67 กิโลเมตร และ

หํางจากโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ประมาณ 18  กิโลเมตร การเดินทางเมื่อมาถึงอ าเภอดํานขุนทดแล๎วให๎

เดินทางตํอไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 2 (ดํานขุนทด – ชัยบาดาล) เมื่อถึงระหวํางกิโลเมตรที่  67 จะมีปูาย

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย  เห็นเดํนชัดอยูํทางขวามือซึ่งเมื่อเลี้ยวรถเข๎าไปก็จะเป็นที่ตั้งของส านักงาน ศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย  

  1.4 อาณาเขตที่ดิน  
                ศูนยว์ิขัยยางหนองคาย ตั้งอยูํบนที่ดินสาธารณะประโยชน์ท าเลเลี้ยงสัตว์บ๎านน้ าเป หมูํที่ 8 ต าบล
พระบาทนาสิงห์  อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัด หนองคาย  โดยได๎รับอนุญาตให๎ใช๎ประโยชน์ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี มท. 0711/5067 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2529 ตั้งแตํ อาณาเขต ทิศเหนือ จด 
ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ทิศใต๎ จด ที่ครอบครอง ทิศตะวันออก จด ที่ครอบครอง ทิศตะวันตก จด ที่ครอบครอง
เนื้อท่ีประมาณ 1,290-1-57 ไรํ  (ภาพที ่1 และ 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงแนวเขตศูนย์วิจัยยางหนองคาย ต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
จัดท าโดยนิคมสร๎างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2563  
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ภาพที่ 2-2 หนังสืออนุญาตให๎ใช๎ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ท าเลเลี้ยงสัตว์บ๎าน้ าเป หมูํที่ 8 ต าบล
พระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เลขท่ี มท. 0711/5067 ลง
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2529 โดยในสํวนจองศูนย์วิขัยยางหนองคาย เนื้อที่ครอบครองประมาณ 1,290.28 ไรํ  

    1.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ศูนย์วิจัยยางหนองคายมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 1,290.28 ไรํ (ภาพที่ 3) แบํงเป็น  

 
1. พ้ืนที่ทั้งหมด ( Total Plantation Area )  1,290.28       ไรํ  
2. พ้ืนที่อนุรักษ์ ( Conservation Area )       155.00       ไรํ  
3. พ้ืนที่ยางเล็ก            101.00 ไรํ  
4. แปลงพํอแมํพันธุ์             16.00  ไรํ  
5. พ้ืนที่แปลงกิ่งตา/เพาะพันธุ์ยาง            51.00 ไรํ  
6. พ้ืนที่แหลํงน้ า              6 7.00  ไรํ  
7. โรงท ายางแผํน                7.00  ไรํ  
8. พ้ืนที่อ่ืนๆ ( Other Area )                            370.28      ไรํ  
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงการใช๎ประโยชน์ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย จัดท าโดยมหาวิทยาลัยเกษตรกรศาสตร์ เมษายน พ.ศ. 2564  
 

   1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
                 ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ตั้งอยูํบนเส๎นรุ๎งที่ 18 องศา 09 ลิปดาเหนือ และเส๎นแวงที่ 109 องศา 
06 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 179 เมตร  ลักษณะพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นแบบลูกคลื่นลอน
ลาด( Undulating) มีความลาดชัน 0 - 8 % พืชพรรณธรรมชาติเดิมเป็นปุาเต็งรังแซมด๎วยไผํ ที่ดินเดิมใช๎
ประโยชน์ในการปลูกข๎าวและมันส าปะหลัง  ลักษณะดินเกิดจากวัตถุต๎นก าเนิดพวกตะกอนน้ าเกํา (Old 
Riverrine Alluvium) ธรณีพ้ืนฐานเป็นลานตะพัก (Terrace) พบชุดดินโพนพิสัยเป็นสํวนใหญํประมาณ ร๎อยละ 
87 ของพ้ืนที่ ซึ่งดินชุดโพนพิสัยเป็นชุดดินที่มีลักษณะดินตื้น ดินชั้นลํางมีความลึกไมํเกิน 1.25 เมตร เป็นชั้น
กรวดลูกรังและชั้นของเหล็กท่ีจับตัวยังไมํแข็ง (Plinthite) 

    1.7 ลักษณะภูมิอากาศ  
        ขึ้นอยูํกับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาลซึ่งมี 2 ชนิดคือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง 

พัดพามวลอากาศเย็นและแห๎งจากประเทศจีนเข๎าปกคลุมประเทศไทยตั้งแตํ  ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยูํในชํวงฤดูหนาวของประเทศไทย จึงท าให๎ จังหวัดหนองคาย  มีอากาศหนาวเย็น

แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยยางหนองคาย เมษายน พ.ศ. 2564 
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และแห๎งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเล และมหาสมุทรเข๎าปกคลุมประเทศ
ไทยในชํวงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ท าให๎มีฝนตกชุกท่ัวไป 

สภาพภูมิอากาศในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2553 -2563) 
- ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเทํากับ 2,017.30 มิลลิเมตร จ านวนวันฝนตกเฉลี่ย 97 วัน   
- อุณหภูมิเฉลี่ย 25.71 °C โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.36 °C และต่ าสุดเฉลี่ย 16.13 °C   
- ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 72.59 % 

  สภาพภูมิอากาศในปี พ.ศ. 2563 (มกราคม – ธันวาคม) (ตารางที่ 1) 

  - ปริมาณน้ าฝนรวมเทํากับ 1,764.6  มิลลิเมตร  จ านวนวันฝนตกรวม 85 วัน 
- อุณหภูมิเฉลี่ย 26.80 °C โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30.6 °C และต่ าสุดเฉลี่ย 22..9 °C   
- ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย  76.7 %  

ตารางท่ี 1  แสดงสถิติข๎อมูลอุตุนิยมวิทยาเฉลี่ยรายเดือนปี พ.ศ. 2563 ของศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

เดือน 

อุณหภูมิ  (°C ) RH ปริมาณน้ าฝน วันฝนตก 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย (%) รวม (มม.) (วัน) 

มกราคม 32 14 24.6 68.8 0 0 

กุมภาพันธ ์ 32 17 24.3 62.3 0 0 

มีนาคม 35 19 27.7 69.7 10.5 6 

เมษายน 39 21 28 69 8.6 7 

พฤษภาคม 39 22 30 73 29.8 10 

มิถุนายน 35 23 28.8 81.7 22.5 11 

กรกฎาคม 35 23 29 83.9 24.5 12 

สิงหาคม 33 23 27 92.6 20.6 23 

กันยายน 34 20 28 89.3 19.9 13 

ตุลาคม 33 22 25.7 83.3 23.5 3 

พฤศจิกายน 33 17 26 73.9 0 0 

ธันวาคม 30 10 22 73.2 0 0 

รวม 410 231 321.1 920.7 1764.6 85 

เฉลี่ย 34.17 19.25 27.02 75.81     
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2. โครงสร้างการบริหารงานศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
แผนผังโครงสร๎างการบริหารของศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 อัตราก าลังบุคลากรปัจจุบัน 
 

ที ่ ต าแหนํง ระดับ (ชั้น) จ านวน เงินเดือนเฉลี่ย* 

1 ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยยาง 8 1 45,000.00 
2 หัวหน๎าแผนก/เทียบเทํา 7 1 31,000.00 
3 พนักงานระดับหัวหน๎างาน 6 1 28,000.00 
4 พนักงานระดับปฏิบัติการ 4 4 22,000.00 
5 พนักงานระดับ 3 (ชํวยราชการ) 3 1 18,000.00 
6 ลูกจ๎างประจ า - 3 25,000.00 
7 ลูกจ๎างชั่วคราว 49(4) - 23 16,000.00 
8 แรงงานจ๎างเหมาบริหาร 49(1) - 10 7,150 
9 แรงงานสนับสนุนงานวิจัย 49(4) - 29 15,000.00 
10 แรงงานกรีด 49(4) - 28 9,750 

ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยยาง 

แผนกบริหารทั่วไป แผนกจัดการสวน กลุํมวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการ 

1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัสดุ 
4. งานควบคุมยานพาหนะ 
5. งานซํอมบ ารุง 
6. งานรักษาความปลอดภัย 
7. งานสารสนเทศ 

1. งานแรงงานสนับสนุนงานวิจัย 
2. งานจัดการสวนและแรงงานกรีด 
3. งานจัดการโรงผลิตยางแผํน 
4. งานขยายพันธุ์ยาง 
5. งานสถานที่ 
6. งานมวลชนสัมพันธ์ 

1. งานวิจัยและพัฒนา 
2. บริการวิชาการ 

*ทุกคนได๎คําแรงไมํน๎อยกวํา คําแรงข้ันต่ าจังหวัดหนองคาย ปี 2564 เทํากับ 725 บาท ตํอคนตํอวัน 
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2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือ 
1.   รถยนต์ตรวจการ     12 คัน (ใช๎งานได๎) 
2.   รถแทรคเตอร์ล๎อยาง      4 คัน (ใช๎งานได๎) 
3.   รถไถนาเดินตามพร๎อมอุปกรณ์     1 คัน (ใช๎งานได)๎  
4.   รถจักรยานยนต์      6 คัน (ใช๎งานได๎) 
5.   คอมพิวเตอร์       30 ชุด (ใช๎งานได๎) 

 

2.3 อัตราก าลังงานศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเกษตร แนบสนิท 
ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัย 

นายชยพล  สัตย์ธรรม 
ปฏิบัติหน๎าท่ีหัวหน๎าแผนกจัดการสวน 

 

พนักงานปฏิบัติการ 
 

นางอรทัย บินตะค ุ
หัวหน๎าแผนกบริหาร 

นางสาวรัชนี รัตนวงศ ์
ปฏิบัติหน๎าท่ีหัวหน๎ากลุํมวิจัย ฯ 

 

ลูกจ๎างประจ า 

ลูกจ๎างช่ัวคราว 49(4) 

พนักงานปฏิบัติการ 

ลูกจ๎างประจ า 

ลูกจ๎างช่ัวคราว 49(4) 

แรงงานจ๎างเหมาบริหาร 49(1) 

ลูกจ๎างช่ัวคราว 49(4) 

แรงงานสนับสนุนงานวิจัย 49(4) 

แรงงานกรีดยางงานวิจัย 49(4) 

นางศจีรัตน์ แรมล ี
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎ชํวยหัวหน๎ากลุํมฯวิจัย 

ฯ 
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2.4 การประเมินองค์กร (SWOT Analysis) และสภาพแวดล้อม 
          การวิเคราะห์ภายในองค์กรศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
                  ศูนย์วิจัยยางหนองคาย  ได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก ภายใน ตาม
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยใช๎เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งเป็นขั้นตอนและ
สํวนประกอบส าคัญของการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ได๎ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 
                    1.  มีโครงสร๎างองค์กรที่เหมาะสม และมีพ้ืนที่ท างานวิจัยยางพารา  
                    2.  ความทํุมเทของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการปฏิบัติหน๎าที่เต็มก าลัง มี
การให๎ความส าคัญกับงานและระบบงานเพื่อผลักดันให๎งานเกิดความส าเร็จตามเปูาหมาย  
                   3.  มีการจัดเก็บข๎อมูลสารวิชาการยางพาราที่ทันสมัยและปลอดภัย สามารถประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ได๎รวดเร็วและกว๎างขวาง 
                    4.  บุคลากรมีความรู๎ความสามารถประสบการณ์ ทักษะ ความช านาญ มีการพัฒนาตนเองใน
การหาความรู๎และน ามาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ในระดับที่มีคุณภาพ และมีการท างานเป็นทีม และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีคํานิยมรํวมในด๎านการบริหารศูนย์วิจัยยางหนองคาย กลุํม/แผนก/งานเป็นส าคัญ 
                    5.  มีการพัฒนาระบบ/การบริหารจัดการ และด๎านบุคลากรอยํางตํอเนื่อง 

จุดอ่อน (Weakness) 
                    1. บุคลากรมีน๎อยงานในหน๎าที่รับผิดชอบมีมาก และบุคลากรบางสํวนมีความรู๎ไมํตรงกับ
ภารกิจที่ปฏิบัติหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย ท าให๎บุคลากรบางสํวนยังขาดความรู๎ ทักษะทางด๎านตํางๆ ต๎อง
พยายามพัฒนาบุคลากรเสมอ 
           โอกาส (Opportunity) 
                     1. นโยบายของรัฐให๎ความส าคัญกับงานวิจัยและพัฒนา 

2. มีเครือขํายความรํวมมือด๎านงานวิจัยและพัฒนายางพารา จากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  
สถาบันการศึกษา หนํวยงานภายนอก ทั้งในประเทศและตํางประเทศ              
                     3. มีระบบการสื่อสารทั้งทางด๎านเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ในการประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ไปสูํสาธารณชน 
                     4. หนํวยงานตํางๆ ให๎การยอมรับ มีการขอความรํวมมือในการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง  
                    ภัยคุกคาม (Threat) 

1. ปัญหาเรื่องนโยบายการจ ากัดอัตราก าลังบุคลากรในสายสนับสนุน  
2. มีภาวะความเสี่ยงตํออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระแสไฟฟูา กํอให๎เกิดความเสียหายตํอ  

ข๎อมูลสารสนเทศเนื่องสภาพพ้ืนที่ และภัยธรรมชาติ 
3. ปัญหาการใช๎ประโยชน์พื้นที่ อาคาร และการได๎รับการอนุมัติโครงการหารายได๎ 
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3. ข้อมูลด้านสังคม 

จ านวนหมูํบ๎านและประชากร* รอบพ้ืนที่สวนปุาศูนย์วิจัยยางหนองคาย ประกอบด๎วย 3 หมูํบ๎านได๎แกํ 

หมูํที ่ บ๎าน ต าบล 
หลังคา
เรือน 

ประชากร 
ผู๎ใหญํบ๎าน หมายเลขโทรศัพท์ 

รวม (ราย) 

8 โปรํงส าราญ พระบาทนาสิงห ์ 310  749 นายประยุทธ์ิ ศรีรักษาพล      087 830 2693             

17 คลองสาน พระบาทนาสิงห ์ 284 843 นางขวัญใจ ทองสุพล   089 574 6804 

9 วารีภิมุข รัตนวาปี 124 431 นายเสถียร ศรีจันทร์เวียง  098 586 8124 

 *ข๎อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ที่วําการอ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 11 พ.ค. 2564 

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
1. ลักษณะประซากรทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม 

ลักษณะประชากรทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมซองชุมซน พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 59.2 และ เพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 40.8 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํอยูํในชํวงอายุ มากกวํา 
60 ปี คิดเป็นร๎อยละ 38.8 รองลงมาคือ ชํวงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร๎อยละ 33.0 สถานภาพใน ครัวเรือน กลุํม
ตัวอยํางเป็นหัวหน๎าครัวเรือนร๎อยละ 49.5 และ เป็นตัวแทนครัวเรือน ร๎อยละ 50.5 โดยกลุํม ตัวอยํางเกือบ
ทั้งหมดมีสถานภาพสมรส ร๎อยละ 91.3 เป็นโสด หม๎าย และหยําร๎าง ร๎อยละ 3.9, 2.9 และ 1.9 ตามล าดับ 
สถานภาพในชุมซน กลุํมตัวอยํางเกือบทั้งหมดเป็นลูกบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 94.2 สํวนที่เหลือเป็น ผู๎ใหญํบ๎าน 
ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนสํวนใหญํ คือ 3-4 คน 
ร๎อยละ 47.6 รองลงมา 1-2 คน ร๎อยละ 25.2 และกลุํมตัวอยํางทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ด๎านการศึกษา
สํวนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 71.9 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต๎น ร๎อยละ 9.7 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร๎อยละ 8.7 ในด๎านการย๎ายถิ่นฐาน พบวํา จ านวนตัวอยํางที่เป็น คนในหมูํบ๎านนี้
โดยก าเนิดและที่ย๎ายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืนมีจ านวนใกล๎เคียงกัน คือ ร๎อยละ 49.5 และ 50.5 ตามล าดับ โดย
เหตุผลของการย๎ายถิ่นฐานสํวนใหญํ คือ ย๎ายตามครอบครัวมา  โดยจังหวัดที่ย๎ายมา ได๎แกํ จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดร๎อยเอ็ด เป็นต๎น อาชีพหลักของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ คือ อาชีพเกษตรกรรม ร๎อยละ 49.5โดยท านา
และปลูกยางพาราเป็นหลักรองลงมาคือ รับจ๎างทั่วไป และสํวนใหญํร๎อยละ 73.8 ไมํประกอบอาชีพเสริม มี
เพียงร๎อยละ 26.2 ที่ประกอบอาชีพเสริม ได๎แกํ รับจ๎างทั่วไป รายได๎ครัวเรือนเฉลี่ยสํวนมาก ร๎อยละ 36.9 อยูํ
ในชํวง 2,501-7,500 บาทตํอเดือน รองลงมาคือ 7,501-12,500 บาทตํอเดือน คิดเป็นร๎อยละ 28.1 สํวน
รายจํายในครัวเรือน สํวนใหญํร๎อยละ 42.7 มีรายจํายอยูํในชํวง 2,501-7,500 บาทตํอเดือน รองลงมาคือ 
7,501-12,500 บาทตํอเดือน สถานภาพทางการเงิน พบวํา ร๎อยละ 68.0 มีปัญหาหนี้สิน สํวนที่ ไมํเป็นหนี้สิน 
คิดเป็นร๎อยละ 32.0 โดยมีแหลํงกู๎ยืม คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กองทุน
หมูํบ๎าน สหกรณ์ออมทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์  
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2. การใช๎ประโยชน์ทรัพยากร 

ในสํวนของการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรซองชุมซน ในด๎านการใช๎ที่ดิน พบวํากลุํมตัวอยํางท้ังหมด มี
ที่ดินในครอบครอง และสํวนใหญํร๎อยละ 88.6 เป็นเจ๎าของที่ดินโดยตรง รองลงมาร๎อยละ 9.5 เป็นที่ดินที่เป็น 
ของพํอแม/ํครอบครัว มีเพียงร๎อยละ 1.9 ที่เชําที่ดินท ากิน โดยจ านวนการลือครองที่ดินสํวนใหญํมีจ านวนที่ดิน 
น๎อยกวํา 1 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 23.3 รองลงมาคือ มีจ านวน 6-10 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 21.4 โดยมีกรรมสิทธิ์ การ
ลือครองที่ดินสํวนใหญํร๎อยละ 64.7 เป็นโฉนด รองลงมาคือ เอกสารการเสียภาษีบ ารุงท๎องที่ (ภบท. 5) นส.ร 
และ สปก. ลักษณะการใช๎ประโยชน์ที่ดินกลุํมตัวอยํางทั้งหมดใช๎เป็นที่อยูํอาศัย นอกจากนี้ใช๎ที่ดินเพ่ือท า
การเกษตร ได๎แกํ ปลูกยางพารา และ ท านา เป็นต๎น และกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํร๎อยละ 60.2 เห็นวําที่ดินที่มีอยูํ 
เพียงพอแล๎ว ในขณะที่ร๎อยละ 39.8 คิดวําที่ดินที่มีอยูํยังไมํเพียงพอและต๎องการที่ดินเพิ่ม ในด๎านการใช๎
ประโยชน์ทรัพยากรน้ า พบวํา น้ าเพื่อการบริโภค'นั้น กลุํมตัวอยํางท้ังหมดซื้อน้ าดื่มและไมํพบปัญหาเกี่ยวกับ 
น้ าดื่ม สํวนน้ าเพื่อการอุปโภคหรือน้ าใช๎ในครัวเรือนสํวนใหญํร๎อยละ 95.1 ใช๎น้ าจากประปาหมูํบ๎าน ซึ่งมากกวํา 
ครึ่งหนึ่งพบปัญหาด๎านน้ าใช๎ในครัวเรือน เซํน น้ า ขุํน มีตะกอน และน้ าไมํเพียงพอตํอการใช๎ประโยชน์ใน บาง
ชํวงเวลา ซึ่งกลุํมตัวอยํางที่พบปัญหา สํวนใหญํไมํได๎ท าการแก๎ ไขปัญหาดังกลําวด๎วยตนเอง แตํ ขอความ 
ชํวยเหลือจากผู๎น าขุมซนให๎ชํวยแก๎ไขปัญหา ด๎านน้ าเพื่อการเกษตรพบวํา ร๎อยละ 84.7 ใช๎น้ าฝนรองลงมา ร๎อย
ละ 12.5 ใช๎น้ าจากห๎วยหรือคลองหรือแมํน้ า โดยสํวนใหญํร๎อยละ 72.2 ไมํพบปัญหาน้ าเพ่ือการเกษตร ในขณะ
กลุํมท่ีพบปัญหา ได๎แกํ ปัญหาการขาดแคลนน้ า เนื่องจากฝนไมํตกตามฤดูกาลเพาะปลูก นอกจากนี้ พบวํากลุํม
ตัวอยํางมากกวําร๎อยละ 75 ไมํเคยประสบปัญหาน้ าทํวม ในขณะที่ร๎อยละ 52.4 เคยประสบปัญหาภัยแล๎งใน
รอบ 5 ปีที่ผํานมา ด๎านทรัพยากรปุาไม๎ เนื่องจากไมํมีปุาไม๎อยูํใกล๎บริเวณ ชุมชน  ชุมชนสํวนใหญํจึง ไมํได๎ใช๎
ประโยชน์โดยตรงจากทรัพยากรปุาไม๎ สํวนปัญหาสิ่งแวดล๎อมอ่ืน ๆ ของ ชุมชน ที่พบ ได๎แกํ ปัญหา ยาเสพติด 
ปัญหาฝนควัน จากการเตรียมพ้ืนที่ปลูก จากการคมนาคม เป็นต๎น (ตารางที่ 29) 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนปุา สวนยางพารา และศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนปุา พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํร๎อยละ 68.0 ไมํเ ข๎าใจความหมายและ 
วัตถุประสงค์ในการปลูกสร๎างสวนปุาไม๎เศรษฐกิจ มีเพียงร๎อยละ 32.0 ที่เ ข๎าใจในวัตถุประสงค์ ของการปลูก 
สร๎างสวนปุา อยํางไรก็ตาม ร๎อยละ 93.2 มีความคิดเห็นวําการปลูกสร๎างสวนปุาเป็นสิ่งที่ดี เพราะท าให๎เกิด 
ความรํมรื่น อากาศดี ท าให๎มีรายได๎และเกิดการจ๎างงาน เป็นต๎น มีเพียงร๎อยละ 5.8 ที่เห็นวําไมํดี อยํางไรก็ตาม 
กลุํมตัวอยํางประมาณครึ่งหนึ่ง มีความต๎องการปลูกสวนปุา ในขณะที่ร๎อยละ 43.7 ไมํมีความต๎องการปลูกสวน
ปุา สํวนอีกร๎อยละ 5.8 ยังไมํแนํใจ ในสํวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
พบวํา กลุํมตัวอยํางทั้งหมดรู๎จักและทราบวํามีศูนย์วิจัยยางอยูํบริเวณใกล๎หมูํบ๎านที่ตนอาศัยอยูํ และร๎อยละ 
98.1 เห็นด๎วยกับการปลูกสวนยางพารา เนื่องจากมีความคิดเห็นวําสวนยางพาราสํงผลให๎คนใน ชุมชนมีงานท า 
มีรายได๎ และเกิดการจ๎างงาน (69 ตัวอยําง) ท า ให๎อากาศดี รํมรื่น มีฝนตกตามฤดูกาล (12 ตัวอยําง) รวมทั้ง 
เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับยางพารา (9 ตัวอยําง) และชํวยน าความเจริญมาสูํหมูํบ๎าน (3 ตัวอยําง) เป็นต๎น มีเพียง
ร๎อยละ 1.9 ที่ไมํเห็นด๎วย เนื่องจากคิดเห็นวําสูญเ สียพ้ืนที่ท ากินและโดนรุกล้ าพื้นที่ (2 ตัวอยําง) นอกจากนี้ 
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กลุํมตัวอยํางร๎อยละ 58.3 มีความต๎องการปลูกสวนยางพารา เนื่องจากมีความคิดเห็นวํา สวนยางพาราท าให๎มี
รายได๎ (10 ตัวอยําง) ในขณะที่ร๎อยละ 35.9 ไมํต๎องการปลูกสวนยางพารา เนื่องจากไมํมี พื้นที่ในการปลูก (18 
ตัวอยําง) รองลงมาคือ ไมํมีทุนทรัพย์ในการลงทุน (8 ตัวอยําง) ไมํมีแรงงาน (6 ตัวอยําง) และมีความต๎องการใน
การท าการเกษตรอ่ืน ๆ มากกวํา เชํน ท าไรํ ท านา (5 ตัวอยําง) เป็นต๎น สํวนในด๎านการ ได๎รับประโยชน์จาก
ศูนย์วิจัยยางหนองคายนั้น กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ ร๎อยละ 76.7 มีความคิดเห็นวําหมูํบ๎าน หรือชุมชนของตนเอง
ได๎รับประโยชน์จากศูนย์วิจัยยางหนองคาย ได๎แกํ การได๎รับความรู๎จากการจัดอบรม เกี่ยวกับการท าสวน
ยางพารา การปลูกยาง การกรีดยาง (60 ตัวอยําง) และการจ๎างงานคนในหมูํบ๎าน (22 ตัวอยําง) เป็นต๎น สํวนใน
ด๎านการได๎รับความชํวยเหลือตํอตนเอง จากการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยําง พบวํา ร๎อยละ  59.2ไมํเคยได๎รับความ
ชํวยเหลือหรือประโยชน์ใด ๆในขณะที่ร๎อยละ40.8 เคยได๎รับการชํวยเหลือ 
จากศูนย์วิจัยยาง เชํน การเข๎ารํวมอบรมการปลูกยางพารา (20 ตัวอยําง) และเคยได๎รับพันธุ์กล๎ายางพารา (20 
ตัวอยําง) ในด๎านผลกระทบจากการปลูกยางพารา กลุํมตัวอยํางเกือบทั้งหมด ร๎อยละ 98.1 มีความคิดเห็น วํา
ตนเองไมํเคยได๎รับความเดือดร๎อนใด ๆ จากศูนย์วิจัยยางหนองคาย นอกจากนี้กลุํมตัวอยํางร๎อยละ 79.6 มี
ความคิดเห็นวําการมีศูนย์วิจัยยางอยูํใกล๎ชุมชนที่อาศัยอยูํ สํงผลท าให๎คุณภาพชีวิตโดยรวมดี ขึ้น เนื่องจาก ชํวย
สร๎างราย'ได๎ให๎อากาศดีชุํมชื้น รํมรื่น และเป็นแหลํงความรู๎ เป็นต๎น สํวนที่เหลือร๎อยละ 19.4 คิดวําการมี 
ศูนย์วิจัยยางไมํได๎ชํวยให๎คุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีเพียงร๎อยละ 1.0 ที่คิดเห็นวําท าให๎คุณภาพ 
ชีวิตแยํลง  

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ในสํวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้น กลุํมตัวอยํางร๎อยละ 94.2 มีความ 
คิดเห็นวําชุมชนตนเองไมํมีความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น สํวนร๎อยละ 5.8 กลําวถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นเก่ียวกับ 
การสร๎างฝายชะลอน้ าด๎วยวัสดุธรรมชาติที่หาได๎ในท๎องถิ่น นอกจากนี้ เกือบทั้งหมดร๎อยละ 99.0 ได๎เล็งเห็นถึง 
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎โดยแสดงความคิดเห็นวําปุาไม๎ให๎ความรํมรื่น ท าให๎อากาศดี เป็น
แหลํงหา ของปุา เป็นแหลํงอาหาร เป็นต๎น อยํางไรก็ตามพบวํา กลุํมตัวอยํางเกือบครึ่งหนึ่งไมํเคยเข๎ารํวม 
กิจกรรมหรือการอบรมที่เก่ียวข๎องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎หรือสิ่งแวดล๎อม  

5. ข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ในสํวนของข๎อเสนอแนะจากชุมชน พบวํา กลุํมตัวอยํางให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับความต๎องการ ความ
ชํวยเหลือด๎านราคายางพารา ด๎านการจ๎างงานคนในชุมชน การแจกกล๎าพันธุ์ยางพารา การจัดอบรมให๎ ความรู๎
เกี่ยวกับการปลูกยางพารามากขึ้น อีกทั้งต๎องการให๎ศูนย์วิจัยยางหนองคายเข๎ารํวม/สนับส นุนกิจกรรม ของ
ชุมชนมากขึ้น 
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4. ข้อมูลด้านอาชีพ 
ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไรํ ท าสวนเลี้ยงสัตว์ และอาชีพรับจ๎างทั่วไป 

 

5. แผนการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  
ผู๎จัดปุาไม๎จะท าการสํงเสริมให๎สภาวะเศรษฐกิจของชุมชนที่ตั้งของสวนยางนั้นสามารถอยูํรอดได๎  โดย

ในการจัดการจะค านึงถึงสิ่งแวดล๎อม สังคม คําใช๎จํายในการดาเนินกิจกรรมตําง ๆ รวมทั้งต๎องมีความม่ันใจวํา 
การลงทุนนั้นมีความจ าเป็นตํอการดูแลรักษาพืชผลระบบนิเวศของสวนยางพารา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  

1) ต๎องท าการปลูกแทนด๎วยยางพาราทุกครั้งที่มีการตัดฟัน   
2) ต๎องดูแลและบ ารุงรักษาสวนยางพาราตามวิธีการปฏิบัติงานตํางๆตามที่ได๎รับค าแนะน าเพื่อให๎ได๎ผล

ผลิตที่ดีทีคุณภาพและหลีกเลี่ยงการกํอให๎เกิดผลกระทบตํอทรัพยากรอื่น  ๆ  
3) จะกรีดยางได๎เม่ือต๎นยางพารามีอายุได๎ 7 ปี ขึ้นไปหรือลาต๎นมีขนาดเส๎นรอบวง 50 เซนติเมตรขึ้นไป  
4) หลังจากเปิดกรีดยางไปแล๎วและต๎นยางไมํสามารถให๎ผลผลิตที่คุ๎มตํอการลงทุน หรือเมื่อต๎นยางมี

อายุได๎ 20 ปี ขึ้นไป หรือ มีโครงการงานวิจัยอื่นๆ ต๎องจัดเตรียมพื้นที่เพ่ือปลูกยางรุํนใหมํทดแทนจนถึงการกรีด
ยางต๎องปฏิบัติตามระเบียบการปลูกแทนของการยางแหํงประเทศไทยเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่ค๎ุมตํอการลงทุน   

5) การตัดโคํนยางพารา ผู๎จัดการปุาไม๎จะก าหนดแผนการตัดไม๎และวิธีการล๎มไม๎เพ่ือให๎สามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได๎สูงสุดและเป็นการลดผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม และผู๎ท าไม๎ต๎องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน
เพ่ือความปลอดภัยในการท างานและปูองกันการเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม   

 

6. แผนการด าเนินงานด้านสังคม  
ผู๎จัดการปุาไม๎ได๎ก าหนดแผนการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการปุาไม๎อยํางยั่งยืนที่ค านึงถึง

สังคมและชุมชนที่ตั้งของสวนยาง ดังนี้  
1) ผู๎จัดการปุาไม๎ต๎องจัดให๎การด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ของโครงการฯ เป็นไปตามข๎อบังคับของกฎหมาย

ในประเทศ ข๎อบังคับของท๎องถิ่น  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  กฎหมายระหวํางประเทศท่ีไทยได๎ลงนามไว๎  
รวมทั้งหลักการและหลักเกณฑ์ของมาตรฐานที่เกี่ยวข๎อง  โดยจัดหา ขึ้นทะเบียน เผยแพรํตามความจ าเป็นซึ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องไว๎  

2)  การจ๎างงานให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข๎อง  และมติการประชุมของ ILO  
2.1) ให๎มีการวําจ๎างคนในชุมชนหรือในท๎องถิ่นใกล๎เคียงท างานในสวนยางพารา หรือคนงาน 

ตํางถ่ินหรือภูมิภาคอ่ืนได๎  
                     2.2) การใช๎แรงงานตํางด๎าวให๎ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานตํางด๎าว และดูแลจํายคําจ๎าง
แรงงานเหมือนกับแรงงานไทย 
                     2.3)  ให๎การจํายคําแรงตามคําแรงขั้นต่ าของจังหวัดที่แรงานก าหนดไว๎ 
                     2.4)  ต๎องไมํใช๎แรงงานเด็ก (ต่ ากวํา 18 ปีบริบูรณ์)  
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          3)  จัดสภาพการท างานให๎ปลอดภัย สอดคล๎องกับกฎหมายความปลอดภัยประเภทตําง ๆ และ 
Health and safety in forestry work  

          3.1) ท าการประเมินความเสี่ยงด๎านความปลอดภัยและจัดอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสํวนบุคคล
ให๎แกํคนงานและผู๎เกี่ยวข๎องตามความจาเป็นของงาน  

3.2) จัดให๎มีการตรวจสภาพความปลอดภัยในการท างานเป็นประจ า เชํน ตรวจสภาพความ 
พร๎อมใช๎งานของเครื่องจักร รถแทร็กเตอร์ หรือเครื่องมือตามความจ าเป็น  

3.3) จัดเตรียมกลํอง/ชุดปฐมพยาบาลไว๎ที่หน๎างาน ระยะไมํเกิน 20 เมตร  
3.4) จัดหาน้ าดื่มสะอาดให๎เพียงพอตํอจ านวนคนงาน เชํน การท างานกลางแจ๎งต๎องมีน้ าดื่ม 

สะอาดอยํางน๎อย 1 ลิตร/คน/ชั่วโมง รวมทั้งจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและอยูํที่หน๎างานเสมอ  
4)  จัดทาแผนและฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านตําง ๆ แกํคนงานและผู๎เกี่ยวข๎อง ดังนี้  

4.1) ความรู๎เกี่ยวกับ FSC/PEFC-FM/COC/มอก.14061 และการปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับ 
มาตรฐานการจัดการปุาไม๎อยํางยั่งยืน  

4.2) ความรู๎เกี่ยวกับผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
4.3) สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น  
4.4) วิธีการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานตําง ๆ ตามหลักการจัดการสวนยางพาราอยํางยั่งยืน  

เชํน การล๎มไม๎อยํางถูกวิธีการปฐมพยาบาล ฯลฯ  
5.) จัดให๎มีชํองทางและการจัดการข๎องร๎องเรียนและปัญหาข๎อขัดแย๎งตําง  ๆ ที่เกิดขึ้น  
6) ผู๎จัดการปุาไม๎ต๎องรักษาสิทธิของชุมชนของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมในการปกปูองและใช๎ประโยชน์จาก

สวนยาง ผู๎จัดการปุาไม๎ต๎องจัดให๎มีการส ารวจขึ้นทะเบียนชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่พบในเขตท่ีตั้งหรือในรัศมี  50 กม.
จากที่ตั้งสวนยาง และข้ึนทะเบียนไว๎ และระบุในแผนที่แสดงที่ตั้งโครงการฯ  

6.1) ผู๎จัดการปุาไม๎จะระวังไมํให๎กิจกรรมการจัดการสวนยางฯของโครงการฯ กระทบตํอสิทธิ์  
ประเพณีและทรัพยากรของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมเหลํานี้  และจะแจ๎งให๎ผู๎นาชนพื้นเมืองดั้งเดิม  หรือตัวแทนทราบ  
กรณีเกิดผลกระทบดังกลําวพร๎อมมาตรการแก๎ไขปูองกันหรือการชดเชย  

6.2) ผู๎จัดการปุาไม๎จะต๎องแสดงหลักฐานแสดงการยินยอมหรืออนุญาตจากผู๎น าหรือตัวแทน 
ของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมโดยอิสระในการใช๎สิทธิ์ในที่ดินหรือประเพณี หรือเทคนิควิธีการตําง ๆ รวมทั้งภูมิปัญญา 
หรือทรัพย์สินทางปัญญาของชนพ้ืนเมืองมามาใช๎ในการจัดการสวนยาง  
                   6.3) ผู๎จัดการปุาไม๎จะทาการส ารวจและขึ้นทะเบียนสิ่งที่เป็นวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  
นิเวศวิทยา เศรษฐกิจที่ส าคัญและศาสนา รวมทั้งก าหนดแผนพัฒนาและมาตรการส าคัญ  ปูองกันข๎อพิพาทอัน
อาจเกิดขึ้น 

                     6.4) ผู๎จัดการปุาไม๎ต๎องรักษาสิทธิของชุมชนของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมในการปกปูองและใช๎
ประโยชน์จากประเพณีของตน โดย  

      - จํายคําชดเชยหรือคําตอบแทนในกรณีที่มีการนาความรู๎ ภูมิปัญญา ทรัพย์สินทาง 
ปัญญาของชุมชนของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมมาใช๎ประโยชน์  
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       - ข๎อตกลงที่มีผลผูกพันตามหลักเกณฑ์ข๎อ 3.3 ต๎องสรุปรํวมระหวํางโครงการและชุมชน 
ของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมเพ่ือการใช๎ประโยชน์ดังกลําวโดยผําน การให๎ฉันทานุมัติที่ได๎รับการรับรู๎ บอกแจ๎งลํวงหน๎า
และเป็นอิสระกํอนการใช๎ประโยชน์จะเกิดขึ้นและจะต๎องสอดคล๎องกับการคุ๎มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา   

 
7. แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให๎การปฏิบัติงานมีความสอดคล๎องกับหลักการและหลักเกณฑ์ของมาตรฐานที่ประยุกต์ใช๎  รวมทั้ง
เกิดความยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อม ผู๎จัดการปุาไม๎ได๎ก าหนดขั้นตอนการตรวจสอบ ประเมิน รวมทั้งการส ารวจตาม
ความจ าเป็นเพื่อก าหนดแผนการจัดการและมาตรการปูองกัน ดังนี้  

1) จัดให๎มีการตรวจประเมินพ้ืนที่ โดยในรายการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดตํอพ้ืนที่ 
แหลํงน้ า การใช๎สารเคมี อัตราการตัดฟัน อยํางน๎อยปีละครั้ง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ เพ่ือประเมินความเสี่ยงและ
แบํงลักษณะพ้ืนที่ของสมาชิกเกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราเป็น  2 ประเภท คือ  

1.1) พ้ืนที่ที่ไมํมีความเสี่ยงตํอการเกิดผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม (Non-risk Area) หมายถึง  
พ้ืนที่ที่ไมํมีโอกาสเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมอันเนื่องมาจากการจัดการสวนยางพารา  หรือมีโอกาสเกิดได๎น๎อย
มาก เชํน พ้ืนที่ที่มีความลาดชันน๎อยกวํา 35 องศา พ้ืนที่อยูํหํางไกลจากเชิงเขา หรือแหลํงต๎นน้ าลาธาร หรือปุา
สงวน ปุาอนุรักษ์ หรืออุทยานแหํงชาติ เป็นต๎น  

1.2)  พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตํอการเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม (Risk Area) หมายถึง พ้ืนที่ที่มี 
โอกาสเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมอันเนื่องมาจากข้ันตอนปฏิบัติงานในการจัดการสวนยางพาราได๎งําย  เชํน 
พ้ืนที่ควนเขา หรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวํา 35˚ พ้ืนที่ติดเชิงเขา พ้ืนที่ที่อยูํใกล๎แหลํงต๎นน้ าลาธาร พ้ืนที่ที่
อยูํติดเขตปุาสงวน ปุาอนุรักษ์ หรืออุทยานแหํงชาติ เป็นต๎น  

2.) จัดให๎มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานของผู๎เกี่ยวข๎องในการ
จัดการสวนยางฯ  

3) ท าการส ารวจสายพันธุ์พืชและสัตว์ และระบบนิเวศของพ้ืนที่สวนยางพารา และหากพบสายพันธุ์ใน
กลุํมท่ีมีความเสี่ยงหรือเปราะบางตํอการสูญพันธุ์ ให๎ด าเนินการตามคํูมือการจัดการสายพันธุ์ที่เป็น RTE  
          4) ก าหนดแนวทางปูองกันผลกระทบด๎านสังคม 

   การด าเนินกิจกรรมในสวนยางพารา โดยมุํงเน๎นที่จะไมํให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังนี้  
              4.1) พ้ืนที่สวนยางพาราที่ติดกับทางน้ า จะก าหนดพื้นที่เป็นแนวปูองกันการพังทลายของดิน  
              4.2) ในกรณีพ้ืนที่ปลูกยางพารามีพืชหรือสัตว์ที่มีคุณคําตํอการอนุรักษ์  ให๎ท าการระบุรายละเอียดไว๎
ในแปลงปลูก พร๎อมกับแจ๎งคนงานให๎ทราบ เพ่ือไมํให๎ตัดโคํนหรือท าร๎ายสัตว์ พร๎อมทั้งท าการติดตามตรวจสอบ
เป็นระยะ ๆ และบันทึกผลไว๎  
              4.3) ในการด าเนินการปลูก การตัดโคํนสวนยางพาราและการเก็บเกี่ยวยาง จะต๎องด าเนินการตาม
วิธีการที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการเพ่ือปูองกันการชะล๎างพังทลายของดินและไมํทาลายระบบนิเวศน์  และไมํสร๎าง
ผลกระทบตํอต๎นยาง  
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              4.4) ไมํน าเอาพืชตํางถ่ินที่ทางราชการก าหนดวํามีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมเข๎ามาปลูกในพ้ืนที่   
              4.5) ลดการใช๎สารเคมีปราบวัชพืชและศัตรูพืช และไมํอนุญาตให๎ใช๎สารเคมีอันตรายที่ข้ึนทะเบียน
ตาม FSC และ WHO  
 

8.  เป้าหมายในการท างาน 

เป้าหมาย (Goals) ตัวชี้วัด(KPIs) ข้อมูลพ้ืนฐาน(Baseline  Data) 
เป้าหมาย 
(Targets) 

ปี 64 

1. ด๎านเศรษฐกิจ
ยั่งยืน 
 

1) ปริมาณพื้นที่ปลูกสร๎างสวนปุา
เพื่อท างานวิจัย ปี 2564 
2) ดูแลพื้นที่แปลงเกํา 658 ไร ํ
3) พื้นที่ท าไม๎ 112 ไรํ 

1) พื้นที่ปลูกสร๎างสวนปุาไม๎ยางงานวิจัย 
112 ไรํ 
2) พื้นที่แปลงเกํา  658 ไรํ 
3) ท าไม๎พื้นที่ 112 ไรํ  

112 ไรํ 
 

100 ไรํ 
112 ไรํ 

2. ด๎านสังคมให๎การ
ยอมรับ 
 
 
 
 
 
 

1) ร๎อยละของแรงงานในท๎องถิ่น
มากกวําแรงงานตํางถ่ิน 
2) จ านวนครั้งในการให๎ความรํวมมือ 
    กับชุมชนรอบสวนปุา 
3) จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม
รํวมกับชุมชนรอบสวนปุา 
4) ร๎อยละความพึงพอใจของชุมชน 

1) แรงงานในท๎องถิ่นร๎อยละ 80 ของ   
    แรงงานท้ังหมด 
2) สวนปุาให๎ความรํวมมือกับชุมชน   
    มากกวํา 12 ครั้ง 
3) สวนปุาจัดกิจกรรมรํวมกับชุมชนเพื่อ
สร๎างมวลชนสัมพันธ์มากกวํา 12 ครั้ง 
4) ชุมชนมีความพึงพอใจตํอสวนปุา
มากกวําร๎อยละ 70  

80% 
 

12 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 

70 % 

3.ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ยั่งยืน 
 

1) ปริมาณพื้นที่อนุรักษ์ 
 
2) ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุพืช 
 
3) ความหลากหลายทางชนิด 
   พันธุ์สัตว ์
4) ร๎อยละความเสียหายของพื้นที่
กํอนและหลังท าไม๎ 
5) ร๎อยละของการพังทลายของดิน 

1) มีพื้นที่อนุรักษ์สวนปุา ไมํน๎อยกวํา 
    ร๎อยละ10 
2) ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุพืชใน 
    พื้นที่ 
3) จ านวนชนิดพันธ์ุสัตว์ปุามากกวํา 30  
      ชนิด 
4) ร๎อยละพื้นท่ีหลังท าไม๎ได๎รับผลกระทบ 
    ไมํเกิน 30% 
5)ร๎อยละของการพังทลายของดิน 

10 % 
 

22% 
 

30 ชนิด 
 

30 % 
 

0% 

 

ศูนย์วิจัยยางหนองคายมีพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ให๎ผลผลิต 522 ไรํ หรือ 85.53 เฮกตาร์ มีคําความเพ่ิมพูน
รายปี (AYI) ของไม๎ทํอนและไม๎ฟ้ืน เทํากับ 1.76 ลบ.ม./ไรํ หรือ 11 ลบ.ม./เฮกตาร์ และปริมาณท าไม๎รวม 5 ปี 
เทํากับ 39,375 ลบ.ม. โดย ศูนย์วิจัยยางหนองคาย มีปริมาณการท าไม๎ออกในปี 2564  ประมาณ 5,000 ลบ.
ม./ปี โดยสรุปแล๎ว การท าไม๎จะมีปริมาณการท าไม๎ออก ขึ้นอยูํกับแผนงานวิจัย ที่ศูนย์วิจัยยางหนองคายจะ
ด าเนินการ โดยพื้นที่ในการท าไม๎ออกจะผูกขาดกับโครงการ หรืองานวิจัยที่ต๎องจัดท าในพ้ืนที่  
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9. กระบวนการมีส่วนร่วม 
เทคนิคการเข้าถึงและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชน 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย มีพ้ืนที่ที่ติดกับพื้นท่ีของชุมชน รอบสวนปุามีการปฏิสัมพันธ์กันระหวํางสวนปุา

ดํานขุนทด กับชุมชน ผลกระทบตํางๆท่ีอาจเกิดจากการด าเนินกิจกรรมของสวนปุายํอมสํงผลให๎เกิดการกระทบ
สํงถึงประชาชนในพื้นท่ีรอบๆสวนปุาดังนั้น เพ่ือให๎ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สามารถมีเครื่องมือ ในการเข๎าถึงและ
ทราบแนวโน๎มของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีสํวนรํวม จะได๎เป็นแนวทางหนึ่ง หรือ
เป็นกระบวนการหนึ่งในการศึกษา สืบค๎นส ารวจ ตรวจสอบสภาพโครงสร๎างและหน๎าที่ของชุมชนทั้งในเชิงของ
การรวมกลุํม ปฏิสัมพันธ์ ความผูกพัน ความขัดแย๎ง  รวมทั้งความต๎องการของชุมชนตํอการพัฒนาชุมชนในด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเมือง วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อจะได๎น าผลที่ได๎
จากกระบวนการมีสํวนรํวม ผํานทางเทคนิควิธีการตํางๆมาใช๎ในการวางแผนการท างานของ ศูนย์วิจัยยาง
หนองคาย ให๎ดีขึ้นตํอไป 

รูปแบบของการมีส่วนร่วม ตามลักษณะของการมีส่วนร่วม 
1. การที่ประชาชนมีสํวนรํวมโดยตรง เชํน การออกมวลชนสัมพันธ์ในพ้ืนที่หมูํบ๎าน การรับฟัง
เรื่องร๎องเรียนตํางๆการแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง ข๎อพิพาทระหวํางชุมชน บุคคล กับสวนปุา 
2. การที่ประชาชนมีสํวนรํวมทางอ๎อมโดยผํานผู๎น าหมูํบ๎าน กรรมการหมูํบ๎าน เชํน การ
ประชุมสัญจรในหมูํบ๎าน  การเข๎ารํวมในงานพิธีตํางๆ กับหมูํบ๎านและชุมชน 
3. การมีสํวนรํวมโดยสวนปุาแจ๎งให๎ทราบ  โดยผํานการประกาศ  ปูายประชาสัมพันธ์ตํางๆ 
เป็นต๎น 

ลักษณะของการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ คือ 
1. เป็นแรงงานศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
2. เป็นผู๎เข๎ารํวมประชุม ทั้งท่ีเป็นทางการและไมํเป็นทางการ 
3. เป็นผู๎เข๎ามาใช๎ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ 
4. เป็นผู๎ได๎รับผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
5. เป็นผู๎ได๎รับขําวสาร จากทางศูนย์วิจัยยางหนองคายหรือผู๎ที่สํงขําวสารให๎กับศูนย์วิจัยยาง 

               หนองคายได๎รับทราบ 
เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของสวนป่าด่านขุนทดการประเมินสภาวะชนบทแบบมี

ส่วนร่วม 
1) ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ต๎องกระตุ๎นให๎คนในชุมชนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมารํวมประชุมเพ่ือ

หาปัญหาของชุมชนและชํวยกันก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาซึ่งเป็นโจทย์การศึกษา รวมทั้งเสนอวิธี
การศึกษาที่เป็นระบบและขั้นตอนเชํน กระบวนการเก็บข๎อมูล กระบวนการจัดประชุมเพ่ือการเรียนรู๎รํวมกัน 
การวิเคราะห์ข๎อมูล เป็นต๎น 

2) ในการจัดเวทีการประชุมหรือการระดมความคิดเห็น ใช๎เวทีที่ไมํเป็นทางการ โดยมีคณะที่เป็น
วิทยากรกระบวนการ ท าหน๎าที่อ านวยความสะดวกในการประชุมของชาวบ๎าน เชํน การก าหนดประเด็นการ
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พูดคุย การแสวงหาฉันทามติ การไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท รวมทั้งการก าหนดกติกาในการท างาน โดยจะมีการสร๎าง
บรรยากาศของการประชุมที่เป็นกันเอง และมีความเป็นมิตรตํอกัน 

3) บทบาทของวิทยากรกระบวนการ ท าความเข๎าใจกับชุมชนอยํางลึกซ้ึงเก่ียวกับการสร๎าง
สัมพันธภาพที่ดีตํอชุมชน โดยกระตุ๎นให๎ชุมชนมีความไว๎วางใจตํอสวนปุา และมีความเชื่อมั่นในตัวชุมชนวํา
สามารถแก๎ไขปัญหาได๎ด๎วยชุมชนเอง ฉะนั้นวิทยากรกระบวนการอาจน าเสนอข๎อมูลพื้นฐานผํานการบรรยาย
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน การพ่ึงพาตนเองของชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู๎และแนวคิดเหลํานี้จะเป็นประโยชน์อยํางมากตํอการท างานรํวมกันของสวนปุากับ
ชาวบ๎าน 

เทคนิควิธีในการเข้าถึงข้อมูลชุมชน 
1. การสังเกต (Observation) 

เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช๎เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูลทั่วไปของชุมชน โดยการใช๎ประสาทสัมผัสของ
ผู๎สังเกตแล๎วผู๎สังเกตเป็นฝุายบันทึกสิ่งที่สังเกตได๎ อาจบันทึกได๎หลายวิธี เชํน การเขียนการอัดเสียงลงในแถบ
บันทึกเสียง บันทึกเหตุการณ์ไว๎ในวีดีทัศน์วิธีการสังเกตเหมาะส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและ
ปรากฏการณ์ตํางๆอาทิ การสังเกตพฤติกรรมการลักลอบตัดไม๎ การเข๎ามาเก็บหาของปุา และพฤติกรรมผู๎น า
ชุมชนตํางๆ  

2. การสัมภาษณ์ (Interview) 
ผู๎สัมภาษณ์เป็นฝุายซักถามโดยการพูดผู๎ตอบก็ตอบโดยการพูดแล๎วผู๎สัมภาษณ์เป็นฝุายบันทึก

ค าตอบหากมีข๎อสงสัยหรือค าถามใดค าตอบไมํชัดเจนก็ถามซ้ าหรือท าความเข๎าใจได๎และสามารถท าได๎ทันทีเป็น
การสร๎างความมั่นใจให๎ทั้งผู๎ตอบและผู๎ท าวิจัยการสัมภาษณ์ท่ีดีถ๎าผู๎สัมภาษณ์เป็นผู๎มีประสบการณ์ถึงข้ันช านาญ
แล๎วจะสามารถรวบรวมข๎อมูลได๎ดีกวําวิธีอ่ืนเหตุผลส าคัญประการหนึ่งก็คือคนเรานั้นเต็มใจที่จะพูดมากกวํา
เขียน 

3. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวมข๎อมูลเชิงวิเคราะห์วิจัยในกรณีท่ีกลุํมตัวอยํางหรือกลุํม

ประชากรที่จะรวบรวมข๎อมูลนั้นอยูํในลักษณะที่กระจัดกระจายกันมากๆ งบประมาณและเวลาคํอนข๎างจ ากัด
ซึ่งประกอบด๎วยชุดของค าถามที่ต๎องการให๎กลุํมตัวอยํางตอบโดยกาเครื่องหมายหรือเขียนตอบหรือกรณีท่ีกลุํม
ตัวอยํางอํานหนังสือไมํได๎หรืออํานได๎ยากอาจใช๎วิธีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม  

4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
การสนทนากลุํมหมายถึง การรวบรวมข๎อมูลจากการสนทนากับกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลในประเด็นปัญหาที่

เฉพาะเจาะจงโดยมีผู๎ด าเนินการสนทนา ( Moderator) เป็นผู๎คอยจุดประเด็นในการสนทนาเพื่อชักจูงให๎กลุํม
เกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตํอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยํางกว๎างขวางและละเอียดลึกซ้ึงโดยมี
ผู๎เข๎ารํวมสนทนาในแตํละกลุํมประมาณ 6-10 คนซึ่งเลือกมาจากประชากรเปูาหมายที่ก าหนดเอาไว๎ 

การสนทนากลุํมกํอให๎เกิดประโยชน์หลายประการ เชํน ใช๎ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ 
ความรู๎สึก การรับรู๎ ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุํมบุคคลในชุมชน ใช๎ในการก าหนดสมมติฐานใหมํๆใช๎ใน
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การก าหนดค าถามตํางๆ ที่ใช๎ในแบบสอบถามหรือใช๎ในการค๎นหาค าตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไมํแนํชัดของ
การวิจัยแบบส ารวจเพื่อชํวยให๎งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

5. การสร้างความเป็นมิตร  
การก าหนดพนักงานมวลชนสัมพันธ์  เข๎าสูํชุมชน  การก าหนดบทบาทที่เหมาะสมของพนักงาน

มวลชนฯ  และการสร๎างความไว๎เนื้อเชื่อใจให๎เกิดข้ึนในชุมชน เพื่อเป็นการสร๎างความรู๎สึกที่ดีตํอชุมชน ไตํถาม
ทุกสุข และเก็บรวบรวมประเด็นปัญหา อาจได๎ชํวยเผยแพรํ ท าความเข๎าใจกิจกรรมของสวนปุาได๎อีกทางหนึ่ง 

 
6. การท า SWOT Analysis 

เป็นการจัดท าแผนกลยุทธ์วิธีหนึ่งซึ่งจะชํวยให๎องค์กรทราบถึงสถานภาพขององค์กรอันจะท าให๎
สามารถก าหนดเปูาหมายได๎อยํางถูกต๎องและประสบความส าเร็จโดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล๎อมภายใน (จุด
แข็ง-จุดอํอน) และสภาพแวดล๎อมภายนอก (โอกาส-ภัยคุกคาม) ใน 4 ประเด็นคือ 

1) จุดแข็ง ( Strength-S) หมายถึง องค์กรจะต๎องมีการประเมินจุดแข็งของตนเองเพ่ือพิจารณา
เงื่อนไขแหํงความส าเร็จขององค์กรตนในมิติตํางๆ เชํน สถานภาพทางการเงินบุคลากร ผลผลิต โดยประเมินคํา
เป็นระดับจากสูงสุดไปหาต่ าสุด อยํางไรก็ตามจุดแข็งในบางมิติอาจไมํมีความส าคัญตํอความส าเร็จขององค์กรก็
ได ๎

2) จุดอํอน ( Weakness-W) หมายถึง องค์กรจะต๎องมีการประเมินจุดอํอนของตนเพ่ือพิจารณา
เงื่อนไขแหํงความล๎มเหลวขององค์กรในมิติตํางๆเชํนเดียวกับการประเมินจุดแข็ง โดยมีการประเมินคําจาก
สูงสุดไปหาต่ าสุด อยํางไรก็ตามจุดอํอนในบางมิติอาจไมํมีความส าคัญตํอความส าเร็จขององค์กร 

3) โอกาส (Opportunity-O) หมายถึง หรือสิ่งที่องค์กรได๎เปรียบคูํแขํงทั้งนี้องค์กรควรพิจารณา
โอกาสในมิติของความดึงดูดใจและความนําจะประสบความส าเร็จขององค์กร 

4) ภัยคุกคาม ( Threat-T) หมายถึง อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาขององค์กรซึ่งเป็นอุปสรรคตํอ
เปูาประสงค์ขององค์กรทั้งนี้ควรพิจารณาอุปสรรคในมิติของความรุนแรงและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
7. การท าแผนที่ความคิด (Mind Map) 

เป็นวิธีการหรือเทคนิคใหมํที่สวนปุาจะน ามาพิจารณาประยุกต์ใช๎ วิธีการของการเขียนแผนที่
ความคิดนั้นสามารถน าไปใช๎ได๎ทั้งชีวิตสํวนตัวและการงานจริง และเห็นวําถ๎าน าแนวคิด เทคนิควิธีการนี้ขยาย
ผลในการศึกษาจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งกับสวนปุาเริ่มตั้งแตํการวางแผนจัดการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมตํางๆ 
ในการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนนั้นจะสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู๎ ศาสตร์และศิลป์ด๎านตํางๆได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชํน สามารถชํวยคิด จ า บันทึก เข๎าใจเนื้อหาการน าเสนอข๎อมูลและชํวยแก๎ปัญหาได๎
อยํางเป็นรูปธรรมท าให๎การเรียนรู๎เป็นเรื่องท่ีสนุกสนาน มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น 
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ระบบวนวัฒน์ 
1. การเตรียมพื้นที่  

1.1 ท าความสะอาดพ้ืนที่โดยการโคํน ทาแนวกันไฟ และทาการเผาทาลายซากที่เหลือในแปลงให๎
ได๎มากที่สุด  

1.2 ในกรณีที่มีสํวนที่หลงเหลืออยูํ เชํน ตอไม๎ต๎องใช๎สารเคมีชํวยทาให๎ตอไม๎ผุพังให๎เร็วที่สุดหรือขุดออก   
1.3 แปลงที่โคํนโดยใช๎รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบให๎ใช๎รถไถปรับพ้ืนที่โดยไถ 2 ครั้งเพ่ือเก็บเศษไม๎และ

รากที่หลงเหลืออยูํแล๎วไถพรวนอีกครั้งหนึ่ง  
1.4 สาหรับแปลงที่โคํนโดยคนงานต๎องใช๎จอบขุดตอที่เหลือและเก็บเศษรากออกไป   
1.5 สาหรับแปลงที่อยูํตามควนเขาที่มีความลาดเทมากกวํา 15 ๐ ควรจัดทาข้ันบันไดเพ่ือปลูกตามแนว

ระดับความกว๎างไมํต่ ากวํา 2 เมตร และท าทางระบายน้ าเป็นระยะสลับกันไป สํวนขั้นบันไดลํางๆ ควรให๎มีระยะ
ของขั้นบันไดถี่ๆ เพ่ือชํวยลดความรุนแรงของกระแสน้ า  

2. การวัดระยะหรือการหาแนว  
2.1 การวางแนวในที่ราบ  

2.1.1 ระยะปลูกท่ีเหมาะสมสาหรับการปลูกยางพารา ควรเป็น  
-2.5×8 เมตร ได๎จานวนต๎นยาง 80 ต๎นตํอไรํ  
-3×7 เมตร ได๎จานวนต๎นยาง 76 ต๎นตํอไรํ  
-3×8 เมตร ได๎จานวนต๎นยาง 67 ต๎นตํอไรํ (ใช๎ปลูกในพื้นที่ลาดเท >15องศา)  

2.1.2 ควรปลูกให๎อยูํในแนวทิศตะวันออก-ตกโดยให๎ค านึงถึงพันธุ์ยางที่ใช๎ปลูกและทิศทางลม  
2.1.3 เล็งแนวปลูกโดยก าหนดให๎แถวหลักขวางทางน้ าไหลเพ่ือลดการชะล๎างหน๎าดินและการ 

พังทลายของดินและควรอยูํหํางจากเขตแนวสวนเกําไมํน๎อยกวํา 1.5 เมตร  
2.2 การวางแนวในที่ลาดเทหรือควนเขา  

2.2.1 ก าหนดระยะปลูก (ที่นิยม) 8 X 3 เมตร (67 ต๎นตํอไรํ)  
2.2.2 ก าหนดความลาดเทปานกลางของพ้ืนที่เป็นแนวหลักแล๎วใช๎เชือกโยงจากจุดบนสุดมายัง 

จุดต่ าสุด  
2.2.3 วัดระยะจากจุดบนสุดลงมา 1.5 เมตร เพ่ือทาเป็นขอบสวน  
2.2.4 ปักไม๎ชะมบอันแรกแล๎ววัดระยะลงมา 8 เมตร จะได๎ระยะระหวํางแถวจากนั้นใช๎ไม๎ท า 

แนวระดับ (แบบสามเหลี่ยมและแบบไม๎ฉาก) ซึ่งขาไม๎มีระยะหําง 3 เมตร เทํากันประกอบเข๎ากับระดับน้ าของ
ชํางไม๎  

2.2.5 ท าแนวระดับจากไม๎ชะมบอันบนสุดให๎ขาข๎างหนึ่งอยูํบนชะมบและเลื่อนขาอีกข๎างหนึ่ง  
จนฟองอากาศของระดับน้ าอยูํตรงกลางปักไม๎ชะมบไว๎   

2.2.6 หมุนขาไม๎ทาแนวระดับเพ่ือหาจุดตํางๆไปจนสุดแนวเขตสวน  
2.2.7 ย๎อนกลับมาท่ีจุดเดิมครั้งแรกแล๎วหาแนวระดับไปด๎านตรงข๎างจนสุดแนวด๎วยวิธีการเดิม  
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2.2.8 เมื่อหาแนวระดับแถวแรกเสร็จให๎เลื่อนลงมาหาแนวที่ 2 และ ตํอๆไปด๎วยวิธีเดียวกันจน 
หมดสวน  

2.2.9 แนวระดับท่ีหาได๎จะคดอยํางไรก็ให๎ใช๎แบบนั้นหากแถวชิดกันเกิน 6 เมตร ให๎ตัดออก 
หนึ่งแถวแตํถ๎าหํางกันเกิน 12 เมตร ให๎เพ่ิมแถวแซมได๎  
 2.3 การขุดขั้นบันได 
  2.3.1 ให๎เริ่มขุดจากแถวบนสุดเหนือไม๎ชะมบขึ้นไป 1 เมตร  

2.3.2 นาดินด๎านในไม๎ชะมบมากลบด๎านนอกสํวนที่อยูํใต๎ไม๎ชะมบ  (จะได๎ขั้นบันไดกว๎าง 1.5  
เมตร)  

2.3.3 ขุดดินด๎านในของขั้นบันไดต่ ากวําขอบด๎านนอกประมาณ 20 เซนติเมตรหรือ 1 คืบ  
2.3.4 ถ๎าควนเขามีหินควรนาหินมาวางเรียงไว๎ที่ริมขอบนอกของขั้นบันไดจะชํวยให๎ขั้นบันไดมี  

ความถาวรมากข้ึนหากใช๎ไม๎ขอนไมํควรใช๎ดินกลบ  

3. การขุดหลุม  
เตรียมหลุมปลูกโดยให๎ขนาดของหลุมที่ใช๎ปลูกมีความกว๎าง ยาว และลึก เทํากับ 50 x 50 x 50 

เซนติเมตร การขุดหลุมปลูกให๎แยกดินบนและดินลํางไว๎คนละสํวน ตากดินท้ิงไว๎ 10-15 วัน เมื่อดินแห๎งแล๎วให๎
ยํอยดินชั้นบนลงในหลุมสาหรับรองก๎นหลุม สํวนดินชั้นลํางให๎ผสมกับปุ๋ยหินฟอสเฟต อัตราหลุมละ 170 กรัม 
และใสํปุ๋ยอินทรีย์หลุมละ 3-5 กิโลกรัม แล๎วกลบหลุม ส าหรับการขุดหลุมปลูกในพื้นที่ลาดชัน เมื่อปักไม๎ชะมบ
เรียบร๎อยแล๎วควรขุดหลุมเยื้องไปด๎านในของพ้ืนที่ลาดชันพอประมาณ   
4.วิธีการคัดเลือกพันธุ์ยางพารา  

 1. พันธุ์ยางที่แนะนาให๎ปลูกในพื้นที่ภาคใต๎และภาคตะวันออก ตามหนังสือคาแนะนาพันธุ์ยาง ปี 
2559 โดยสถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้  

พันธุ์ยางช้ัน 1 เป็นยางพันธุ์ดี ที่ผํานการทดลองและศึกษาลักษณะตํางๆอยํางละเอียด  แนะ 
นาให๎ปลูกโดยไมํจากัดเนื้อท่ีปลูก แบํงเป็น 3 กลุํม ดังนี้  

กลุํม 1 เป็นพันธุ์ยางเพ่ือผลผลิตน๎ายาง ได๎แกํ สถาบันวิจัยยาง 226, สถาบันวิจัยยาง  
251,BPM24,RRIM 600 

กลุํม 2 เป็นพันธุ์ยางเพ่ือผลผลิตน๎ายางและเนื้อไม๎ ได๎แกํ PB 235 และ PB 260 
กลุํม 3 เป็นพันธุ์ยางเพ่ือผลผลิตเนื้อไม๎ ได๎แกํ AVROS 2037 และ BPM 1 
พันธุ์ยางช้ัน 2 เป็นยางพันธุ์ดี ที่อยูํระหวํางการทดลองและศึกษาลักษณะบางประการ  

เพ่ิมเติมแนะนาให๎ปลูกได๎ไมํเกินร๎อยละ 50 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง หรือปลูกรํวมกับพันธุ์ยางชั้น 3 ได๎ไมํ
เกินร๎อยละ 50 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง ได๎แกํ สถาบันวิจัยยาง 403, สถาบันวิจัยยาง 406, สถาบันวิจัย
ยาง 408, สถาบันวิจัยยาง 3702, สถาบันวิจัยยาง 3801, สถาบันวิจัยยาง 3802  

พันธุ์ยางช้ัน 3 เป็นยางพันธุ์ดี ที่อยูํระหวํางการทดลองและข๎อมูลจากัด แนะนาให๎ปลูกได๎ไมํ 
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เกินร๎อยละ 50 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง หรือปลูกรํวมกับพันธุ์ยางชั้น 2 ได๎แกํสถาบันวิจัยยาง 3902, 
สถาบันวิจัยยาง 3903, สถาบันวิจัยยาง 3904, สถาบันวิจัยยาง 3905, สถาบันวิจัยยาง 3908, สถาบันวิจัยยาง 
3909, IRCA 825, IRCA 871  

2. ในการคัดเลือกพันธุ์ยางต๎องค านึงถึงปัจจัยดังตํอไปนี้  
             2.1) ความต๎องการของเกษตรกร  ที่จะเลือกพันธุ์ยางปลูกวําต๎องการผลิตน๎ายางหรือเนื้อไม๎  ซ่ึง
เกษตรกรสามารถใช๎ข๎อมูลจากคาแนะนาพันธุ์ยางเป็นหลักในการพิจารณาเบื้องต๎นได๎  เนื่องจากข๎อมูลของพันธุ์
ยางแตํละพันธุ์มาจากผลการทดลองในพ้ืนที่และระยะเวลาที่แตกตํางกัน และแตํละสายพันธุ์มีลักษณะการให๎ผล
ผลิตที่แตกตํางกัน  เชํน บางพันธุ์ให๎ผลผลิตสูงในระยะเริ่มเปิดกรีด  บางพันธุ์ให๎ผลผลิตน๎อยหรือปานกลางใน
ระยะเริ่มเปิดกรีดและเพ่ิมข้ึนในระยะตํอมา ดังนั้นในการพิจารณาข๎อมูลผลผลิตจึงควรค านึงระยะปีกรีดด๎วย  
             2.2) การระบาดของโรค  ให๎เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกพันธุ์ยางที่อํอนแอตํอโรคที่ระบาดในเขต
พ้ืนที่ทีป่ลูก 
             2.3) พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง  ความลึกของหน๎าดินตื้น  ระดับน๎าใต๎ดินสูง  ให๎พิจารณาตามข๎อจากัด
ของพันธุ์ที่ระบุไว๎ในแตํละพันธุ์ 
              2.4) ในพ้ืนที่ปลูกที่มีลมแรงควรเลือกใช๎พันธุ์ยางที่ต๎านทานลม  

5. การปลูก  
ต้นยางท่ีใช้ปลูกมีหลายชนิดแต่ที่นิยมแพร่หลายมีดังนี้  

1. การปลูกด๎วยต๎นตอตา  
2. การปลูกด๎วยต๎นยางชาถุงหรือต๎นติดตาในถุง  
3. การปลูกด๎วยการติดตาในแปลงปลูก  

วิธีปลูกและการเลือกต้นที่จะปลูกท าดังนี้  
การปลูกด้วยต้นตอตา  
1. การปลูก  

1.1 ควรปลูกในต๎นฤดูฝน  
1.2 ใช๎เหล็กแหลมหรือไม๎ปลายแหลมขนาดเล็กกวําต๎นตอเล็กน๎อยแทงบนหลุมปลูกความลึก 

เกือบเทําความยาวของราก  
1.3 เสียบต๎นตอตายางตามรํองที่แทงให๎แผํในแนวทิศเหนือ-ใต ๎ใช๎เหล็กหรือไม๎อัดดินให๎แนํน  

ไมํมีโพรงอากาศบริเวณราก  
1.4 กลบดินพูนโคนให๎สูงปูองกันน้ าขัง  
1.5 ใช๎เศษฟางข๎าวหรือวัสดุคลุมดินที่หางํายในท๎องถิ่นคลุมโคน  
1.6 ในกรณีที่ฝนไมํตกติดตํอกันนานหลายวันให๎ใช๎น๎าชํวยต๎นละ 1 แกลลอน สัปดาห์ละ 2 

ครั้ง  
2. การเลือกต้นตอตาที่จะน ามาปลูกมีดังนี้  

2.1 รากแก๎วสมบูรณ์เหยียดตรงไมํถลอกคดงอหรือเบี้ยว  
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2.2 ความยาววัดจากโคนคอดินจะต๎องไมํน๎อยกวํา 20 เซนติเมตร  
2.3 ลาต๎นตรงสมบูรณ์มีขนาดเส๎นผําศูนย์กลางวัดตรงตาที่ติดไว๎จะต๎องไมํน๎อยกวํา  1.2  

เซนติเมตร และไมํเกิน 2.5 เซนติเมตร  
2.4 ระยะจากตาถึงโคนคอดินจะต๎องไมํเกิน 8 เซนติเมตร และวัดจากรอยตัดจะต๎องไมํน๎อย 

กวํา 8 เซนติเมตร  
2.5 แผํนตามีขนาดกว๎างต๎องไมํเกิน 1.2 เซนติเมตร และยาวไมํน๎อยกวํา 5 เซนติเมตรติดอยูํใน 

ลักษณะที่ถูกต๎องเชํนไมํกลับหัวฯลฯ  
2.6 ต๎นตอตาต๎องอยูํในสภาพที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและศัตรูพืช  

- การปลูกด้วยต้นยางชาถุงหรือต้นติดตาในถุง 
1. การปลูก  

1.1 ให๎ปลูกในแหลํงเดิมเม่ือนาดินชั้นบนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกวําดินชั้นลํางไปไว๎ก๎นหลุม   
1.2 นาต๎นยางชาที่ตัดก๎นถุงประมาณ 2.5 เซนติเมตรออกแล๎ววางลงในหลุม  
1.3 ใช๎มีดกรีดบริเวณข๎างถุงออกจากก๎นถุงจนถึงปากถุงให๎ขาดออกจากกัน   
1.4 กลบดินชั้นลํางที่ผสมปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเรียบร๎อยแล๎ว  
1.5 คํอยๆดึงถุงพลาสติกออกระวังอยําให๎ดินในถุงแตกออก   
1.6 กลบดินให๎เต็มหลุมเหยียบดินให๎แนํนในขณะปลูก  
1.7 สาหรับในท๎องที่แห๎งแล๎งควรปฏิบัติดังนี้  

1.7.1 ใช๎ต๎นยางชาถุงขนาด 1-2 ฉัตร (วิธีการคล๎ายกับแหลํงปลูกยางเดิม)  
1.7.2 นาต๎นยางชาถุงที่ตัดก๎นถุงแล๎ววางลงในหลุมปลูก  
1.7.3 ใช๎มีดกรีดบริเวณข๎างถุงออกจากก๎นถุงจนถึงปากถุงให๎ขาดออกจากกัน   
1.7.4 ใสํดินที่ขุดข้ึนมา (ไมํต๎องแยกดินชั้นบนกับดินชั้นลําง) ผสมปุ๋ยร็อคฟอสเฟต 

หรือผสมปุ๋ยร็อคฟอสเฟตกับปุ๋ยหมักแล๎วลงไปครึ่งหลุม  
1.7.5 ดึงถุงพลาสติกออกพร๎อมทั้งเหยียบดินให๎แนํน  
1.7.6 ใสํดินที่เหลือจนเต็มหลุมแล๎วเหยียบให๎แนํนอีกครั้ง  

2. การเลือกต้นยางช าถุง  
2.1 ต๎นยางช าถุงเป็นวัสดุปลูกประเภทที่มีดินหํอหุ๎มรากจะมองไมํเห็นรากยกเว๎นสํวนที่โผลํพ๎น  

ดิน  
2.2 ต๎นยางช าขนาดเล็กจะมีขนาดของถุง 4.5 นิ้ว X 15 นิ้ว  

- การปลูกด้วยการติดตาในแปลง  
1. เพาะเมล็ดงอกเรียงลงในหลุมปลูกหลุมละ 3 เมล็ด ถ๎าปลูกด๎วยเมล็ดสดควรใช๎หลุมละ 9  

เมล็ด  
2. วางเรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด๎านเทําหํางกันประมาณ 15 เซนติเมตร โดยให๎ด๎านแบนของ 

เมล็ดคว่ าลง  



30 
 

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564  

3. กลบดินให๎มิด  
4. เมื่อต๎นกล๎าเจริญเติบโตขนาดที่เหมาะสม ควรมีเส๎นผําศูนย์กลาง 1.2-1.5 เซนติเมตร  
5. วัดระดับท่ีสูงจากพ้ืนดิน 10 เซนติเมตรหรืออายุประมาณ 6-8 เดือนให๎ท าการติดตาต๎น 

กล๎ายางที่สมบูรณ์ (ที่ไมํสมบูรณ์หรือรากคดงอให๎ถอนทิ้ง)  
6. หลังจากติดตาแล๎ว 3 สัปดาห์ควรตัดต๎นกล๎าในระดับสูงจากแผํนตาประมาณ 5 เซนติเมตร 

โดยตัดให๎ลาดเอียงลงทางด๎านตรงข๎ามกับแผํนตา  
7. ไมํควรตัดยอดในฤดูแล๎งเพราะท าให๎อัตราการตายของต๎นยางสูง  
8. คัดเลือกต๎นยางที่สมบูรณ์ท่ีสุดไว๎ในแปลงเพียงหนึ่งต๎นที่เหลือสามารถขุดถอนไปปลูกซํอม  

หรือปลูกขยายแปลงอื่น   
3. การปลูกซ่อม 

              1. วัสดุที่ใช๎จะต๎องมีขนาดความเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัสดุปลูกเดิม และงํายตํอการปลูก  
2. เวลาปลูกซํอมจะต๎องตรงตามฤดูกาลปลูก และต๎องรีบปลูกซํอมทันที  
3. จะต๎องวางแผน และเตรียมการลํวงหน๎า เพราะวัสดุปลูกซํอมบางชนิดไมํสามารถจัดซื้อหา 

ได๎ทั่วไปต๎องจัดเตรียมเอง  
4. ควรปลูกซํอมให๎เสร็จสิ้นภายในปีแรกของการปลูกสร๎างสวนยาง  

6. วิธีการจัดการสวนยาง  
การปลูกพืชคลุม  
1. ประโยชน์ของพืชคลุม  

1.1 ปูองกันการชะหน๎าดินและลดการพังทลายของดิน  
1.2 รักษาความชุํมชื้นของดิน  
1.3 ปูองกันและกาจัดวัชพืช  
1.4 เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน  
1.5 เพ่ิมธาตุไนโตรเจนในดินและหมุนเวียนธาตุอาหาร  
1.6 ลดระยะเวลายางอํอนให๎สั้นลง  
1.7 ผลของอิทธิพลตกค๎างของพืชคลุมทาให๎ผลผลิตยางเพ่ิมข้ึน  

2. ชนิดของพืชคลุมที่ใช้ปลูกมีดังนี้  
2.1 คาโลโปโกเนียม เป็นพืชคลุมที่เจริญเติบโตได๎รวดเร็ว สามารถคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดภายหลัง 

ปลูกภายใน 2-3 เดือน แตํจะตายภายใน 18-24 เดือน มีเมล็ดเล็ก แบน สีน๎าตาลอํอนเกือบเหลือง มีเมล็ด
ประมาณ 65,000 เมล็ด/กิโลกรัม  

2.2 เพอราเรีย เป็นพืชคลุมที่เจริญเติบโตคํอนข๎างเร็ว สามารถคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดหลังปลูก 
ภายใน 5-6 เดือน คลุมดินได๎ดีเมื่ออายุเกิน 2 ปี ควบคุมวัชพืชได๎ดีกวําพืชคลุมอ่ืนอยูํภายใต๎รํมเงาได๎ดี ใบใหญํ
หนา เมล็ดเล็กคํอนข๎างกลม ยาว สีน้ าตาลแก ํมีเมล็ดประมาณ 76,000 เมล็ด/กิโลกรัม  
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2.3 เซนโตรซีมา เป็นพืชคลุมที่เจริญเติบโตช๎า แตํหนาทึบ และอยูํได๎นาน ขึ้นได๎ดีภายใต๎รํมเงา  

ใบเล็ก เมล็ดเล็ก แบน มีลาย และมีเมล็ดประมาณ 40,000 เมล็ด/กิโลกรัม  
2.4 ซีรูเลียม เป็นพืชคลุมที่เจริญเติบโตในระยะแรกช๎า สามารถคลุมพ้ืนที่ได๎หนาแนํนภายใน  

4-6 เดือน ทนทานตํอรํมเงาได๎ดี ไมํตายในหน๎าแล๎ง ใบสีเขียวเข๎มคํอนข๎างหนาและเป็นมัน แผํนใบมีขน เมล็ดมี
สีเขียวอํอนจนถึงน๎าตาลแกํ ผิวเมล็ดเรียบเป็นมันวาว มีเมล็ดประมาณ 26,200 เมล็ด/กิโลกรัม  

การเตรียมเมล็ดพืชคลุมเพื่อนาไปปลูก  
เมล็ดพืชคลุมที่ใช๎ปลูกควรมีความงอกร๎อยละ 80 ขึ้นไป เนื่องจากเมล็ดพืชคลุมมีเปลือกหุ๎มเมล็ดแข็ง 

ท าให๎น้ าซึมผํานเข๎าไปในเมล็ดยาก เมื่อนาไปปลูกเมล็ดจะงอกน๎อย จึงควรกระตุ๎นให๎เมล็ดงอกดีขึ้นโดยปฏิบัติ
ดังนี้  

1. แชํในน๎าอํุน ใช๎ปฏิบัติกับเมล็ดพืชคลุมคาโลโปโกเนียม เซนโตรซีมา และเพอราเรีย นาไปแชํในน๎า
อํุน (น้ าเดือด : น้ าเย็น อัตรา 2 : 1 ) นาน 2 ชั่วโมง น าเมล็ดไปผึ่งให๎แห๎งหมาด ๆ แล๎วนาไปคลุกกับ หิน
ฟอสเฟต เพ่ือนาไปปลูกตํอไป เมล็ดพืชคลุมที่เตรียมไว๎แล๎วควรปลูกให๎หมดในแตํละครั้ง การเก็บไว๎นานเกินไป
จะทาให๎ความงอกลดลง   

2. แชํในน๎ากรด ใช๎ปฏิบัติกับเมล็ดซีรูเลียม โดยแชํในกรดกามะถัน (กรดซัลฟิวริก) เข๎มข๎น นาน 10 
นาท ีนาไปล๎างน๎าแล๎วผึ่งให๎แห๎ง 

การปลูกและดูแลรักษาพืชคลุม  
ชํวงเวลาในการปลูกพืชคลุมมีหลายปัจจัยเกี่ยวข๎อง เชํน ฤดูกาล อายุของต๎นยาง การปลูกพืชคลุมให๎ประสบ
ความส าเร็จมีข๎อควรพิจารณา ดังนี้  

1. ควรปลูกในชํวงต๎นฤดูฝน เพ่ือให๎มีความชื้นที่เพียงพอให๎จะสามารถเจริญเติบโตได๎รวดเร็วเป็นการ
ควบคุมวัชพืช  

2. การเตรียมเมล็ดพืชคลุม  
-ใช๎เมล็ดพืชคลุม อัตราไรํละ 1 กิโลกรัม  
-แชํเมล็ดในน๎าเย็นหรือน๎าอํุน (น้ าเดือด : น้ าเย็น อัตรา 2 : 1) นาน 12 ชั่วโมง  
-ผสมปุ๋ยหินฟอสเฟตในอัตราสํวน 1.5 เทําของน๎าหนักเมล็ด คลุกเมล็ดพืชคลุมกํอนปลูก  

3. การปลูกพืชคลุมดิน  
ก.) ปลูกแบบเป็นแถว ปลูกหํางกัน 2 เมตร 3 แถว เหมาะกับสวนที่ปลูกพืชแซมและสวนที่อยูํ 

บนที่ลาดเท  
ข.) ปลูกแบบหลุม ระยะ 30 x 100 เซนติเมตร จานวน 5 แถว ตํอ 1 รํองยาง เหมาะส าหรับ 

สวนที่มีวัชพืชไมํหนาแนํน  
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4. การบ ารุงรักษาพืชคลุม  
เพ่ือให๎พืชคลุมเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่ได๎เร็ว และเพ่ือเพ่ิมปริมาณเศษซากพืช พ้ืนที่ที่มีความอุดม

สมบูรณ์ของดินต่ า ควรใสํปุ๋ยที่ใช๎กับยางที่ปลูกสูตร 20-8-20 หรือ 20-10-12 ประมาณ 10 กิโลกรัม/ไรํ ไมํควร
ใสํในชํวงที่พืชคลุมเป็นต๎นอํอนเพราะอาจท าให๎ตายได๎  

การปลูกพืชแซม  
หมายถึง พืชที่ปลูกแซมระหวํางแถวยางพาราอํอนเสริมรายได๎ในชํวง 3 ปีแรก พ้ืนที่ระหวํางแถวยาง

สามารถปลูกพืชล๎มลุกและพืชอายุสั้นที่ต๎องการแสงแดด ระหวํางแถวยาง เป็นการหารายได๎ โดยพิจารณาตลาด
และสภาพแวดล๎อมเป็นปัจจัยหลัก ดังนี้  

1. พืชไรํ ให๎ปลูกหํางจากแถวยางอยํางน๎อย 1 เมตร  
2. หญ๎ารูซี่ ให๎ปลูกหํางจากแถวยางอยํางน๎อย 1.5 เมตร  
3. กล๎วย มะละกอ ปลูกแถวเดียวกึ่งกลางระหวํางแถวยาง และปลูกพืชอายุสั้นในระบบผสมผสานได๎  
4. ไมํแนะน าให๎ปลูกมันสาปะหลัง อ๎อย ละหุํง  
5. บ ารุงรักษาพืชแซมตามค าแนะน าของพืชชนิดนั้น ๆ  
6. ควรทิ้งเศษซากพืชแซมไว๎ในที่เดิม หรือนาไปคลุมโคนยาง ให๎หํางโคนยางเล็กน๎อย  
7. ให๎ปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วทดแทนทันทีที่เลิกปลูกพืชแซม  

- เตรียมหลุมระยะ 30X100 เซนติเมตรจ านวน 5 แถวในพ้ืนที่ระหวํางแถวยาง  
- กลบเมล็ดให๎ลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร  

การปลูกพืชร่วม  
หมายถึง พืชที่ปลูกรํวมยางระหวํางแถวยางพาราเปิดกรีดเสริมรายได๎หลังชํวง 3 ปีแรก พ้ืนที่ระหวําง

แถวยางสามารถปลูกพืชที่ข้ึนได๎ดีในที่รํมเงาระหวํางแถวยาง เป็นการหารายได๎โดยพิจารณาตลาด และ
สภาพแวดล๎อมเป็นปัจจัยหลัก ดังนี้  

• ปลูกพืชที่ตลาดมีความต๎องการ เชํน ไม๎ตัดดอก ไม๎ตัดใบ พืชสมุนไพร  
• บารุงรักษาพืชแซมตามคาแนะนาของพืชชนิด นั้น ๆ  

 

7.วิธีการบ ารุงรักษา  
7.1 ต้นยางอายุ 6 เดือน-1 ปีครึ่ง  

1.การปราบวัชพืช  
1.1 ในแถวยางจากแนวโคนต๎นยางออกไปข๎างละไมํน๎อยกวํา 1 เมตร โดยวิธีถาก 

หรือใช๎สารเคมีตามความจาเป็น และเป็นไปตามหลักวิชาการ  
1.2 ระหวํางแถวยาง ดูแลพืชแซมและพืชคลุมไมํให๎มีวัชพืชรบกวน จัดหาปุ๋ย 

บ ารุงใสํพืชแซมและพืชคลุมตามความเหมาะสม ถ๎าไมํปลูกพืชคลุม/พืชแซมให๎หวดชิดดิน  
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1.3 ถ๎ามีหญ๎าคาให๎ขุดหรือใช๎สารเคมีท าลายตามความจ าเป็นและเป็นไปตาม 
หลักวิชาการ  

2. ปลูกซํอมต๎นยางที่ตายด๎วยยางช าถุง  
3. ตัดแตํงก่ิงแขนงดังนี้  

3.1 ต๎นฤดูฝนให๎ตัดแตํงกิ่งแขนงข๎างที่ต่ ากวํา 1 เมตรจากพ้ืนดิน สํวนที่แตกสูงกวํา 1  
เมตร ให๎ตัดออกเม่ือมีการแตกก่ิงแขนงที่ระดับ 1.90 – 2.30 เมตรแล๎ว  

a. ปลายฤดูฝนให๎ตัดแตํงกิ่งแขนงข๎างทุกกิ่งที่ต่ ากวํา 1.90 เมตร จากพ้ืนดิน และตัด 
แตํงก่ิงหลักในทรงพํุม โดยไว๎กิ่งแขนงข๎าง 2-3 กิ่งที่ระดับ 1.90 – 2.30 เมตรด๎วย กิ่งที่สูงกวํานี้ไมํต๎องตัดแตํง  

4. ใสํปุ๋ยอินทรีย์รํวมกับปุ๋ยบ ารุงต๎นยางตามอัตราการใสํปุ๋ยที่ กยท. ก าหนด โดยวิธีหวํานรอบ 
ต๎น หรือโรยเป็นแถบ 2 ข๎างต๎นยางบริเวณทรงพุํมใบ แล๎วคราดกลบ ส าหรับพื้นที่ลาดเอียงใสํปุ๋ยโดยวิธีการขุด
หลุม 2 หลุม บริเวณทรงพุํมแล๎วกลบ เพ่ือลดการชะล๎างและกํอนการใสํปุ๋ยต๎องปราบวัชพืช  

5. ก าหนดเวลาการใสํปุ๋ย เมื่อต๎นยางอายุ 12 เดือน เมื่อต๎นยางอายุ 15 เดือน และเมื่อต๎นยาง
อายุ 18 เดือน โดยใสํตามแบบงานวิจัย 

6. กรณีปลูกพืชแซมไว๎ ให๎จัดหาปุ๋ยบ ารุงสาหรับพืชแซมนั้นๆ หรือปลูกพืชที่เป็นปุ๋ยพืชสดเมื่อ 
ได๎ขนาดให๎ไถกลบ  

7. กํอนเข๎าฤดูแล๎งควรใช๎เศษพืช เชํน หญ๎าคา ฟางข๎าว ต๎นถั่ว เป็นต๎น คลุมบริเวณรอบโคน 
ต๎นยาง หํางจากต๎นยางประมาณ 10 เซนติเมตร เพ่ือชํวยปูองกันการสูญเสียความชื้นในดิน และท าแนวปูองกัน
ไฟรอบๆสวนยางเป็นแนวกว๎างไมํน๎อยกวํา 3 เมตร ตลอดจนในระหวํางแถวยางทุกๆ 100 เมตร  
 

7.3 ต้นยางอายุ 1 ปีครึ่งถึง 2 ปีครึ่ง 
1. การปราบวัชพืช  

1.1 ในแถวยางจากแนวโคนต๎นยางออกไปข๎างละไมํน๎อยกวํา 1 เมตร โดยวิธีถาก  
หรือใช๎สารเคมีตามความจาเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ  

1.2 ระหวํางแถวยาง ดูแลพืชแซมและพืชคลุมไมํให๎มีวัชพืชรบกวน จัดหาปุ๋ยบ ารุงใสํ 
พืชแซมและพืชคลุมตามความเหมาะสม ถ๎าไมํปลูกพืชคลุม/พืชแซมให๎หวดชิดดิน  

1.4 ถ๎ามีหญ๎าคาให๎ขุดหรือใช๎สารเคมีทาลายตามความจาเป็นและเป็นไปตามหลัก  
วิชาการ  

2. ตัดกิ่งแขนงที่มีอยูํระดับต่ ากวํา 2.50 เมตรออก  
3. ใสํปุ๋ยอินทรีย์รํวมกับปุ๋ยบ ารุงต๎นยางตามอัตราการใสํปุ๋ยที่ กยท. ก าหนด โดยใสํในระหวําง 

แถวยาง ตามแนวทรงพุํมของต๎นยาง และกํอนการใสํปุ๋ยต๎องปราบวัชพืชให๎เรียบร๎อย  
3. ก าหนดเวลาการใสํปุ๋ย  เมื่อต๎นยางอายุ 24 เดือน  เมื่อต๎นยางอายุ 30 เดือน โดยใสํตาม 

แบบงานวิจัย 
  5. ควรปลูกพืชที่เป็นปุ๋ยพืชสดเมื่อได๎ขนาดให๎ไถกลบ  
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6. ในฤดูแล๎งให๎นาวัสดุที่หางําย ยํอยสลายได๎ เชํน หญ๎าคา ฟางข๎าว ต๎นถั่ว หรือกระดาษ เป็น 
ต๎น มาคลุมดินบริเวณโคนต๎นยาง เพ่ือชํวยปูองกันการสูญเสียความชื้นในดิน และทาแนวปูองกันไฟรอบๆสวน
ยาง เป็นแนวกว๎างไมํน๎อยกวํา 3 เมตร ตลอดจนในระหวํางแถวยางทุก ๆ 100 เมตร  
 
7.3 ต้นยางอายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปีครึ่ง  

1. การปราบวัชพืช  
1.1 ในแถวยางจากแนวโคนต๎นยางออกไปข๎างละไมํน๎อยกวํา 1 เมตร โดยวิธีถาก  

หรือใช๎สารเคมีตามความจาเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ  
1.2 ระหวํางแถวยาง ดูแลพืชแซมและพืชคลุมไมํให๎มีวัชพืชรบกวน จัดหาปุ๋ยบ ารุงใสํ 

พืชแซมและพืชคลุมตามความเหมาะสม ถ๎าไมํปลูกพืชคลุม/พืชแซมให๎หวดชิดดิน  
1.3 ถ๎ามีหญ๎าคาให๎ขุด หรือใช๎สารเคมีทาลายตามความจาเป็น และเป็นไปตามหลัก 

วิชาการ  
2 .ใสํปุ๋ยอินทรีย์รํวมกับปุ๋ยบ ารุงต๎นยาง ตามอัตราการใสํปุ๋ยที่ กยท. ก าหนด โดยใสํในระหวําง 

แถวยาง ตามแนวทรงพุํมของต๎นยาง และกํอนการใสํปุ๋ยต๎องปราบวัชพืชให๎ เรียบร๎อย  
3. ก าหนดเวลาการใสํปุ๋ย  เมื่อต๎นยางอายุ 36 เดือน และเมื่อต๎นยางอายุ 42 เดือน โดยใสํ 

ตามแบบงานวิจัย  
4. ท าแนวปูองกันไฟในฤดูแล๎ง  

 
7.4 ต้นยางอายุ 3 ปีครึ่ง ถึง 4 ปีครึ่ง  

1. การปราบวัชพืช  
1.1 ในแถวยางจากแนวโคนต๎นยางออกไปข๎างละไมํน๎อยกวํา 1 เมตร โดยวิธีถาก  

หรือใช๎สารเคมีตามความจาเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ  
1.2 ระหวํางแถวยาง ดูแลพืชแซมและพืชคลุมไมํให๎มีวัชพืชรบกวน จัดหาปุ๋ยบ ารุงใสํ 

พืชแซมและพืชคลุมตามความเหมาะสม ถ๎าไมํปลูกพืชคลุม/พืชแซมให๎หวดชิดดิน  
1.3 ถ๎ามีหญ๎าคาให๎ขุดหรือใช๎สารเคมีทาลายตามความจาเป็นและเป็นไปตามหลัก 

วิชาการ 

2. ใสํปุ๋ยอินทรีย์รํวมกับปุ๋ยบารุงต๎นยางตามอัตราการใสํปุ๋ยบ ารุงที่ กยท. ก าหนดโดยใสํใน 
ระหวํางแถวยาง ตามแนวทรงพุํมของต๎นยาง และกํอนการใสํปุ๋ยต๎องปราบวัชพืชให๎เรียบร๎อย  
  3. ก าหนดเวลาการใสํปุ๋ย เมื่อต๎นยางอายุ 48 เดือน และ เมื่อต๎นยางอายุ 54 เดือน โดย 
ใสํตามแบบงานวิจัย 

4. กรณีท่ีปลูกพืชแซมหากผลผลิตลดลง ควรเอาพืชแซมออก หรืองดปลูกพืชแซมตํอไป  
5. ทาแนวปูองกันไฟในฤดูแล๎งด๎วย  
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7.5 ต้นยางอายุ 4 ปีครึ่ง ถึง 5 ปีครึ่ง  
1. การปราบวัชพืช  

1.1 ในแถวยางจากแนวโคนต๎นยางออกไปข๎างละไมํน๎อยกวํา 1 เมตร โดยวิธีถาก  
หรือใช๎สารเคมีตามความจาเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ  

1.2 ระหวํางแถวยาง ดูแลพืชคลุมไมํให๎มีวัชพืชรบกวน จัดหาปุ๋ยบ ารุงใสํพืชคลุมตาม 
ความเหมาะสม ถ๎าไมํปลูกพืชคลุมให๎หวดชิดดิน  

1.3 ถ๎ามีหญ๎าคาให๎ขุดหรือใช๎สารเคมีทาลายตามความจาเป็นและเป็นไปตามหลัก 
วิชาการ  

2. ใสํปุ๋ยอินทรีย์รํวมกับปุ๋ยบารุงต๎นยางตามอัตราการใสํปุ๋ยที่ กยท. ก าหนด โดยใสํใน  
ระหวํางแถวยาง ตามแนวทรงพุํมของต๎นยาง และกํอนการใสํปุ๋ยต๎องปราบวัชพืชให๎เรียบร๎อย  

3. ก าหนดเวลาการใสํปุ๋ย เมื่อต๎นยางอายุ 60 เดือน และเมื่อต๎นยางอายุ 66 เดือน โดยใสํตาม 
แบบงานวิจัย 

4. พืชแซมควรเอาออกให๎หมดและไมํควรปลูกพืชแซมอีก   
5. ท าแนวปูองกันไฟในฤดูแล๎งด๎วย  
 

7.6 ต้นยางอายุ 5 ปีครึ่ง ถึง 6ปีครึ่ง  
1. การปราบวัชพืช  

1.1 ในแถวยางจากแนวโคนต๎นยางออกไปข๎างละไมํน๎อยกวํา 1 เมตร โดยวิธีถาก 
หรือใช๎สารเคมีตามความจาเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ  

1.2 ระหวํางแถวยาง ดูแลพืชคลุมไมํให๎มีวัชพืชรบกวน จัดหาปุ๋ยบ ารุงใสํพืชคลุมตาม 
ความเหมาะสม ถ๎าไมํปลูกพืชคลุมให๎หวดชิดดิน  

1.3 ถ๎ามีหญ๎าคาให๎ขุดหรือใช๎สารเคมีทาลายตามความจาเป็นและเป็นไปตามหลัก 
วิชาการ  

2. ใสํปุ๋ยอินทรีย์รํวมกับปุ๋ยบารุงต๎นยางตามอัตราการใสํปุ๋ยที่ กยท. ก าหนด โดยใสํใน 
ระหวํางแถวยาง ตามแนวทรงพุํมของต๎นยาง และกํอนการใสํปุ๋ยต๎องปราบวัชพืชให๎เรียบร๎อย  

3. ก าหนดเวลาการใสํปุ๋ย เมื่อต๎นยางอายุ 72 เดือน  และเมื่อต๎นยางอายุ 78 เดือน โดย 
ใสํตามแบบงานวิจัย 

4. ท าแนวปูองกันไฟในฤดูแล๎ง   
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8. การใส่ปุ๋ยยางพารา  
สูตรปุ๋ย และอัตราปุ๋ยที่แนะนาสาหรับยางพารา เป็นสูตรปุ๋ยทั่วไปเหมาะสาหรับดินที่เป็นตัวแทนสํวน

ใหญํของประเทศ เพ่ือให๎เกษตรกรสามารถนาไปปฏิบัติได๎งําย  
8.1 ยางพาราก่อนเปิดกรีด ปุ๋ยบ ารุง ปุ๋ยเคมีท่ีแนะนาให๎ใช๎ในสวนยางกํอนเปิดกรีดมี 3 สูตร ตามเขต

ปลูกยาง คือ   
1) สูตร 20-8-20 สาหรับดินรํวนเหนียวและดินรํวนทรายในเขตปลูกยางเดิม  
2) สูตร 20-10-12 สาหรับดินรํวนเหนียวในเขตปลูกยางใหมํ  
3) สูตร 20-10-17 สาหรับดินรํวนทรายในเขตปลูกยางใหมํ  

หมายเหตุ -เขตปลูกยางเดิม คือ เขตพ้ืนที่ปลูกยางภาคใต๎และภาคตะวันออก 3 จังหวัด คือ ระยอง 
จันทบุรี และตราด  

  -เขตปลูกยางใหมํ ได๎แกํ พ้ืนที่ปลูกยางในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 
ตะวันออก (นอกเหนือจาก 3 จังหวัด) และภาคกลาง  

             อัตราปุ๋ยที่แนะนาให๎ใสํแตกตํางกันตามชนิดของเนื้อดิน และอายุของต๎นยาง ควรใสํปุ๋ย
อินทรีย์ รํวมด๎วยในพื้นที่ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุตามอัตรา อยํางน๎อย 2 กิโลกรัมตํอต๎นตํอปี โดยคลุกเคล๎ากับ
ดินกํอนใสํปุ๋ยเคมี 15-20 วัน  

วิธีการใสํปุ๋ยยางเล็ก ใสํเป็นวงกลมรอบ ๆ ล าต๎นตามบริเวณทรงพุํม เมื่อต๎นยางมีอายุ 2 ปีขึ้น 
ไป ให๎ใสํปุ๋ยโดยโรยเป็นแถบ 2 ข๎างแถวยางตามบริเวณทรงพุํมของต๎น แล๎วเกลี่ยดินกลบให๎ปุ๋ยอยูํใต๎ผิวดิน ใน
พ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกติดตํอกันเป็นเวลานาน ควรใสํโดยขุดหลุมลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร 
จานวน 2 หลุมตํอต๎น เพ่ือลดการชะล๎างปุ๋ย การใสํปุ๋ยบริเวณรอบทรงพํุม เนื่องจากบริเวณปลายรากจะอยูํ
บริเวณทรงพุํม เป็นรากใหมํๆ และรากฝอยซึ่งเป็นรากที่ส าคัญในการดูดน๎า และสารอาหารจากดินจะมีอยูํมาก
ในบริเวณนั้น 
 

8.2 ยางพาราหลังเปิดกรีด ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-18  
ในกรณีผสมปุ๋ยใช๎เอง หรือปุ๋ยเคมีสูตรส าเร็จ 29-5-18 โดยแบํงใสํปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก 

ใสํต๎นฤดูฝนชํวงใบเพสลาด และครั้งที่สองใสํปลายฤดูฝน อัตรา 500 กรัมตํอต๎นตํอครั้ง ในชํวงที่ดินมีความชื้น
หรือฝนตกติดตํอกัน โดยหวํานระหวํางแถวหรือโรยบริเวณก่ึงกลางแถว ควรเกลี่ยใบยางให๎เป็นแนวกํอนใสํปุ๋ย
แล๎วคราดกลบ ในกรณีที่ระหวํางแถวยางเป็นรํองระบายน๎าให๎ใสํปุ๋ยหํางจากโคนต๎นยางประมาณ 2-3 เมตร ถ๎า
พ้ืนที่ลาดเอียง หรือสูง ๆ ต่ า ๆ เป็นลอนลาด ควรขุดหลุมแล๎วฝังกลบเพื่อปูองกันปุ๋ยถูกชะล๎าง ไมํควรใสํปุ๋ย
บริเวณโคนต๎นยาง เนื่องจากรากฝอยบริเวณใกล๎ ๆ ลาต๎นสํวนใหญํเป็นรากแกํมีศักยภาพในการดูดธาตุอาหาร
ต่ ามาก การผสมปุ๋ยสูตร 30-5-18 มีสัดสํวนการผสมอยํางงําย ดังนี้ 6:1:3 หมายถึง ปุ๋ยยูเรีย  
(46-0-0) จานวน 6 กระสอบ ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) จานวน 1 กระสอบ และปุ๋ยโพแทสเซียม 
(0-0-60) จานวน 3 กระสอบ สูตรนี้ผสมได๎ครั้งละ 500 กิโลกรัม หรือ 10 กระสอบ ใสํต๎นยางได๎ 1,000 ต๎น 
อัตราต๎นละ 500 กรัม  
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  ในกรณีที่ไมํต๎องการผสมปุ๋ยใช๎เอง และไมํสามารถหาปุ๋ยสูตร 29-5-18 จากร๎านค๎าได๎  
เกษตรกรอาจเลือกใช๎ปุ๋ยสูตร 15-7-18 แทนโดยใสํครั้งละ 0.5 กิโลกรัมตํอต๎น รํวมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 ถ๎าใสํ
แบบหวํานใช๎อัตราครั้งละ 300-350 กรัมตํอต๎น ถ๎าใสํแบบขุดหลุมแล๎วฝังกลบใช๎อัตราครั้งละ 150-175 กรัมตํอ
ต๎น โดยใสํปีละ 2 ครั้ง  

ส าหรับการใสํปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ ควรใสํโดยผสมคลุกเคล๎ากับดิน หรืออาจใช๎วิธีโรยเป็น 
จุดๆ หํางจากแถวยาง 2-3 เมตร หรือใสํกึ่งกลางระหวํางแถวยาง ไมํควรวางปุ๋ยคอกท้ังกระสอบ ถึงแม๎วําจะ
กรีดกระสอบให๎ขาดก็ตาม เพราะไมํมีผลในการปรับสภาพดิน  
 
วิธีการผสมปุ๋ยและการเก็บรักษาปุ๋ยผสม  

การผสมปุ๋ยเป็นวิธีการงําย ๆ ที่เกษตรกรสามารถท าเองได๎ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผสมปุ๋ยมีดังนี้  
- เครื่องชั่งอยํางหยาบ  
- จอบ พลั่ว  
- ลานพ้ืนซีเมนต์ หรือลานดินที่แนํนเรียบ  

1.1 ปุ๋ยที่นามาผสมควรมีขนาดสม่ าเสมอใกล๎เคียงกัน  
1.2 เมื่อชั่งปุ๋ยตามที่ค านวณแล๎ว ทาการคลุกเคล๎าปุ๋ยให๎เข๎ากัน โดยใช๎พลั่วหรือจอบตักปุ๋ยที่ทับกันเป็น

ชั้น ๆ มารวมเป็นกองสูง แล๎วใช๎จอบเกลี่ยให๎กระจายเป็นกองแบน ๆ อีก ทาเชํนนี้ 3-4 ครั้ง ปุ๋ยทุกสํวนก็จะ
ผสมกันอยํางสม่ าเสมอ  

1.3 ถ๎าหากต๎องการใสํปุ๋ยแมกนีเซียมในปุ๋ยผสมเพื่อเพ่ิมธาตุแมกนีเซียมแกํต๎นยางหลังเปิดกรีด  ในกรณี
ที่ดินนั้นขาดธาตุแมกนีเซียม ก็สามารถท าได๎โดยใช๎ปุ๋ยคีเซอไรท์ซึ่งให๎ธาตุแมกนีเซียม ผสมคลุกเคล๎ากับปุ๋ยที่ใช๎
จานวนน๎อยให๎เข๎ากันกํอน แล๎วจึงทาการผสมปุ๋ยชนิดอื่นตามปกติ ทั้งนี้เพ่ือให๎ธาตุแมกนีเซียมที่ใช๎ในปริมาณ
น๎อยมากมีโอกาสกระจัดกระจายอยํางสม่ าเสมอทั่วกองปุ๋ยผสมนั้น   

1.4 ควรผสมปุ๋ยในจานวนที่ต๎องการใช๎เทํานั้นโดยค านวณจากอัตราปุ๋ยที่ใสํตํอต๎น และควรนาไปใสํ
ให๎แกํต๎นยางทันที   

1.5 ไมํควรเก็บไว๎นานเกิน 2 สัปดาห์ เพราะปุ๋ยอาจชื้นและจับตัวเป็นก๎อนทาให๎ปุ๋ยเสื่อมคุณภาพและ  

ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยลดลง 
 
ข้อดีของการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง  

1. ราคาปุ๋ยผสมใช๎เองถูกกวําปุ๋ยสูตรส าเร็จ ตันละประมาณ 1000-1500 บาท  
2. เกษตรกรได๎ใช๎ปุ๋ยที่ถูกต๎องตามความต๎องการของยางพารา   
3. ลดปัญหาเรื่องปุ๋ยเคมีปลอมหรือปุ๋ยด๎อยคุณภาพ เพราะแมํปุ๋ยปลอมยาก  
4. เกษตรกรมีปุ๋ยสูตรที่ต๎องการใช๎ในเวลาที่ปุ๋ยสูตรส าเร็จไมํมีจ าหนํายในท๎องตลาดทั่วไป  
5. เป็นการสนับสนุนการใช๎ปุ๋ยเคมีอยํางถูกหลักเศรษฐกิจ  
6. เป็นการรองรับอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีภายในประเทศ  
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7. เป็นการลดต๎นทุนการใช๎ปุ๋ยเคมีอยํางถูกหลักเศรษฐกิจ  
8. ทาให๎ตลาดปุ๋ยมีการแขํงขันกันมากขึ้น  
9. เป็นทางเลือกแกํเกษตรกรในการใช๎ปุ๋ย  
 

ข้อแนะนาในการซื้อปุ๋ยเคมี  
1. ควรรวมกลุํมกันสั่งซื้อปุ๋ยเคมีที่ต๎องการครั้งละมาก ๆ ซึ่งจะได๎ราคาถูกกวํา และสะดวกยิ่งข้ึน  
2. ควรซื้อจากตัวแทน หรือร๎านค๎าปุ๋ยที่นําเชื่อถือได๎  
3. ปุ๋ยเคมีท่ีขึ้นทะเบียนถูกต๎องตามกฎหมายทุกชนิดต๎องขึ้นทะเบียนยกเว๎น  ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ซึ่งจะไมํ

มีเลขทะเบียนที่ข๎างกระสอบ เชํน ยูเรีย (46-0-0) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) เป็นต๎น  
4. ปุ๋ยเคมีท่ีขึ้นทะเบียนถูกต๎อง ต๎องมีเลขทะเบียนของกรมวิชาการเกษตรที่ข๎างกระสอบ   
5. ไมํควรซื้อปุ๋ยเคมีที่แบํงบรรจุ  
6. ไมํควรซื้อปุ๋ยผสมจากคนกลางหรือพํอค๎าผสมปุ๋ยขายเพราะอาจจะได๎ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร  ไมํถูกต๎อง

ตามสูตรปุ๋ย 
 
9. การตัดแต่งกิ่งยางพารา  

วิธีการตัดแตํงกิ่งเพ่ือสร๎างทรงพํุมให๎เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจาเป็น เพ่ือชํวยให๎ต๎นยางมีทรงพุํมแข็งแรง 
เจริญเติบโตเร็ว ลดปัญหาความเสียหายที่เกิดจากลมและโรคยาง ตลอดจนเป็นการเตรียมพ้ืนที่บริเวณลาต๎นให๎
เหมาะสมตํอการกรีดยาง ต๎นยางมีความสมบูรณ์สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได๎สูงอยํางตํอเนื่องยาวนาน ในชํวง
หลังเปิดกรีด  

วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช๎ตัดแตํงกิ่ง  
 กรรไกรตัดแตํงกิ่ง  

 มีด / เลื่อยแตํงก่ิง  

 ปูนแดง หรือปูนขาว หรือสีน๎ามัน พร๎อมแปรง  
ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการตัดแต่งกิ่ง  

ชํวงเวลาที่เหมาะสมตํอการตัดแตํงก่ิงยาง คือ ชํวงปลายฤดูฝน กํอนเข๎าสูํฤดูแล๎ง ซึ่งมีสภาพอากาศและ
สภาพดินชื้นอยูํบ๎าง  
 
วิธีการตัดแต่งกิ่งมี 3 ลักษณะ  

การเลือกใช๎วิธีตัดแตํงก่ิง ขึ้นอยูํกับอายุยาง สภาพทรงพํุม และจุดมุํงหมายของการตัดแตํง ซึ่งแบํงเป็น 
4 ลักษณะใหญํ ๆ ได๎แกํ 1. การตัดแตํงกิ่งยางอํอน 2. การตัดแตํงเพ่ือควบคุมทรงพุํมให๎มีพ้ืนที่ใบเหมาะสม 3. 
การตัดแตํงกิ่งเพ่ือปูองกันความเสียหายจากลม และ 4. การตัดแตํงกิ่งต๎นยางที่เกิดความเสียหายจากลม  

1. การตัดแต่งกิ่งยางอ่อน  
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กระท าหลังจากปลูกยางได๎ 2 เดือน ควรหมั่นตัดแตํงก่ิงเป็นระยะ ๆ อยํางสม่ าเสมอ เพ่ือให๎ 
เปลือกลาต๎นเรียบสะดวกตํอการเปิดกรีดทั้งระบบกรีดปกติ และระบบเปิดกรีดยางหน๎าสูง ตลอดจนมีทรงพํุมที่
เหมาะสม ลักษณะทรงพํุมที่ดี ควรมีทรงพํุมโปรํงเป็นรูปตัววี หรือทรงกรวยหงาย ด๎วยการเลี้ยงกิ่งกระโดงให๎
สมบูรณ์แข็งแรง เลือกแตํงก่ิงให๎เหลือกิ่งแขนงที่ทามุมกว๎างกับลาตัน และมีกิ่งรองน๎อยแผํรอบทรงพุํมอยําง
สมดุล ตามข้ันตอนดังนี้  

ระยะที่ 1 ต๎นฤดูฝนแรก  
ชํวงต๎นฤดูฝนแรก ให๎ตัดแตํงก่ิงแขนงข๎างท่ีแตกต่ ากวํา 30 เซนติเมตร จากพ้ืนดินและหมั่น 

เดินตรวจดูต๎นยางอยํางสมําเสมอ หากพบวํามีก่ิงแขนงแตกออกมาใหมํให๎รีบปลิดหรือใช๎กรรไกรตัดออก  สํวนกิ่ง
แขนงข๎างท่ีสูงกวํา 30 เซนติเมตร คัดเลือกเลี้ยงกิ่งที่สมบูรณ์ไว๎พียง 2-3 กิ่ง ในต าแหนํงที่ได๎สมดุล เพ่ือชํวยให๎มี
พ้ืนที่ใบเหมาะสม  

ระยะที่ 2 ต๎นฤดูฝนปีที่ 2  
ตัดแตํงก่ิงแขนงข๎างทุกก่ิงที่แตกต่ ากวํา 1 เมตร จากพ้ืนดิน และหมั่นเดินตรวจดูต๎นยางอยําง 

สมําเสมอ หากพบวํามีก่ิงแขนงเริ่มแตกออกมาใหมํให๎รีบปลิดหรือใช๎กรรไกรตัดออก  สํวนที่สูงกวํา 1.43 เมตร 
ควรตัดออกตํอเมื่อมีก่ิงที่ระดับ 1.90-2.30 เมตรออกมาแล๎ว หรือก่ิงแขนงที่เลี้ยงไว๎เจริญเติบโตมากกวํา 3 ฉัตร 
เพ่ือเลี้ยงทรงพํุมในระยะท่ี 3  

ระยะที่ 3 ปลายฤดูฝนปีที่ 2  
กิ่งแขนงข๎างทุกก่ิงที่แตกสูงเกินกวําชํวง 2.30 เมตร ไมํต๎องตัดแตํงอีก ต๎นยางอํอนที่มีกระโดง 

ยอดเดิมแคระแกร็นไมํเจริญเติบโตและมีกิ่งแขนงข๎างแตกออกมาใหมํ  2-3 กิ่ง เจริญเติบโตสมบูรณ์ไมํแตกตําง
กัน จาเป็นต๎องตัดทอนยอดของก่ิงแขนงข๎าง เพ่ือชะลอการเติบโตให๎เหลือกิ่งที่มีแนวโน๎มเจริญเติบโตเป็นกิ่ง
กระโดงยอดที่ดีเพียงกิ่งเดียว ด๎วยการตัดก่ิงบริเวณใต๎ข๎อฉัตร ให๎เหลือใบของฉัตรนั้น ๆ ไว๎ 4-5 ใบ เพ่ือชํวยปรุง
อาหารและปูองกันการแตกตาใหมํมากเกินไป  

บางกรณีแม๎มีกิ่งแขนงข๎างแตกออกมาเพียงกิ่งเดียว  แตํมีความสมบูรณ์และแข็งแรงมากกวํายอดเดิมที่
แสดงอาการแคระแกร็นอยํางเดํนชัด ก็จาเป็นต๎องตัดกระโดงยอดเดิมทิ้ง แล๎วเลี้ยงก่ิงแขนงข๎างเป็นกระโดงยอด
แทน ด๎วยเหตุผลเชํนเดียวกัน  

 
2. การตัดแต่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มให้มีพื้นที่ใบเหมาะสม  

การตัดแตํงยางอํอนในเขตพ้ืนที่แห๎งแล๎ง จาเป็นต๎องควบคุมทรงพุํมให๎มีการแตกก่ิงที่เหมาะสม  มีพํุมใบ
สมบูรณ์ และเจริญออกไปในทิศทางท่ีได๎สมดุล เพ่ือให๎ต๎นยางอํอนสร๎างอาหารได๎ดี ปูองกันการแตกก่ิงเป็นพุํม  
ภายหลังตัดแตํงเลี้ยงกิ่งให๎เจริญเติบโตเป็นทรงพุํมที่ 1.90-2.30 เมตร ควรตัดแตํงกิ่งแขนงให๎เหลือเพียง 2-3 กิ่ง 
เก็บไว๎เป็นกิ่งหลักและให๎กิ่งเหลํานี้เจริญตํอไปอีก 2-3 ฉัตร เทํานั้น  

3. การตัดแต่งกิ่งเพื่อป้องกันความเสียหายจากลม  
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ภายหลังตัดแตํงก่ิงยางอํอนแล๎ว ไมํควรตัดแตํงอีก ยกเว๎นกรณีที่ต๎นยางนั้นมีทรงพํุมแนํนทึบ แตกกิ่ง
ก๎านไมํสมดุล จึงทาการตัดแตํงใหมํอีกครั้ง โดยเฉพาะอยํางยิ่งบริเวณท่ีมีกระแสลมรุนแรงพัดเป็นประจ า  ควร
ตัดกิ่งที่อยูํภายในทรงพํุมและกิ่งที่ไมํสมบูรณ์แข็งแรง หรือมีทิศทางไมํสมดุลออก เพ่ือชํวยให๎ลมพัดผํานได๎
สะดวก ปูองกันมิให๎กิ่งก๎านและทรงพํุมฉีกขาด หรือโคํนล๎ม  

4. การตัดแต่งกิ่งต้นยางท่ีเกิดความเสียหายจากลม  
ต๎นยางที่ได๎รับความเสียหายจากลม ควรรีบตัดแตํงก่ิงที่ฉีกขาด หรือแตกออกจากล าต๎นให๎หมดทันที 

เพ่ือมิให๎ความเสียหายลุกลามตํอไป จากนั้นต๎องตัดแตํงก่ิงที่เหลืออยูํแตํมีทิศทางไมํสมดุลกับกิ่งบางสํวนออก  
เพ่ือมิให๎ทรงพํุมหนักไปข๎างใดข๎างหนึ่ง  ส าหรับต๎นยางที่ได๎รับความเสียหายเพียงแคํทรงพุํมเอนไปข๎างหนึ่งข๎าง
ใดมาก หรือลาต๎นโค๎ง ให๎ตัดแตํงก่ิงด๎านที่หนักไมํสมดุลออก เพ่ือปูองกันมิให๎ต๎นยางโคํนล๎ม หรือถอนราก 
เนื่องจากกระแสลมอีกตํอไป   
 
ข้อควรปฏิบัติในการตัดแต่ง 
 1. ควรตัดแตํงกิ่งในชํวงต๎นและปลายฤดูฝนเทํานั้น  
 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ตัดแตํงก่ิงต๎องคมและสะอาด  เพ่ือปูองกันเปลือกฉีกขาดเป็นรอยแผลขนาด
ใหญ ํและเชื้อราเข๎าท าลายทางบาดแผล  
 3. กรณีก่ิงแขนงแตกใหมํยังอํอนมาก ต๎องตัดให๎ชิดลาต๎นมากที่สุด  
 4. กรณีก่ิงแขนงขนาดใหญํ ควรแบํงตัดอยํางน๎อย 2 ครั้ง ครั้งแรกใช๎เลื่อยตัดให๎หํางจากบริเวณล าต๎น
พอสมควร โดยเลื่อยด๎านลํางของก่ิงให๎ลึกพอสมควรกํอน จึงกลับมาเลื่อยด๎านบนจนขาด ทั้งนี้เพ่ือปูองกันก่ิงฉีก 
จากนั้นจึงเลื่อยครั้งที่สองเป็นการตัดชิดลาต๎น  
 5. สาหรับการตัดกิ่งแขนงท่ีอยูํสูง ห๎ามโน๎มต๎นยางลงมาตัด เพราะจะท าให๎ไส๎ของต๎นยางในเนื้อไม๎แตก 
ต๎นยางอาจตายได๎  
 6. หลังตัดแตํงใช๎ปูนขาว หรือปูนแดง หรือสีน๎ามันทาบริเวณแผลที่ตัด ปูองกันเชื้อโรคเข๎าท าลาย  
สวนยางที่ปฏิบัติดูแลรักษาเป็นอยํางดี มีการตัดแตํงก่ิงถูกต๎องตามหลักการดังกลําวข๎างต๎น จะชํวยให๎ต๎นยาง
เจริญเติบโตดีขึ้น มีรูปทรงได๎สมดุลดี ทรงพํุมโปรํง ล าต๎นกลม เปลือกเรียบ งํายตํอการกรีดเอาน้ ายางสามารถ
ลดปัญหาที่อาจเกิดความเสียหายเนื่องจากลม หรือจากโรคตําง ๆ ได๎  
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10. การป้องกันไฟไหม้ในสวนยางพารา  
สาเหตุที่สวนยางเกิดไฟไหม๎ อาจเกิดจากก๎นบุหรี่ที่มีผู๎ทิ้งไว๎ หรือเกิดจากสวนข๎างเคียงเกิดไฟไหม๎แล๎ว

ลุกลามเข๎ามาในสวนยาง หรือจากไฟปุาตามธรรมชาติ ประกอบกับในชํวงหน๎าแล๎งมีเชื้อไฟจากวัชพืชที่แห๎งตาย 
วัสดุคลุมโคนต๎นยางและใบยางรํวง ทาให๎ไฟไหม๎ขยายตัวได๎อยํางรวดเร็ว  

การป้องกัน  
1. ท าแนวกันไฟ เพ่ือปูองกันไฟที่ลุกลามมาจากบริเวณข๎างเคียง โดยการขุด ถากวัชพืช และ 

เก็บเศษซากพืช หรือไถบริเวณรอบสวนยาง ออกเป็นแนวกว๎างประมาณ 3-5 เมตร ส าหรับสวนยางขนาดใหญํ 
ควรท าแนวกับไฟภายในสวนระหวํางแถวยางทุก ๆ 100 เมตร  

1. การกาจัดวัชพืช ควรกกจัดวัชพืชบริเวณแถวยางออกให๎หมดข๎างละ 1 เมตร ใช๎วิธีถาก  
หรือตัดออก แล๎วนาเศษมาคลุมโคนต๎น ควรหลีกเลี่ยงการใช๎สารเคมีกาจัดวัชพืชในหน๎าแล๎ง เพราะวัชพืชที่ยืน
แห๎งตายอาจเป็นเชื้อไฟได๎อยํางดี  

การแก้ไขเมื่อต้นยางถูกไฟไหม้  
ในกรณีที่ถูกไฟไหม๎ไมํรุนแรงนัก ควรใช๎ปูนขาวผสมน้ าอัตรา 1:1 ทิ้งไว๎ค๎างคืน แล๎วทาล าต๎น  

เพ่ือปูองกันความร๎อนจากแสงแดด และปูองกันต๎นยางสูญเสียน้ า รวมทั้งโรคและแมลงอาจเข๎าทาลาย หาก
เปลือกต๎นยางบริเวณท่ีถูกไฟไหม๎แตกออก ให๎ใช๎มีดคม ๆ ปาดเอาสํวนที่เสียหายออก แล๎วใช๎สีน๎ามันทาปิดทับ 
เพ่ือชํวยให๎รอยแผลหายได๎เร็วขึ้น หากต๎นยางได๎รับความเสียหายมากจนไมํอาจรักษาหน๎ายางได๎เกินร๎อยละ 40 
ของทั้งสวน ควรท าการปลูกใหมํ 
 
11. โรคยางพาราที่ส าคัญและการป้องกันกาจัด  

11.1 โรคราก  
โรครากของยางพาราที่ส าคัญในประเทศไทยมี 3 ชนิดคือ โรครากขาว โรครากน๎าตาล และโรครากแดง 

สาเหตุเกิดจากเชื้อเห็ดราชั้นสูง เชื้อราเข๎าทาลายระบบราก ทาให๎ต๎นยางที่เป็นโรคยืนต๎นตาย โรคจะลุกลามไปสูํ
ต๎นยางรอบรัศมีของต๎นที่เป็นโรคทั้งในแถวและระหวํางแถว หากปลํอยไว๎โรคจะขยายลุกลามทาให๎ต๎นยางตาย
เพ่ิมข้ึนและรายได๎ลดลงตลอดอายุการให๎ผลผลิตของสวนยาง  

การปูองกันกาจัดโรครากให๎ประสบผลส าเร็จต๎องใช๎วิธีการจัดการแบบผสมผสาน ทั้งการปฏิบัติทางเขต
กรรม การทาความสะอาดแปลงปลูก การใช๎สารเคมี และการเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ใน
ดิน โดยเริ่มตั้งแตํการเตรียมแปลงปลูกจนถึงระยะเก็บเก่ียวและโคํน ได๎แกํ เตรียมพื้นท่ีปลูกในชํวงแล๎ง โดยกา
จัดตอไม๎หรือรากไม๎เดิมออกจากแปลง ให๎ไถพลิกดินตากแดดอยํางน๎อย 2 ครั้ง แตํละครั้งหํางกัน 10-20 วัน ใน
แปลงยางปลูกแทนที่มีประวัติเป็นโรคราก ไมํควรปลูกยางในชํวง 1-2 ปีแรก แตํให๎ปลูกพืชล๎มลุกอายุสั้น
ทดแทนกํอน เชํน พืชไรํตระกูลถั่ว พืชคลุม พืชตระกูลแตง ข๎าวโพดหรือข๎าวไรํ เพ่ือตัดวงจรชีวิตเชื้อราโรครากท่ี
มีชีวิตอยูํในเศษรากไม๎ในดิน  
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ปูองกันต๎นยางปลูกใหมํติดเชื้อราโรครากขาวในแปลงยางที่มีประวัติการเป็นโรคมากํอน  ใสํกามะถันผง 
หรือปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 100-200 กรัม ผสมกับดินในหลุมทิ้งไว๎ 15 วันกํอนปลูกยาง หรือใช๎ปุ๋ย
แอมโมเนียมซัลเฟต 200-300 กรัม ผสมกับดินและกลบปลูกต๎นยางได๎โดยไมํต๎องทิ้งชํวง จากนั้นใสํซ้ า อัตรา
เดิมทุก 4 เดือนในชํวงที่ดินมีความชื้น โดยโรยและกลบตามแนวรอบทรงพํุมในชํวงแรกปลูกถึง 2 ปี ไมํควรโรย
ให๎ชิดต๎น เนื่องจากทาให๎เกิดอันตรายกับต๎นยาง และยูเรียไมํควรใสํในชํวงที่ยางใบอํอน  

การควบคุมโรคหลังปลูก ตรวจสอบการเป็นโรคโดยการสังเกตลักษณะใบ ลักษณะโคนต๎นและราก 
หากพบต๎นยางเป็นโรครุนแรง ให๎ขุดออก ต๎นยางที่เริ่มแสดงอาการทางใบ ให๎ใช๎สารเคมีรักษาและปูองกันต๎น
ข๎างเคียง โดยขุดดินออกจากโคนต๎นให๎เป็นรํองรอบโคนกว๎าง 30-45 เซนติเมตร และราดสารเคมีที่ผสมน๎าลงไป
รอบโคนต๎นปริมาณ 1-4 ลิตรขึ้นกับขนาดของต๎นยาง โดยไมํต๎องกลบดิน และใช๎สารเคมีซ้ า ทุก 4-6 เดือน 
อยํางน๎อย 2 ครั้ง และให๎ตรวจสอบต๎นยางสม่ าเสมอ หากพบต๎นยางเป็นโรคในชํวง 3 ปีแรก แสดงวําบริเวณ
หลุมปลูกหรือบริเวณใกล๎เคียงมีแหลํงเชื้ออยูํ ให๎ขุดทาลาย รํวมกับการขุดรํองเพ่ือปูองกันการลุกลามของโรค 
กว๎าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ระหวํางต๎นถัดจากต๎นยางแสดงอาการทางใบในแถวเดียวกันข๎างละ 2 
ต๎น และก่ึงกลางระหวํางแถวข๎างเคียงของแถวยางที่พบโรคกับแถวถัดไปทั้งสองข๎าง   

11.2 โรคราสีชมพู  
โรคราสีชมพูระบาดในชํวงฤดูฝนเป็นโรคที่ท าความเสียหายกับต๎นยางอายุ 3-7 ปี ท าให๎กิ่งแห๎ง ต๎นทรุด

โทรม แคระแกร็น ไมํสามารถเปิดกรีดได๎ตามก าหนด หากเป็นโรครุนแรง ท าให๎ต๎นยางยืนต๎นตายได๎ สํวนต๎นยาง
ที่มีอายุมากแล๎วได๎รับความเสียหายเพราะโรคนี้น๎อย  

การปูองกันและการกาจัดโรค ชํวงฤดูฝนหมั่นตรวจสอบต๎นยางอยํางสม่ าเสมอ หากพบโรคในระยะ
เริ่มแรก สามารถควบคุมได๎ โดยใช๎มีดเฉือนหรือขูดเปลือกบริเวณท่ีเป็นโรคและใช๎สารเคมีทาทับ รอยแผลต๎น
ยางอายุ 3-4 ปี หากมีก่ิงหรือลาต๎นตายลงมาท้ังทรงพํุม ให๎ตัดสํวนที่เป็นโรคออก ต่ ากวําบริเวณท่ีเป็นโรค 3 นิ้ว 
ทาสารเคมีเคลือบรอยตัด ปลํอยให๎กิ่งแขนงท่ีงอกออกมาใหมํ 

11.3 โรคใบร่วงไฟทอบทอรา  
ท าความเสียหายแกํต๎นยางท้ังยางเล็กและยางใหญํ โดยเข๎าทาลายได๎ทั้ง แผํนใบ ก๎านใบ กิ่งก๎านท่ีเป็นสี

เขียว ฝักยางและหน๎ากรีด ผลผลิตยางจะลดลงเมื่อใบยางรํวงมากกวําร๎อยละ 20 และจะลดลงมากขึ้นตาม
ความรุนแรงของโรคหากรํวงมากกวําร๎อยละ 75 จะทาให๎ผลผลิตลดลงร๎อยละ 30-50  

การปูองกันและกาจัดโรคโดยการบ ารุงรักษาสวนยางให๎สมบูรณ์ ด๎วยการใสํปุ๋ยตามคาแนะนา เพ่ือ
สร๎างความทนทานตํอภาวะวิกฤติการระบาดของโรค จัดการสวนยางให๎โลํงมีอากาศถํายเทได๎สะดวกเพ่ือลด
ความเสี่ยงเชื้อราทาให๎เกิดโรคบริเวณหน๎ากรีด หากมีใบยางรํวงมากกวําร๎อยละ 50 ควรหยุดกรีด หรือลด
ความถี่ในการกรีดลงเนื่องจากผลผลิตลดลงมากและเพ่ือปูองกันอาการเปลือกแห๎ง  ชํวงปลายฤดูฝน ควรเรํงใสํ
ปุ๋ยบ ารุง หากสวนยางมีภาวะน๎าทํวมขังเป็นเวลานาน ควรงดการใสํปุ๋ยทุกชนิดจนกวําต๎นยางฟื้นตัว ต๎นยางเล็ก
ที่เริ่มแสดงอาการตายจากยอด ให๎ตัดยอดต่ ากวํารอยแผลประมาณ 5 เซนติเมตร  
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11.4 โรคราแป้ง  
โรคราแปูงของยางพาราระบาดภายหลังจากการผลัดใบประจาปี ท าให๎ใบยางและดอกยางรํวง มี

ผลกระทบตํอการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และขาดแคลนเมล็ดยาง ความรุนแรงของโรคข้ึนกับอายุใบ สภาพ
อากาศชํวงที่ต๎นยางแตกใบใหมํ และความต๎านทานโรคของพันธุ์ยาง  

การปูองกันและกาจัดโรค บ ารุงรักษาสวนยางให๎สมบูรณ์ ด๎วยการใสํปุ๋ยตามคาแนะน า เพ่ือสร๎างความ
ทนทานตํอภาวะวิกฤติการระบาดของโรค ชํวงปลายฤดูฝนควรใสํปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเพื่อให๎ต๎นสมบูรณ์ใบท่ี 
ผลิใหมํสมบูรณ์และแกํเร็วขึ้น หลังฤดูการระบาดของโรค ให๎ใสํปุ๋ยชํวงต๎นฝนเพ่ือฟ้ืนฟูต๎นยาง เรํงการตํอยอด
และบ ารุงต๎นยางให๎สมบูรณ์อยูํเสมอ ลดอาการเปลือกแห๎งและเพ่ิมผลผลิตน้ ายาง  

โรคใบจุดก้างปลา  
โรคใบจุดก๎างปลาระบาดท่ัวไปในแปลงต๎นกล๎ายาง ยางช าถุงแปลงกิ่งตา และแปลงยางใหญํ สามารถ

พบได ๎ตั้งแตํเดือน เมษายน จนถึงใบยางกํอนผลัดใบประจ าปี ท าให๎ใบยางที่เป็นโรครํวงได๎ทุกระยะทั้งใบยางแกํ
และใบยางอํอน สามารถท าให๎เกิดอาการตายจากยอด ต๎นยางชะงักการเจริญเติบโต ในยางพันธุ์ที่อํอนแอมาก
สามารถท าให๎ต๎นยางยืนต๎นตายได๎  

การปูองกันและก าจัดโรค ควรหลีกเลี่ยงปลูกยางพันธุ์ที่คํอนข๎างอํอนแอ ซึ่งมีความเสี่ยงตํอการระบาด
ของโรคเม่ือเกิดสภาวะอากาศที่เหมาะสม เชํน RRIM 600 BPM 24 ฉะเชิงเทรา 50 ในแปลงปลูก หากพบใบ
รํวงจากโรคมากกวําร๎อยละ 30 ให๎ฉีดพํนทรงพํุมด๎วยสารเคมี   

โรคเส้นด า 
โรคเส๎นด าเป็นโรคที่เกิดบนหน๎ากรีด ท าให๎หน๎ากรีดเสียหาย ระบาดในพื้นที่ท่ีมีความชื้นสูงฝนตกชุก 

และเป็นพ้ืนที่ที่มีโรคใบรํวงและฝักเนําระบาดเป็นประจ า  
การปูองกันและกาจัดโรค แหลํงปลูกยางท่ีมีการระบาดของโรคใบรํวงและฝักเนําเป็นประจ าไมํควร

ปลูกยางพันธุ์ที่อํอนแอตํอโรค เชํน RRIM 600 กาจัดวัชพืช และจัดการสวนยางให๎มีอากาศถํายเทได๎สะดวกเพ่ือ
ลดความชื้นในสวนยางในฤดูฝน ชํวงฤดูฝนปูองกันโรคด๎วยการใช๎สารเคมี  

โรคเปลือกเน่า  
 เป็นโรคที่ท าลายหน๎ากรีดในสวนยางที่มีความชื้นสูง หรือสวนที่มีลักษณะทึบ ปลูกถ่ี หรือสวนที่ปลูกพืช
รํวมอากาศถํายเทไมํสะดวก ระบาดในชํวงฤดูฝน ท าให๎เปลือกยางท่ีงอกมาใหมํเนําเสียหาย เปลือกไมํงอกใหมํ
ท าให๎สูญเสียหน๎ากรีด  

การปูองกันและกาจัดโรค ก าจัดวัชพืชและจัดการสวนยางให๎โลํงเตียน มีอากาศถํายเทได๎สะดวกเพ่ือลด
ความชื้นในสวนยาง เมื่อพบต๎นยางเป็นโรค ให๎ใช๎สารเคมีปูองกันกาจัดเชื้อราและรักษาหน๎ากรีด โดยทาหรือฉีด 
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12. การกรีดยาง  
การกรีดยาง หมายถึงการน าผลผลิตน้ ายางออกมาจากต๎นยาง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด และไมํ

กํอให๎เกิดความเสียหายตํอต๎นยาง โดยต๎องระมัดระวังรักษาเปลือก ให๎กรีดซ้ าได๎นานไมํน๎อยกวํา 30 ปี 
ผลกระทบของการกรีดยางไมํถูกวิธีมีดังนี้ ทาให๎เปลือกงอกใหมํเป็นปุุมปม กรีดซ้ าหน๎าเดิมไมํได๎ และต๎นยาง
ทรุดโทรม ให๎ผลผลิตน๎อยลง หรืออาจไมํให๎เลย  

นอกจากนี้ยังต๎องกรีดให๎ถูกต๎องและเหมาะสมกับพันธุ์ยางที่ปลูก  หากกรีดไมํถูกต๎องจะไมํสามารถได๎
ผลผลิตที่ค๎ุมคํา ถึงแม๎วําจะมีการดูแลรักษาสวนยางที่ดีตั้งแตํต๎นก็ตาม ดังนั้นเพื่อให๎ได๎ผลผลิตน้ ายางที่สูงและได๎
คุณภาพตามมาตรฐาน มีหลักที่ควรปฏิบัติ ดังนี้  

การเปิดกรีด  
การเปิดกรีดควรพิจารณาถึงขนาดของต๎นยางมากกวําอายุ คือ มีขนาดของเส๎นรอบลาต๎นไมํตํากวํา 50 

เซนติเมตร ที่ความสูง 150 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน จานวนไมํน๎อยกวําครึ่งหนึ่งของจานวนต๎นยางทั้งหมด ไมํควร
เปิดกรีดโดยใช๎อายุของต๎นยางเป็นเกณฑ์ในการเปิดกรีด เนื่องจากการเจริญเติบโตของต๎นยางมีความแตกตําง
กันข้ึนกับพันธุ์ยาง การจัดการสวนยาง และสภาพแวดล๎อม  

ข๎อควรระวัง การกรีดต๎นยางที่ขนาดลาต๎นต่ ากวํา 50 เซนติเมตร เชํน ที่ขนาด 45 และ 40 เซนติเมตร 
ผลผลิตจะลดลงร๎อยละ 24 และ 35 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับต๎นยางที่ได๎ขนาด นอกจากนี้ยังสํงผลให๎
ปริมาณเนื้อยางแห๎งลดลง และต๎นยางเกิดอาการเปลือกแห๎งได๎งําย  

ความสูงของรอยเปิดกรีด  
ส าหรับหน๎ากรีดแรก แนะนาให๎เปิดกรีดที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน แตํอนุโลมให๎เปิด

กรีดได๎ที่ระดับความสูง 120-150 เซนติเมตร ขึ้นอยูํกับความช านาญของคนกรีดยาง แตํเมื่อเปิดกรีดหน๎ากรีด
ตํอไป ควรเปิดกรีดที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน เพราะการเปิดกรีดหน๎ากรีดที่ 2 หรือ 3 หาก
เปิดกรีดที่ระดับความสูงมากกวํา 150 เซนติเมตร เชํน เปิดกรีดที่ความสูง 170-200 เซนติเมตร เมื่อกรีดลง
มาถึงที่ระดับใกล๎เคียง 150 เซนติเมตรของหน๎ากรีดแรก ผลผลิตจะลดลงเนื่องจากเปลือกท่ีอยูํรอบ ๆ รอยกรีด
ถูกตัดไปแล๎ว เป็นการตัดทํอน้ ายาง สํงผลให๎ผลผลิตบริเวณนั้นลดลงร๎อยละ 20-30 

ระบบกรีดยาง 
 สถาบันวิจัยยางแนะนาระบบการกรีดยางไว๎ 5 ระบบ แตํระบบกรีดยางที่เป็นข๎อปฏิบัติทางการเกษตร

ดีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตยางที่มีคุณภาพ มี 4 ระบบดังนี้ 
1. กรีดครึ่งล าต๎น กรีด 1 วัน หยุด 2 วัน (S/2 d3) เหมาะสมกับพันธุ์ยางทั่วไป โดยเฉพาะพันธุ์ที่

อํอนแอตํออาการเปลือกแห๎ง เชํนพันธุ์ยางที่ให๎ผลผลิตน้ ายางสูง  
2. กรีดครึ่งล าต๎น กรีด 1 วัน หยุด 1 วัน (S/2 d2) ใช๎ได๎กับพันธุ์ยางทั่วไป  
3. กรีดครึ่งล าต๎น กรีดติดตํอกัน 2 วัน หยุด 1 วัน (S/2 d1 2d3) ไมํควรกรีดเกิน 160 วันตํอป ีและไมํ

ควรใช๎กับพันธุ์ยางที่อํอนแอตํออาการเปลือกแห๎ง  
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4. กรีด 1 ใน 3 ของลาต๎น กรีดติดตํอกัน 2 วัน หยุด 1 วัน (S/3 d1 2d3) ไมํควรกรีดเกิน 160 วันตํอ
ปี และไมํควรใช๎กับพันธุ์ยางที่อํอนแอตํออาการเปลือกแห๎ง   

โดยเฉพาะพันธุ์ RRIT 251 RRIT 408 PB 235 BPM 24 หรือพันธุ์ที่ให๎ผลผลิตสูง ควรใช๎ระบบกรีดที่ 1 
หรือ 2 เทํานั้น ความถี่ในการกรีดยางมีความสัมพันธ์กับการสังเคราะห์น๎ายาง ต๎นยางที่ถูกกรีดจะมีการสร๎างน้ า
ยางขึ้นมาเพ่ือชดเชยปริมาณน๎ายางที่ออกไป ซึ่งระยะเวลาในการสร๎างทดแทนที่เหมาะสมกับการกรีด ต๎องใช๎
เวลาประมาณ 48-72 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน หลังจากกรีดจึงจะได๎น๎ายางมากที่สุด ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับพันธุ์ยาง และ
ความสมบูรณ์ของต๎นยาง  การใช๎ระบบกรีดถี่ทาให๎อายุกรีดของต๎นยางสั้นลง ต๎นยางสามารถกรีดได๎นาน 25-30 
ปี หากกรีดถี่จะท าการกรีดได๎เพียง 11-16 ปี ทาให๎เกษตรกรสูญเสียรายได๎ ถ๎ารวมทั้งประเทศแล๎วนับเป็นการ
สูญเสียรายได๎เป็นจ านวนมาก  

การแบ่งหน้ากรีด  
โดยปกติจ านวนทํอน้ ายางจะกระจายไปทั่วล าต๎น ดังนั้นความยาวของรอยกรีดมีความสัมพันธ์กับ

ผลผลิต รอยกรีดที่ยาวจะให๎ผลผลิตมากกวํารอยกรีดที่สั้น เนื่องจากตัดทํอน๎ายางมากกวํา   
มุมของรอยกรีด 

รอยกรีดควรท ามุม 30-35 องศากับแนวระนาบ เนื่องจากทํอนน้ ายางจะเรียงตัวกันเป็นวงรอบล าต๎น 
ตามแนวดิ่งเป็นชั้น ๆ ในลักษณะเอียงไปทางขวาประมาณ 2-7 องศา การกรีดจึงควรกรีดจากซ๎ายบนลงมาขวา
ลําง เพ่ือให๎ตัดจานวนวงทํอน๎ายางมากที่สุด และน้ ายางไหลได๎สะดวกไมํออกนอกรอยกรีด ท าให๎ได๎ผลผลิต
เต็มที่ และควรรักษาระดับความลาดชันตามที่ก าหนดไว๎ การกรีดทามุมที่ 45 องศา จะท าให๎ความยาวรอยกรีด
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 22 เกิดการสิ้นเปลืองเปลือก และใช๎เวลาในการกรีดมากขึ้น ในขณะที่ผลผลิตเพ่ิมข้ึนเพียงร๎อย
ละ 2-3 และมุมของรอยกรีดที่ชัน จะทท าให๎อัตราการไหลของน้ ายางเร็วเกินไป สํงผลให๎ทํอน้ ายางอุดตันเร็วขึ้น 
สํวนการกรีดท่ีมุมกรีดน๎อยกวํา 30 องศา จะทาให๎น้ ายางไหลออกนอกรอยกรีด  และสูญเสียผลผลิต 

ส าหรับอุปกรณ์งําย ๆ ที่ใช๎ตรวจวัดมุมกรีดให๎ได๎ขนาด ทาได๎โดยการพับมุมของแผํนกระดาษให๎เป็น 3 
สํวน ก็จะได๎มุม 30 องศา  

การท าเส้นแบ่งแนวหน้าหลัง  
เป็นการตีกรอบของรอยกรีด ควรทารอยแบํงกรีดเส๎นหน๎า-หลังให๎ชัดเจนในแตํละปีกรีด ยาวประมาณ 

30 เซนติเมตร เพ่ือก าหนดความสิ้นเปลืองเปลือกในแตํละปีและปูองกันไมํให๎กรีดล๎าเข๎าไปในหน๎าเปลือกอ่ืนที่
ยังไมํได๎กรีด  

ความลึกของการกรีด  
ความตื้นลึกของการกรีดเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการเพิ่มผลผลิตน้ ายาง เนื่องจากความหนาแนํนของจาน

วนทํอน้ ายางมีมากบริเวณเปลือกชั้นใน และมีมากที่สุดบริเวณใกล๎เยื่อเจริญ การกรีดจึงควรกรีดให๎ลึกใกล๎
เนื้อเยื่อเจริญมากท่ีสุด การกรีดยางโดยเหลือสํวนของเปลือกชั้นในสุด 1.3 มิลลิเมตร จะเหลือวงทํอน้ ายางที่
ไมํได๎กรีดถึงร๎อยละ 50 และเป็นทํอน๎ายางที่สมบูรณ์ที่สุด ถ๎ากรีดเหลือ 0.5 มิลลิเมตร จะตัดวงทํอน้ ายางได๎ถึง



46 
 

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564  

ร๎อยละ 80 ดังนั้น การกรีดให๎ได๎น๎ายางมากจึงควรกรีดให๎ใกล๎เยื่อเจริญมากท่ีสุดไมํกรีดทาลายเยื่อเจริญหรือกรีด
ลึกเกินไปหน๎ายางจะเป็นแผล เปลือกงอกใหมํ ไมํสามารถกรีดตํอไปได๎ ในขณะที่การกรีดตื้นเกินไป ทาให๎ได๎
ผลผลิตน๎อย  

การวางมีดกรีดยาง  
การกรีดยางให๎ได๎ผลผลิตมากและไมํทาลายหน๎ายาง ให๎วางมีดกรีดยางโดยใช๎เดือยมีดวางตรงเส๎นแบํง

ด๎านหลัง และจิกเปลือก 1-2 ครั้ง ให๎เดือยมีดลงลึกถึงเยื่อเจริญ แล๎วกรีดจนหมดความยาวรอยกรีด ควรใช๎วิธี
กรีดยางแบบกระตุกข๎อมือ ในขณะเดียวกันก็ยํอตัวและสลับเท๎าไปตามรอยกรีดของต๎นยาง ไมํควรกรีดโดยใช๎
ทํอนแขนลากหรือกรีดโดยกระชากมีด จะทาให๎มีโอกาสกรีดบาดถึงเนื้อไม๎ได๎งําย  

ความคมของมีด 
มีดกรีดยางควรคมอยูํเสมอ เพราะจะทาให๎ตัดทํอน้ ายางได๎ดี และสิ้นเปลืองเปลือกน๎อยกวํา 

การเอียงมุมมีดในการกรีด  
ในการกรีดยางจะต๎องกรีดเปลือกให๎เป็นรํองเพ่ือให๎น๎ายางไหลไปลงที่ถ๎วยรองรับได๎สะดวก  ดังนั้นการ

วางมุมมีดก็มีความส าคัญถ๎ารํองกรีดเป็นมุมปูานมากจะทาให๎น๎ายางไหลไมํสะดวกและจะไหลบําจากหน๎ากรีดไมํ
ลงถ๎วยรองรับ  

ความสิ้นเปลืองเปลือก  
ในการกรีดแตํละครั้ง ให๎กรีดเปลือกหนาไมํเกิน 2 มิลลิเมตรหรือความหนาขนาดเทําขอบเหรียญห๎า

บาท การกรีดเปลือกหนาหรือบางไมํมีผลกระทบตํอผลผลิตหรือทาให๎ผลผลิตสูงขึ้น อยํางไรก็ตามความถ่ีของ
การกรีดทาให๎สิ้นเปลืองเปลือกแตกตํางกัน โดยการกรีดถี่ทาให๎สิ้นเปลือกมากกวํา 

 
การวางลิ้นรองรับน้ ายาง ถ้วยน้ายาง ลวดรองรับถ้วยน้ายาง  
ต าแหนํงการวางลิ้นรองรับน้ ายางสัมพันธ์กับความสิ้นเปลืองเปลือก และการทาเส๎นแบํงแนวหน๎า-หลัง

ของรอยกรีด ให๎วางลิ้นรองรับน้ ายางหํางจากรอยกรีด 30 เซนติเมตร เพ่ือเป็นการก าหนดความสิ้นเปลือง
เปลือกในแตํละปี และไมํต๎องขยับลิ้นรองรับน๎ายางบํอย ๆ เมื่อรอยกรีดต่ าลงมา ทั้งนี้ในเขตที่มีลมแรงอาจจะ
ติดลิ้นใกล๎รอยกรีดยางได๎ สํวนการติดลวดรองรับถ๎วยน้ ายางจะติดต่ ากวําลิ้นรองรับน้ ายางประมาณ 10 
เซนติเมตร  

เวลาที่เหมาะสมส าหรับกรีดยาง  
ส าหรับการผลิตยางแผํนดิบ ชํวงเวลาตั้งแตํกรีด เก็บน้ ายาง และสํงโรง ทายางไมํควรเกิน 7 ชั่วโมง 

ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมสาหรับการกรีด คือ เวลาหลังเที่ยงคืน เพ่ือรักษาสภาพของน้ ายางสดไมํให๎บูดและน้ ายาง
ไมํจับตัว  
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การกรีดยางหน้าสูง  
เหมาะสาหรับยางอายุมาก หรือยางที่มีหน๎ากรีดลํางเสียหาย การกรีดยางบริเวณนี้จะให๎ผลผลิตสูง 

เนื่องจากมีแปูงและน๎าตาลสะสมบริเวณเหนือรอยกรีดเดิม หน๎าลํางและเปลือกมีความหนามากกวํา 8 
มิลลิเมตร มีทํอน๎ายางจานวนมากกวํา เปลือกบาง สามารถยืดอายุการกรีดได๎ถึง 10 ปีกํอนโคํนปลูกใหมํ  
การกรีดยางหน๎าสูง แนะนาให๎แบํงหน๎ากรีดเป็น 3 หน๎า กรีดเหนือรอยกรีดเดิม 3 เซนติเมตร โดยกรีดขึ้น 
ระบบกรีดที่ใช๎ มีดังนี้  

1) กรีดหนึ่งในสามของลาต๎น กรีดข้ึน กรีด 1 วัน หยุด 1 วัน รํวมกับการใช๎สารเคมีเรํงน๎ายางความ
เข๎มข๎น 2.5% จานวน 4 ครั้ง/ปี กรีดเวียนหน๎ากรีดทุกปี  

2) กรีดหนึ่งในสามของลาต๎น กรีดข้ึน กรีด 1 วัน หยุด 2 วัน รํวมกับการใช๎สารเคมีเรํงน๎ายางความ
เข๎มข๎น 2.5% จานวน 6 ครั้ง/ปี กรีดเวียนหน๎ากรีดทุกปี 

ทิศทางการกรีดยาง กรีดข้ึน สามารถใช๎ได๎ท้ังมีดเก๏าซ์หรือมีดเจ๏ะบง กรีดเหนือรอยกรีดเดิมเม่ือกรีด
ครบปี ให๎เปลี่ยนไปกรีดที่หน๎ากรีดถัดไป โดยเวียนหน๎ากรีดตามเข็มนาฬิกา คือ ไปทางซ๎ายของหน๎ากรีดเดิม 

การเก็บรวบรวมน้ ายางสด  
1. เก็บรวบรวมในภาชนะท่ีสะอาด และต๎องกรองน๎ายางด๎วยตะแกรงเบอร์ 40 (ด๎านบน) และ 60 

(ด๎านลําง) ทุกครั้ง  

2. ภาชนะท่ีใช๎เก็บรวบรวมน๎ายางสดต๎องมีปูายหรือสัญลักษณ์ชี้บํงวําเป็น FSC หรือ PEFC อยําง
ชัดเจน และใช๎เฉพาะการเก็บรวบรวมน๎ายางที่ผํานการรับรองเทํานั้น  

3. พนักงาน/คนงาน หรือผู๎รับผิดชอบ ต๎องบันทึกปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได๎ในบันทึกการเก็บข๎อมูล
ยางพารา FSC/PEFC/มอก.14061  

4. ในกรณีที่เกษตรกรมีพ้ืนที่สวนยางมากกวําที่เข๎ารํวมโครงการ ต๎องแยกภาชนะเก็บรวบรวมผลผลิตที่
ผํานการรับรองจากผลผลิตทั่วไป 

5. เพ่ือปูองกันการปนเปื้อนในการเก็บรวบรวมน้ ายาง ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได๎จริงแตํละวันจะต๎องไมํเกิน
คําเฉลี่ยของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวของแปลงนั้น (± 2%) 

 
13.หลักปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน 
 1. การรับน้ ายางสด ณ โรงผลิต 
 จุดรับน้ ายางสดเป็นจุดที่มีความส าคัญท่ีสุด ซึ่งจะต๎องรับน้ ายางที่สดไมํเสียสภาพหรือจับตัวเป็นเม็ด 
หากน้ ายางเริ่มจับตัวไมํควรน าน้ ายางไปผสมกับน้ ายางที่ยังสดอยูํ เพราะจะท าให๎น้ ายางทั้งชุดการผลิตคุณภาพ
เสีย ทั้งหมดจะไต๎ยางแผํนที่มีรอยต าหนิ โรงผลิตแตํละแหํงควรมีข๎อก าหนดระยะเวลาการับน้ ายางสด เชํน ไมํ
ควร เกิน 11.00 น หรือ 11.30 น. เป็นต๎น เพ่ือที่จะใช๎เวลาในการควบคุมคุณภาพน้ ายางสดไต๎ดีที่สุด เมื่อน าน้ า
ยางสด สะอาดมาสูํโรงผลิตแล๎ว จ าเป็นต๎องกรองโดยใช๎ตะแกรงกรองเบอร์ 60 เมซ เพ่ือกรองสิ่งปนเปื้อนที่อาจ
ติดมากับน้ ายาง หรือกรองน้ ายางที่จับตัวเป็นก๎อน หรือกํอนกรองคนงานท่ีรับ ตัวอยํางจะต๎องสังเกตสี กลิ่น 
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หรืออาจใช๎มือจับน้ ายางเพ่ือปูองกันน้ ายางที่จับตัวเป็นก๎อนมากํอนแล๎วน าไปผสมกับน้ ายางของรายอื่น หาก
น้ ายางที่เริ่มเสียสภาพ  อยําให๎น ามาปะปนกับน้ ายางที่ยังสดเด็ดขาด  
 
 2. วิธีการรับน้ ายางสด 
  2 .1 ให๎กรองน้ ายางสดกํอนชั่ง มิเชํนนั้นโรงผลิตจะแบกภาระน้ าหนักของยางที่จับตัวเป็นก๎อน
หรือ เศษใบไม๎ หอย หญ๎า ที่อาจติดมากับน้ ายางและสํงผลตํอต๎นทุนการผลิต หรือการค านวณคํา DRC ที่อาจ
ผิดพลาดได๎ 
  2 .2 ให๎รวมน้ ายางสดเป็นขุดเดียวกัน เซํน สมาซิกที่น าน้ ายางมามากกวํา 1 แกลลอน ให๎เทน้ า
ยางใน ภาชนะรวมโดยผํานตัวกรองกํอน จากนั้นบันทึกน้ าหนัก 
  2 .3 สุํมเก็บตัวอยํางน้ ายางสดของสมาซิกแตํละรายไมํน๎อยกวํา 50 มล. เพ่ือน าไปทดสอบหา
คํา ปริมาณเนื้อยางแห๎ง (Dry Rubber Content, DRC) ที่เป็นตัวแทนของน้ ายางสดที่แห๎จริง ตาม กรรมวิธีการ
หาคํา DRC ในห๎องปฏิบัติการ 
  2 .4 น าน้ ายางที่ผํานการกรองและหา DRC แล๎วไปเทรวมในบํอรวมยาง โดยผํานตะแกรง
กรองขนาด 80 เมซ 
  2 .5 บํอรับน้ ายางสดจะต๎องมี 2 บํอ ด๎วยการรับน้ ายางสดจนเกือบเต็มบํอใดบํอหนึ่งกํอนหรือ
กะ ปริมาตรที่เพียงพอในการปลํอยน้ ายางลดตะกงได๎ราว 4 - 6 ตะกง และกํอนปลํอยลงตะกงจับตัว ยางให๎สุํม
หา DRC รวม ด๎วยการใช๎เครื่องไมโครเวฟของบํอนั้น ๆ เพื่อจะได๎ค านวณปริมาตรน้ า ยางที่ใช๎ในการจับตัวยาง
ในล าดับถัดไป จากนั้นสลับบํอเพ่ือรับน้ ายางสดตํอไป ดังนั้น เพียงได๎น้ ายางที่สดมาจากสวน สะอาด ไมํมีสิ่ง
ปนเปื้อนใด ๆ ก็สามารถผลิตยางแผํนที่มีคุณภาพ ไดไมํยาก สํวนล าดับถัดไปจะได๎ยางแผํนรมครันที่มีคุณภาพดี
หรือไมํ จะอยูํในขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตยาง แผํนรมครันนั่นเอง 
  
ข๎อควรระมัดระวังในการเทน้ ายางลงในบํอรวมยาง 
 1. ท าความสะอาดบํอรวมยางให๎สะอาดและเปียกน้ ากํอนเทน้ ายางสดลงบํอรวม  
 2. ในชํวงฤดูฝนน้ ายางจะเสียสภาพได๎งําย ให๎รองก๎นบํอด๎วยสารละลายแอมโมเนียความเข๎มข๎น 6% ใน 
อัตรา 0.5 ลิตร ตํอน ้ายางสด 500 ลิตร ถ๎าหากใสํในปริมาณมากเกินไปจะสํงผลให๎การจับตัวของน้ ายางข๎นและ
ยางแผํนที่ได๎มีสีคล้ า 
 3. ส าหรับบํอรับน้ ายางที่มีขนาดใหญํและมีความสูงเกินกวํา 1.5 เมตร ควรท ารางให๎น้ ายางคํอย ๆ 
ไหลลงบํอ เพื่อปูองกันไมํให๎น้ ายางกระแทกและไมํให๎น้ ายางเกิดฟองอากาศ ที่เป็นสาเหตุให๎ยางแผํน รมควัน
เป็นยางฟองได๎ 
 4. ห๎ามใช๎ปั๊ม การใช๎ปั๊มน้ ายางลงบํอรวมหรือลงตะกงจะท าให๎น้ ายางเกิดฟองอากาศ และน้ ายางจะเสีย 
สภาพได๎งํายซึ่งเป็นสาเหตุให๎เป็นยางฟองเชํนกัน 
 5. ในระหวํางที่สุํมตัวอยํางหา DRC ในบํอรวมยาง ห๎ามมิให๎เทน้ ายางสดของสมาซิกที่เพ่ิงมาสํงเพ่ิมเติม 
ลงในบํอรวมยางอีก จะท าให๎คํา DRC ผิดพลาดได๎ 
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 3. การหา DRC รวม 
 จะต๎องหา DRC รวมในบํอรวบรวมน้ ายาง เพื่อใช๎ในการค านวณการจับตัวของยางในตะกง ดังนี้ 
  3 .1 กวนน้ ายางในบํอรวมยางให๎เข๎ากัน 
  3 .2 สุํมตัวอยํางน้ ายางสดอยํางน๎อย 50 มล. ในภาชนะเก็บตัวอยําง 
  3 .3 กวนน้ ายางให๎เข๎ากัน แล๎วสุํมน้ ายางน้ าหนัก 4.5 กรัม ใสํในถ๎วยกระเบื้องเคลือบที่สะอาด
และ แห๎ง 
  3 .4 น าเข๎าเครื่องไมโครเวฟ อบนาน 3 นาที ที่อุณหภูมิสูงสุดหรือท่ี 800 วัตต์ 
  3 .5 น าออกจากเครื่องไมโครเวฟ ตั้งทิ้งไว๎ให๎เย็น น าตัวอยํางยางที่ผํานการอบแล๎ว ชั่งน้ าหนัก 
คําท่ีอํานได๎คูณด๎วย 20 เชํนนี้าหนักยางหลังอบได๎ เทํากับ 1.6 กรัม 
  ตังนั้น % DRC = 1.6 X 20 = 32  
  คําท่ีอํานได๎จะใช๎ในการค านวณท ายางแผํนรมควันตํอไป 
 
 4. วิธีการผลิตยางแผ่นดิบ 
 ขั้นตอนการท ายางแผํนดิบจะต๎องท าอยํางระมัดระวัง มิเชํนนั้นจะท าให๎ยางแผํนรมควันที่ผลิตออกมามี 
รอยต าหนิและเกิดของเสีย ท าให๎ด๎นทุนการผลิตสูงขึ้นและต๎องใสํใจเรื่องอุปกรณ์การผลิตจะต๎องสะอาด และ
พร๎อมใช๎งาน โดยมีขั้นตอนตังนี้ 
  4 .1 เติมน้ าในตะกงจับตัวยางที่ได๎ค านวณ DRC ที่เจือจางแล๎ว ตามสูตรที่ก าหนด จนได๎ระดับ
ที่ต๎องการ 
  4 .2 กวนน้ ายางสดในบํอรวมยางที่หา DRC รวมแล๎ว ให๎เข๎ากัน จากนั้นปลํอยลงตะกงที่ได๎เติม
น้ าสะอาดไว๎แล๎ว จนได๎ระดับที่ต๎องการด๎วยการผํานตะแกรงกรองขนาด 100 เมซ  
  4 .3 กวนน้ ากับน้ ายางให๎เข๎ากัน 
  4 .4 กวาดฟองออกให๎เกือบหมด 
  4 .5 คํอย ๆ เทสารละลายกรดฟอร์มิคท่ีเจือจางแล๎วเข๎มข๎น 4%ในอัตรา 0.6%ตํอปริมาณเนื้อ
ยางแห๎ง จนที่วตะกง 
  4 .6 กวนสารละลายกรดฟอร์มิคเจือจางกับน้ ายางในข๎อ 2.3.3 ให๎เข๎ากันข๎า ๆ ไปมา 15 ครั้ง  
  4 .7 กวาดฟองออกให๎หมด ด๎วยการไลํฟองอากาศไปข๎างใดข๎างหนึ่งของตะกง  
  4 .8 ท าการเสียบแผํนเริ่มจากกักสํวนบริเวณท่ียังคงมีฟองอากาศ หลงเหลืออยูํ เสียบแผํนตรง
กลางของตะกง และทยอยเสียบโดยกะให๎มีระยะหํางของการเสียบเทํา ๆ กัน จนหมดแผํนเสียบ โดยในระหวําง
การเสียบแผํน จะต๎องกวาดฟองอากาศให๎หมด 
  4 .9 ปลํอยทิ้งไว๎เป็นระยะเวลา 45 นาที 
  4 .10 ใช๎นิ้วแตะผิวหน๎ายาง หากน้ ายางไมํติดนิ้ว ให๎ท าการหลํอน้ าทันทีเพ่ือปูองกันผิวหน๎ายาง
มีสีคล้ า 
  4 .11 ปลํอยทิ้งไว๎อีกประมาณ 1.30 ชั่วโมง เพ่ือให๎ยางอับตัวสมบูรณ์ 
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  4 .12 เติมน้ าในตะกงจนทํวม ดึงแผํนเสียบออกและยกแผํนยางออกจากตะกงไว๎ในบํอที่มีน้ า
หลํอเต็มเพ่ือเตรียมการรีดแผํน ให๎เรียงแผํนยางเพ่ือสะดวกในการหยิบแผํนยางเข๎าเครื่องรีด  
  4 .13 ท าการรีดยางทีละแผํนผํานเครื่องอัดรีดยางที่มีน้ าหลํอผําน ลงในบํอล๎างยางหลังรีดที่มี
น้ าไหลผํานตลอดระยะเวลาการรีด 
   4 .14 พาดยางบนไม๎ราวที่สะอาด เรียงบนรถตากยางให๎มีระยะหํางเทํา ๆ กัน  
  4 .15 ผึ่งจนยางสะเด็ดน้ า 
  4 .16 สางยางทุกแผํนเพ่ือปูองกันไมํให๎แผํนยางติดกัน 
  4 .17 น าเข๎าห๎องรมควัน 
ข๎อควรระมัดระวังในการท ายางแผํนดิบ 
 1. ตะกงจับตัวยางและแผํนเสียบจะต๎องล๎างให๎สะอาดทุกครั้งกํอนการใช๎งาน และจะต๎องไมํมีเศษยาง 
ตกค๎างบนแผํนเสียบหรือในตะกง ที่เป็นสาเหตุให๎ยางแผํนรมควันที่ผลิตได๎มีรอยต าหนิ 
 2. น้ าที่ใช๎ในการเจือจางน้ ายางสด ล๎างยาง รีดยาง จะต๎องเป็นน้ าที่สะอาด ผํานการกรองมาเปูนอยําง 
ดี ไมํมีตะกอนหรือหินปูน เพราะจะท าให๎แผํนยางกระค๎าง ขาดความยืดหยุํนและสีของแผํนจะทึบ  
 3. ไม๎ราวตากยางควรเป็นไมํไผํรวกตันที่สะอาด ผํานการแขวนมาไมํน๎อยกวํา 3 อาทิตย์และระหวําง 
การแชํน้ าจะต๎องมีการถํายน้ าเป็นระยะ ๆ น าไปอบให๎แห๎งกํอนใช๎งาน ต๎องท าการเหลําตาและขจัด สี้ยนให๎หมด 
ไมํไผํที่ดีต๎องมีเส๎นผํานศูนย์กลางระหวําง 1 - 1.5 นิ้ว และมีขนาดความยาวเหํากับ รถตากยาง 
 4. รถตากยางจะต๎องมีกระดูกงูที่ก าหนดระยะหํางการตากเหํากัน ๆ มีการล๎างรถตากยางทุกครั้งกํอน 
การใช๎งาน เพื่อไมํให๎คราบสกปรกที่ติดตามรถตากยางมาสัมผัสกับแผํนยางไค๎  
 5. การตากยางจะต๎องตากแผํนให๎เสมอกัน มีระยะหํางเหํา ๆ กัน ไมํช๎อนทับกัน ปลายแผํนบนจะต๎อง 
ไมํสัมผัสกับปลายแผํนลําง 
 6. การสางยางจะต๎องสางไมํให๎แผํนค๎านช๎างติดกันและสางค๎านในของแผํนเพื่อปูองกันไมํให๎แผํนติด 
กันเอง ที่เป็นสาเหตุให๎ยางสุกไมํเสมอกัน 
 7.การผึ่งยางกํอนเช๎าห๎องรมควันไมํควรให๎ผึ่งนานเกินกวํา 16 ชั่วโมง เพราะจะท าให๎แผํนยางแห๎ง 
เกินไปจะท าให๎การรมควันสุกยากและแผํนยางมีสีคล้ าจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น  
 8. การผึ่งยางไมํควรน ายางแผํนไปผึ่งกลางแดด เพราะจะท าให๎แผํนยางเหนียวเยิ้มและมีสีคล้ า ควรผึ่ง
ในที่รํม บริเวณท่ีมีอากาศถํายเทไค๎สะดวก 
  
 5. วิธีการรมควัน 
  5 .1 การเตรียมเตาเผา เตาเผาเป็นสํวนส าคัญของห๎องรมเป็นที่บรรจุไม๎ฟืนที่เผาให๎ลุกไหม๎ 
ควรอยูํ ต่ ากวําห๎องรมประมาณ 1 เมตร เพื่อให๎ความร๎อนและควันไหลเข๎าไปในห๎องรมได๎สะดวก ต๎อง ตรวจดู
ไมํให๎สํวนของเตาช ารุด ปูองกันการสูญเสียของความร๎อน ตรวจดูทํอความร๎อนไมํให๎อุดตัน น าขีเ้ถ๎าออกจากเตา
ให๎เรียบร๎อยทุกครั้งกํอนติดเตา ควรวางแผนในการใช๎เตาให๎ติดตํอกัน จะสามารถลดปริมาณไม๎ฟืนจากการอุํน
เตาในขุดตํอไปได๎ 
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  5 .2 การเตรียมห๎องรมยาง ตรวจดูอยําให๎มีการสะสมของเขมําบริเวณปลํองควัน ตรวจสภาพ
การ บังคับซํองปิด-เปิด ควันให๎เรียบร๎อย เก็บเศษยางที่ตกด๎างในห๎องออกให๎หมดเพราะเม่ือสะสม ความร๎อน
นาน ๆ ยางเหลํานี้จะละลายเหลวเป็นเชื้อเพลิงเกิดไฟไหมีได๎ ตรวจดูรอยช ารุดของห๎องรมควันไมํให๎ความร๎อน
สูญเสียได๎ กํอนน ายางเข๎าห๎องรมควันควรอุํนเตาให๎ร๎อนกํอน โดยให๎อุณหภูมิในห๎องรมควันประมาณ 45°c 
  5 .3 การเตรียมยางแผํนเข๎ารม การผึ่งให๎สะเด็ดน้ ากํอนรมควันเป็นการลดความชื้นกํอนน าเข๎า
ห๎อง รมและสามารถลดปริมาณการใช๎ฟืนได๎อีกด๎วย 
  5 .4 การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นสิ่งต๎องค านึงเป็นอยํางยิ่ง ความร๎อนที่ใช๎ในการ
รมควันไมํควรเกิน 60°c การควบคุมอุณหภูมิของห๎องรมควันท าได๎คํอนข๎างยาก ขึน้อยูํกับขนาดของไม๎ ฟื้น 
ความชื้นสัมพัทธ์ในห๎องรม การควบคุมการลุกไหม๎ เป็นต๎น เริ่มจากอํุนเตาให๎ร๎อนกํอน ประมาณ 45°c ใช๎เวลา
ครึ่งชั่วโมงเม่ือน ายางเข๎ารมแล๎ว ระยะแรกแผํนยางที่มีความชื้นเฉลี่ย 30% เมื่อกระทบความร๎อนน้ าจะเริ่ม
ระเหยพร๎อมกับเนื้อยางที่มีการหดตัวอยํางรวดเร็ว อุณหภูมิในชํวงระยะนี้จะลดลงประมาณ 10-15°c อาจใช๎
เวลา 10-12 ชั่วโมง อุณหภูมิจึงจะเริ่มสูงขึน้ วันตํอ ๆ มาให๎เติมฟืนรักษาอุณหภูมิในห๎องไว๎ประมาณ 50°c และ
เพ่ิมเป็น 55-60๐C ในวันที่ 3-4 ลดอุณหภูมิกํอนยางแห๎งสนิทโดยไมํต๎องเติมฟืนอีกใช๎ความร๎อนที่ระอุอยูํ ท าให๎
แผํนยางแห๎งสนิทประมาณ 1-3 ชม. 
ข๎อควรระมัดระวังในการรมควันยาง 
 1. ควบคุมอุณหภูมิในห๎องรมให๎มีความสม่ าเสมอโดยการใสํฟืนเป็นระยะ ๆ ด๎วยการตรวจสอบ 
อุณหภูมิในห๎องรม 
 2. อุณหภูมิในวันแรกหากสูงเกินไปจะท าให๎ยางพุพอง ไหม๎ได๎ 
 3. การเปิดปลํองระบายความชื้นชํวยลดการจับคราบเขมําในห๎องรมซึ่งอาจเกิดการกลั่นตัวของหยดน้ า 
จากฝูาเพดานตกลงบนแผํนยางได๎ 
 4. อุณหภูมิที่ต่ าเกินไปเป็นระยะเวลานาน ๆ ท าให๎ยางกระด๎างคล๎ายยางตาย หรือยางอํอนรม  
 5. อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจท าให๎ยางไหม๎ เยิ้มเหนียว และอาจเกิดอัคคีภัยได๎งําย  
 6. น ายางออกจากเตา ต๎องตรวจสอบยางที่จะตกด๎างในรถตากยาง หรือบางสํวนอาจฉีกขาดติดกับไม๎
ราว ต๎องน าออกให๎หมด 
 
 6. วิธีการจัดเก็บ 
 เก็บในห๎องจัดเก็บท่ีมิดชิดและปลอดภัย โดยพื้นห๎องจะต๎องปูกระเบื้องหรือแผํนเหล็กเพ่ือ ปูองกัน
ความชื้นจากพ้ืน และจะต๎องมีผ๎าใบปูทับหรือมีแผงเหล็กรองรับยางแผํนรมควัน การจัดวางก าหนดให๎มีความสูง
ไมํเกิน 150 ซม. และไมํควรมีวัสดุใด ๆ รองในระหวํางชั้นยาง เพราะอาจเกิดการ ปนเปื้อนในระหวํางการสํง
มอบไต๎ มีปูายระบุจ านวนและวันที่ผลิตอยํางชัดเจน 
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 7. วิธีการขนส่ง 
 การสํงมอบยางแผํนรมควันวิธีการขนสํงหรือสํงมอบให๎กับผู๎ซื้อจะต๎องจัดวางบนรถให๎เป็นระเบียบ มี
วัสดุรองรับ เชํน ผ๎าใบ โดยจะต๎องคลุมมิดชิดและรัดให๎แนํน 
 
14. วิธีการใช้สารเคมี  

การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช  
การใช๎สารเคมีก าจัดวัชพืชเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ผู๎ปฏิบัติควรเข๎าใจเกี่ยวกับ

ชนิด ขนาด อายุของวัชพืช อายุของต๎นยาง สภาพแวดล๎อม ชนิดและอัตราของสารเคมีที่ใช๎ ตลอดจนวิธีใช๎ที่
ปลอดภัย ผลตกค๎างในดินและน๎า ปัจจุบันสารเคมีกาจัดวัชพืชที่แนะนาให๎ใช๎ในสวนยาง รวมถึงอัตราการใช๎ 
แสดง ไกลโฟเสท (Glyphosate48% SL) อัตราตามค าแนะน าทางวิชาการ 
 
 

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช  
1. อํานฉลากกํอนใช๎ยา  
2. แตํงกายให๎มิดชิดและรัดกุม  
3. ภาชนะบรรจุยาเมื่อใช๎แล๎วควรทาลายเสีย  
4. ขณะพํนยาต๎องอยูํเหนือลมเสมอ  
5. ทาความสะอาดถังพํนยาและอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช๎งาน  (ห๎ามล๎างในแมํน๎าลาคลอง)  
6. ห๎ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารขณะพํนยา  
7. อาบน๎าชาระรํางกายและซักเสื้อผ๎าหลังการพํนยาทุกครั้ง  
8. ระวังอยําให๎สารเคมีเข๎าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ๎า  

ข้อควรปฏิบัติในการพ่นสารเคมีก าจัดวัชพืช  
ในการฉีดพํนสารเคมีทุกครั้ง ผู๎ปฏิบัติงานต๎องสวมอุปกรณ์ปูองกัน เชํน ผ๎าปิดจมูก แวํนตา ใสํเสื้อแขน

ยาว กางเกงขายาว สวมถุงมือยาง และรองเท๎าบู๎ท ทุกครั้ง และให๎ปฏิบัติดังนี้  
1. ใช๎ชนิดและปริมาณของสารกาจัดวัชพืชที่ถูกต๎อง  
2. ต๎องทราบความสามรถของเครื่องพํน  
3. เลือกชํวงจังหวะการพํนให๎เหมาะสม  
4. ให๎ละอองสางกาจัดวัชพืชกระจายคลุมเปูาหมายอยํางทั่งถึงและสม่ าเสมอ  
5. หลีกเลี่ยงการพํนสารเคมีกาจัดวัชพืชในขณะที่มีลมแรง กรณีท่ีมีลมพัดแรงปานกลางสามารถท าการ

พํนสารกาจัดวัชพืชได๎ โดยผู๎พํนจะต๎องอยูํเหนือลม  
6. ควรใช๎หัวพํนชนิดละอองหยาบและอัดลมไมํแรงเกินไป  
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7. การใช๎เครื่องพํนสารกาจัดวัชพืชไมํวําจะใช๎ในแปลงปลูกพืชขนาดใหญํ หรือขนาดเล็กก็ตาม เมื่อ
เสร็จสิ้นการใช๎งาน ต๎องทาความสะอาดเครื่องพํนเสมอ  

การจัดการ จัดเก็บ และเคลื่อนย้าย น้ ามันและปุ๋ยเคมี  
1.1 ก าหนดพ้ืนที่จัดเก็บเว๎นระยะหํางจากกันไมํน๎อยกวํา 2 เมตรและติดปูายก ากับชนิดของน้ ามันและ

ปุ๋ยเคมีให๎ชัดเจน  
1.2 ไมํควรเก็บในที่ท่ีมีอากาศร๎อน หรือในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง และหํางไกลมือเด็ก  
1.3 ไมํควรจัดเก็บน้ ามัน หรือปุ๋ยเคมีปะปนกับอาหาร หรือใกล๎อาหาร  
1.4 ในกรณีที่มีการหก รั่วไหล ให๎ปฏิบัติดังนี้  

1.4.1 กรณีน้ ามันหก หรือรั่วไหล ให๎ใช๎ทรายกลบซับและน าไปตากแดดโดยให๎มีถาดหรือ 
ภาชนะรองไว๎ แล๎วเก็บรวบรวมไว๎สามารถนากลับไปใช๎ใหมํได๎ หรือ หากมีฝุุนไม๎หรือเยื่อไม๎ ให๎ใช๎ฝุุนไม๎หรือเยื่อ
ไม๎ซับคราบน๎ามันแล๎วรวบรวมเป็นขยะมีพิษสํงหนํวยจัดการขยะขององค์กรสํวนท๎องถิ่น   

1.4.2 กรณีปุ๋ยเคมีรั่วไหล ให๎กวาดรวมกันเป็นกอง และน าไปใสํต๎นไม๎ (ตามประเภทการ 
ใช๎งาน)  

1.5 การจัดเก็บปุ๋ยเคมี  
 

การก าจัดภาชนะบรรจุสารเคมีหรือน้ ามันต่างๆ  
1. ห๎ามนาภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีหมดแล๎วไปเผาไฟ  

2. ห๎ามนาภาชนะบรรจุสารเคมี ไปทิ้งตามแหลํงน๎าลาคลอง  

3. ภาชนะบรรจุสารเคมี เมื่อใช๎หมดแล๎วให๎ทาลายโดยการฝังดิน หรือรวมไปทิ้งเป็นขยะอันตราย  

4. ควรเก็บรวบรวมไว๎เป็นที่ ให๎หํางไกลมือเด็ก แหลํงน้ า หรือที่เก็บอาหารและน าขายคืนผู๎แทน  

5. จาหนํายสารเคมียี่ห๎อนั้น หรือสํงหนํวยงานจัดเก็บขยะขององค์กรสํวนท๎องถิ่น  

15.การจัดการขยะมูลฝอย  
วิธีการจัดการ  
1. รวบรวมและแยกขยะแตํละประเภทดังนี้  

1.1 ขยะอันตราย เชํน ภาชนะบรรจุสารเคมี  
1.2 ขยะไมํอันตราย เชํน พลาสติก ขวด แก๎ว กระป๋องที่สามารถรีไซเคิลใช๎ใหมํ  
1.3 ขยะที่ยํอยสลายได๎  
1.4 ขยะอ่ืน ๆ ที่สามารถเผาทาลาย หรือกลบฝังได๎  

2. รวบรวมขายให๎แกํบริษัทผู๎จาหนําย หรือบริษัทท่ีรับกาจัดขยะ  
3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือขอความรํวมมือในการรณรงค์กาจัดขยะ  เชํน สา 

นักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด อบต. โรงเรียน ผู๎นาชุมชน กยท. เป็นต๎น  
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16. การจัดการพื้นที่อนุรักษ์/ Buffer Zone 
ค าจ ากัดความ  
พื้นที่อนุรักษ์ หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความเปราะบางตํอการถูกบุกรุกทาลาย ให๎เกิดความเสียหายได๎ เชํน 

พ้ืนที่ที่จัดเป็น HCVF พ้ืนที่ติดเชิงเขา พ้ืนที่ปุาธรรมชาติ พ้ืนที่ที่มีการกัดเซาะพังทลายสูง แหลํงน้ าถาวร รวมถึง
พ้ืนที่ที่ถูกจัดเป็นแนวกันชน Buffer Zone 

เมื่อพบพื้นท่ีที่จัดเป็นเขต Buffer Zone ให๎ปฏิบัติดังนี้  
1. เว๎นระยะการปลูกยางจากแนวริมน๎า 3เมตร  
2. ในพ้ืนที่ระหวํางแนว buffer zone ให๎ปลูกพืชอ่ืนที่ไมํมีการตัดฟันลงไป เชํน ยางนา ตะเคียนทอง, 

สะเดาเทียม, พะยอม,ทัง, เหรียง, สะตอ, เคี่ยม หรืออ่ืน ๆ ที่ไมํใช๎ไม๎หรือเศรษฐกิจ  
3. ในพ้ืนที่วํางที่เหลืออยูํ ให๎ปลูกหญ๎าแฝก หรือไผํ เพ่ือปูองกันดินทลาย หรือปลูกไม๎พ้ืนบ๎านที่สามารถ

เก็บเก่ียวผลผลิตได๎ เชํน ตะลิงปลิง ชะอม กล๎วย เรํว ขิง ขํา เป็นต๎น  

พื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง( HCVF) พื้นที่ติดเชิงเขาและป่าธรรมชาติหรือป่าชุมชน  
1. ตรวจสอบแนวเขตท่ีแสดงจุดสิ้นสุดและความชันของพ้ืนที่และทาแนวเขตไว๎ให๎ชัดเจน  
2. เว๎นระยะหรือทาถนนรอบแปลงที่ติดกับแนวเชิงเขาหรือแนวปุาธรรมชาติ 4 เมตร  
3. ให๎ปลูกพืชท๎องถิ่นลงไปเป็นแนวกันชน (buffer zone) เชํน เหรียง, สะตอ, หรือพืชพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 

งอกข้ึนเองตามธรรมชาติ 

17. การตัดฟันและการทอนกิ่ง  
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่จาเป็นในงานตัดและลาเลียงไม้  
-งานตัดไม๎  
1) เลื่อยยนต์  
2) รถบรรทุก  
3) รถทอยไม๎  
-อุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัย  
1) หมวกนิรภัยพร๎อมหน๎ากาก  

2) ที่ครอบหู  

3) ถุงมือ  

4) กางเกงเซฟตี้  

5) รองเท๎าเซฟตี้  

ขั้นตอนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาในการตัดฟันหรือการล้มไม้  
การล้มไม้ด้วยเครื่องมือพื้นเมืองหรือเลื่อยยนต์ มีหลักเกณฑ์ท่ีต๎องพิจารณา 5 ประการคือ  
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1. ความเอนเอียงของต๎นไม๎ที่จะล๎ม (Leaning of the tree) ถ๎าต๎นไม๎เอนมากไมํอาจฝืนได๎ ก็จาเป็น
ต๎องล๎มไม๎ไปตามทิศทางท่ีต๎นไม๎เอน  

2. ลักษณะของเรือนยอดของต๎นไม๎ที่จะล๎ม (Shape of crown) เรือนยอดของต๎นไม๎คํอนไปทางใดมาก
โอกาสที่ไม๎จะล๎มไปทางนั้นก็มีมาก  

3. ทิศทางลม (Wind) ไมํควรล๎มไม๎ในขณะที่มีลมพัดจัดเพราะไมํสามารถควบคุมทิศทางไม๎ล๎มได๎   
4. จัดทางหลบภัย (Clear the escape way) ต๎องถางทางหลบภัยไว๎ให๎พร๎อมเพ่ือความปลอดภัยของ

ผู๎ล๎มไม๎ ทางปลอดภัยของผู๎ล๎มไม๎คือทิศทาง 45 องศาทางด๎านหลังของตอไม๎ อยํายืนตรงข๎ามกับทิศทางของไม๎
ล๎มเพราะต๎นไม๎อาจพุํงถอยหลังทาให๎เกิดอันตรายได๎   

5. ความลาดชันของพ้ืนที่  

การตัดฟันหรือการล้มไม้  
 1. ผู๎ท าไม๎ต๎องเลือกไม๎ยางพาราที่มีอายุ 20-25 ปีขึ้นไป หรือไมํสามารถให๎ผลผลิตน้ ายางได๎อีก หรือ
สิ้นสุดโครงการวิจัย โดยท าการค านวณหาปริมาณของไม๎ตํอพ้ืนที่ 1 ไรํและบันทึกลงแบบประเมินปริมาณไม๎
ทํอนยางพารา  
 2. ในกรณีที่พ้ืนที่สวนยางที่ต๎องการตัดโคํนมีบริเวณมากกวํา 100 ไรํ ให๎ศึกษาพ้ืนที่เพ่ือแบํงพ้ืนที่ ที่จะ
ท าการตัดฟันแตํละสํวนกํอนเพื่อให๎เกิดผลกระทบน๎อยที่สุดและสามารถน าไม๎ทํอนออกมาได๎สะดวก   

 - ผู๎ท าไม๎จะตัดโคํนต๎นยางในพื้นที่แล๎วท าการทอนล าต๎นและก่ิงออกมาทยอยสํงตามโรงงาน
กํอนเพื่อปูองกันไมํให๎เนื้อไม๎แห๎งเกินไป แล๎วจึง การตัดโคํนตํอไปจนหมดแปลง  

3. กํอนโคํนต๎นยางต๎องท าลายวัชพืชทุกชนิด โดยเฉพาะอยํางยิ่งหญ๎าคา  
4. การตัดฟันไม๎ยางพาราหรือการโคํนเป็นแบบ Clear Cut ซึ่งผู๎ท าไม๎จะใช๎รถไถดันต๎นยางให๎ล๎มทั้งต๎น

หรือใช๎เลื่อยยนต์ตัดให๎เหลือสํวนของตอไม๎น๎อยที่สุดเทําที่จะทาได๎   
4.1 การบากหน๎า (Under cut or Notch) จะต๎องบากหน๎าเป็นรูปลิ่มที่โคนในทิศทางท่ี 

ต๎องการให๎ไม๎ล๎มโดยบากลึกเข๎าไปประมาณ 1/4 – 1/3 ของเส๎นผําศูนย์กลางของต๎นไม๎ที่จะล๎ม  
  4.2 การลัดหลัง (Back cut or Felling cut) ตรงระดับที่สูงกวําบากหน๎าประมาณ 2-3 ซม. 
หรือ 1 นิ้วครึ่ง 

5. พ้ืนที่ขนาด 100 ไรํขึ้นไป ผู๎ท าไม๎ต๎องท าแผนการตัดฟัน ที่มีพ้ืนที่ปลูกยางมากกวํา 100 ไรํ ขึ้นไป 
หากต๎องการตัดฟัน ให๎แบํงการตัดฟันครั้งละ 50 ไรํ หรืออาจน๎อยกวํานั้นได๎ เพ่ือ  

- ใช๎ผลผลิตจากพ้ืนที่ที่ยังไมํได๎ตัดฟันเลี้ยงพ้ืนที่ที่ตัดฟันไปแล๎วและยังไมํได๎ผลผลิตรวมทั้งคนงาน   
- เพ่ือลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมอันอาจเกิดจากการชะหน๎าดิน หรือการพังทลายของดินได๎  

การล้มและการตัดทอนไม้บนที่ลาดชันเกินกว่า 35 องศา  
โดยหลักการสํวนใหญํจะคล๎ายกับการทาไม๎ในท่ีราบ แตํจะมีสํวนที่แตกตํางกันตรงลักษณะพ้ืนที่ที่มี

ความเสี่ยงตํอการเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ความเสียหายที่เกิดกับไม๎ หรือแม๎แตํอันตรายที่อาจเกิดกับผู๎ท า
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ไม๎หรือผู๎ตัดไม๎เอง ดังนั้น การล๎มไม๎หรือการทอนไม๎บนที่ลาดเขาหรือพ้ืนที่ลาดชันเกินกวํา  35o จึงต๎องเพ่ิมความ
ระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้นเป็นพิเศษ ดังนี้  

1. มีการก าหนดเขตอันตราย และมีเครื่องหมายแสดงเขตอันตรายอยํางชัดเจน  
2. ในการล๎มไม๎ ต๎นไม๎ทุกต๎นควรล๎มลงเขา เพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับไม๎  
3. ต๎นไม๎ที่จะล๎มต๎นใดอยูํบนลาดเขา ซึ่งเห็นวํามีอันตรายมากหรืออาจจะสํงผลให๎เกิดการพังทลายของ

ดินหรือผลกระทบด๎านอ่ืน และไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ ควรเว๎นเสีย  
4. การล๎มไม๎หรือทอนไม๎เป็นกลุํมบนลาดเขา ไมํควรให๎คนงานคนหนึ่งคนใดล๎มไม๎หรือทอนไม๎อยูํ

ทางด๎านบนเขาและควรทาที่กันไม๎ไหลไว๎ โดยใช๎ไม๎ท่ีตัดต๎นแรกๆผูกติดกับตอไม๎หรือต๎นไม๎อ่ืนไว๎ด๎วยโซํ หรือ
เชือก เพ่ือกันไมํให๎ไม๎ที่ล๎มหรือทอนต๎นตํอๆไป ไหลลงมาทาอันตรายแกํคนข๎างลําง  

5. การชักลากไม๎ออกจากพ้ืนที่ลาดเขา อาจจะต๎องใช๎ช๎างชํวยในการชักลากลงมาจนถึงจุดที่
ยานพาหนะ สามารถเข๎าไปได๎ โดยช๎างที่นามาใช๎รวมถึงผู๎ควบคุมช๎างควรได๎รับการฝึกหัดและมีประสบการณ์
เป็นอยํางดีมาแล๎ว  

6. ในการตัดฟันหรือล๎มไม๎ในพ้ืนที่ที่จัดเป็น Restoration Zone ควรแจ๎งให๎ผู๎เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่ทราบ 
เชํนในเขตโครงการพัฒนาจุฬาภรณ์ 8 เป็นต๎น  

การล้มไม้และการทอนไม้ในพื้นที่ที่ติดแหล่งน้าลาธาร หรือในเขต Buffer Zone  
ในกรณีที่เกษตรกรมีความประสงค์ท่ีจะตัดฟันไม๎ยางพาราออกจากพ้ืนที่ที่ติดแหลํงน๎าลาธาร  หรือ 

Buffer Zone ให๎ปฏิบัติดังนี้  
1. พ้ืนที่ที่จะตัดฟันมีการทดแทนของพันธุ์ไม๎ชนิดอ่ืนจนถึงระดับที่มั่นใจวํา  เมื่อท าการตัดฟันไม๎

ยางพาราออกจากพ้ืนที่แล๎วจะไมํสํงผลกระทบใดๆหรือเกิดผลกระทบน๎อยที่สุด  แตํถ๎าเลี่ยงได๎ก็ไมํควรตัดฟันไม๎
ยางพาราบริเวณนั้นออก  

2. ในการปลูกทดแทนจะต๎องเว๎นพ้ืนที่ดังกลําวไว๎ โดยไมํปลูกยางพาราลงไปอีก  
3. ไม๎ยางพาราที่ตัดฟันออกมาจากพ้ืนที่ Buffer Zone จะไมํนับรวมวําเป็นไม๎ที่ผํานการรับรอง FSC  

การตัดฟันหรือล้มไม้ที่อยู่ติดถนน หรือสายไฟฟ้า ให๎ปฏิบัติดังนี้  
1. ผู๎ท าไม๎ต๎องเลือกตัดต๎นที่อยูํด๎านในกํอน โดยเว๎นสํวนที่อยูํริมถนนหรือติดสายไฟฟูาไว๎  
2. เมื่อจะโคํนให๎ใช๎เชือกผูกและดึงรั้งให๎เอนเข๎ามาในพื้นที่โดยให๎ล๎มตรงข๎ามกับถนนหรือ  

สายไฟฟูา 
3. ผู๎ท าหน๎าที่เลื่อยต๎องท าการบากหน๎าด๎านตรงข๎ามกับสายไฟ จากนั้นเลื่อยอีกด๎านหนึ่ง 

การทอนไม้และทอนกิ่ง  
1. เมื่อโคํนต๎นยางพาราลงแล๎ว คนงานจะใช๎เลื่อยยนต์ตัดลาต๎นและก่ิงให๎ได๎ขนาดตามที่ต๎องการ โดย

แบํงดังนี้  
1.1) สํวนที่เป็นลาต๎นที่เรียก “ไม๎บ๎อง”จะถูกตัดขนาดความยาวทํอนประมาณทํอนละ 1.5-2.5 เมตร 

และน าสํงเข๎าโรงงานแปรรูปหรือโรงงานเฟอร์นิเจอร์  
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1.2) ที่เป็นกิ่งหรือสํวนที่มีขนาดเส๎นผําศูนย์กลางทํอน 3 นิ้ว ขึ้นไป จะสํงเข๎าโรงงานผลิตไม๎ MDF 
จะต๎องตัดให๎ได๎ขนาดความยาวทํอน ๆ ละ 1.35-1.50 เมตร  

2. วิธีการทอนไม๎มีดังนี้  
2.1) การทอนไม๎ที่ใช๎ด๎านลํางของใบเลื่อยท่ีโซํหมุนเข๎าหาตัวผู๎ตัด (Backward-running part of 

chain) ในการทอนไม๎ ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและสูญเสียกาลังน๎อยที่สุด น๎าหนักของเลื่อยยนต์จะชํวยให๎มีกา
ลังตัดไม๎สูงขึ้นเหมาะสาหรับการทอนไม๎ที่วางอยูํในลักษณะปกติ  การทอนวิธีนี้เมื่อทํอนไม๎ขาดจากันเนื้อไม๎มักจะ
ฉีก  

2.2) การทอนไม๎ที่ใช๎สํวนบนของใบเลื่อยยนต์ที่โซํเลื่อยวิ่งออกจากตัวผู๎ตัดไม๎  (Forward-running) จะ
ควบคุมเครื่องเลื่อยได๎ยากและเสี่ยงตํอการตีกลับของเลื่อย  เหมาะสาหรับการทอนไม๎ที่วางพาดอยูํบนรํองหรือ
พาดอยูํบนก๎อนหิน ไม๎ที่ทอนจะไมํหนีบเลื่อยยนต์ และปูองกันไมํให๎ไม๎ฉีก 

2.3) ในกรณีที่ปลายข๎างหนึ่งของต๎นที่จะทอนลอยตัวอยูํ ควรหาหมอนไม๎รองสํวนที่ลอยตัวไว๎ แล๎วใช๎
เลื่อยตัดจากข๎างลํางขึ้นราว ¼ ของต๎นแล๎วจึงใช๎เลื่อยตัดจากข๎างบนลงมาให๎รอยตัดตรงกัน จะชํวยให๎ไม๎ที่ตัด
ทอนไมํฉีกออก  

3. ผู๎รับเหมาทาไม๎ต๎องอธิบายวิธีการตัดฟันและทอนกิ่งอยํางปลอดภัยให๎แกํคนงานทาไม๎พร๎อมทั้งแจก
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายสํวนบุคคลตามความจาเป็นของงาน เชํน ถุงมือ, ที่อุดหู, แวํนใส เป็นต๎น  

 
เทคนิคขั้นพื้นฐานของการใช้เลื่อยยนต์  

1. ยืนบนพ้ืนดินให๎มั่นคงและกระชับ โดยกางขาออกกว๎างประมาณไหลํ พ้ืนรองเท๎าควรมีหยักหรือตุํม
เพ่ือให๎ยึดเกาะพ้ืนดินได๎ดีปูองกันการลื่นไถล  

2. ถือเลื่อยให๎ชิดกับตัว เพ่ือให๎จุดศูนย์ถํวง (Center of gravity) ของผู๎ใช๎เลื่อยยนต์กับเลื่อยยนต์อยูํ
ใกล๎กันมากที่สุด ท าให๎สามารถใช๎กาลังได๎มากที่สุดที่จะควบคุมการเลื่อยและการตีกลับของใบเลื่อยได๎   

3. ผู๎ใช๎เลื่อยยนต์ต๎องไมํเกร็งหลังมากเกินไป ให๎ใช๎ศอกซ๎ายวางท๎าวบนเขําในขณะที่ก๎มหลังเพื่อชํวย
ไมํให๎เกิดการเกร็งหลังมาก  

4. จับมือจับของเลื่อยยนต์ให๎แนํน มือซ๎ายโอบรอบมือจับอันหน๎าของเครื่องเลื่อยเสมอ เพ่ือปูองกัน
ไมํให๎เลื่อยยนต์ถูกกระชากหลุดจากมือเมื่อมีการตีกลับ  

5. พยายามให๎ข๎อมือที่จับมือจับเลื่อยยนต์ตรงอยูํเสมอ การปลํอยให๎ข๎อมืองอเวลาจับนั้นจะท าให๎เกิด
อาการเกร็งกล๎ามเนื้อแขนขึ้นโดยไมํจาเป็น ซึ่งจะท าให๎ผู๎เลื่อยเมื่อยเร็วขึ้น 

การป้องกันอันตรายจากการล้มและตัดทอนไม้  
องค์การแรงงานระหวํางประเทศ(ILO) ได๎ให๎ค าแนะนาเก่ียวกับความปลอดภัยในการล๎มไม๎และตัดทอน

ไม๎ไว๎ ดังนี้  
1. ในบริเวณท่ีมีการล๎มไม๎ควรปิดประกาศหรือติดเครื่องหมายเตือนให๎ทราบโดยเปิดเผยและกาหนด

อาณาเขตบริเวณท่ีล๎มไม๎โดยชัดเจน  
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2. ในกรณีที่ล๎มไม๎ข๎างถนนหรือริมทางรถไฟ จะล๎มได๎ก็ตํอเมื่อได๎มีการปูองกันอันตรายให๎แกํผู๎สัญจรไป
มาเรียบร๎อยแล๎ว  

3. ไมํควรให๎ผู๎อ่ืนซึ่งไมํมีหน๎าที่เกี่ยวข๎องเข๎าไปในบริเวณท่ีจะล๎มตามท่ีประกาศหรือเตือนไว๎ในข๎อ  1 4. 
หัวหน๎างานจะต๎องรู๎วําคนงานกาลังล๎มหรือตัดทอนไม๎อยูํ ณ ที่ใดเพ่ือความปลอดภัยของตนเอง 

และผู๎อ่ืน 

5. ให๎ตัดเถาวัลย์หรือสายระโยงระยางที่ยึดต๎นไม๎ที่จะล๎มและต๎นไม๎ใกล๎เคียงออกเสียกํอน   
6. เมื่อจะล๎มไม๎ต๎นใดต๎องไมํมีคนงานหรือบุคคลอ่ืนอยูํในบริเวณใกล๎เคียงระยะปลอดภัยที่จะยอมให๎คน

อ่ืนเข๎ามาได๎คือระยะ 2 ชํวงความสูงของต๎นไม๎ที่ล๎มนั้นเป็นอยํางน๎อย  
7. การล๎มไม๎ควรอยูํในความควบคุมของผู๎มีความช านาญ  
8. คนงานล๎มไม๎หรือคนงานตัดทอนไม๎ ไมํวําจะทางานคนเดียวหรือทางานเป็นกลุํมก็ดี ควรจาทางาน

หํางกันอยํางน๎อย 2 ชํวงความสูงของต๎นไม๎ที่สุดในกลุํมของต๎นไม๎ที่จะล๎ม  
9. ไมํควรปลํอยให๎มีการล๎มไม๎โดยโดเดี่ยวหํางไกลกันจนไมํได๎ยินเสียงตะโกนเรียกของเพ่ือนที่ล๎มไม๎กลุํม

อ่ืน  
10. คนงานที่ทางานเกี่ยวข๎องกับการล๎มไม๎หรือเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการล๎มไม๎หรือทางานอ่ืนในบริเวณท่ีมี

การล๎มไม๎ควรสวมหมวกนิรภัย  
11. ไมํควรท าการล๎มไม๎บริเวณใกล๎เคียงกับสายไฟฟูาอ่ืนๆนอกจากจะมีหน๎าที่ไฟฟูามาปูองกันและให๎

ความปลอดภัยเสียกํอน หรือการล๎มไม๎นั้นอยูํภายใต๎ความควบคุมของผู๎มีความรู๎ความช านาญในการที่ต๎องล๎ม
หรือตัดทอนไม๎ในพ้ืนที่ที่เขาลาดชัน องค์การแรงงานระหวํางประเทศได๎ก าหนดให๎มีความระมัดระวังเก่ียวกับ
ความปลอดภัยของผู๎เกี่ยวข๎องมากขึ้น ดังนี้  

-บนพื้นที่ท่ีมีความลาดชันมาก เชํนในท๎องที่ท่ีเป็นภูเขา การก าหนดเขตอันตรายทางด๎านลาดเขาควรมี
อาณาเขตกว๎างขึ้น และควรมีเครื่องหมายแสดงเขตอันตรายให๎มองเห็นได๎ชัดเจน ระยะปลอดภัยระหวํางต๎นไม๎ที่
ตัดแตํละต๎นควรจะกว๎างอยํางน๎อย 50 เมตร  

-ถ๎าหากเขตอันตรายบนลาดเขามีทางหรือรางรถไฟผํานทางหรือทางรถไฟนั้น  ควรจะได๎ล๎อมรั้วเสียทั้ง 
2 ด๎าน และถ๎าหากจะจัดคนคอยให๎สัญญาณแก๎ผู๎คนหรือยวดยานที่จะผํานไปมาได๎ก็จะชํวยให๎เกิดความ
ปลอดภัยขึ้น  

-การตัดไม๎หรือทอนไม๎บนลาดเขา คนงานควรจะได๎สวมรองเท๎าชนิดหนาซึ่งสามารถทนทานตํอการ
กระทบกระแทกได๎  

-การล๎มไม๎บนลาดเขาชัน ต๎นไม๎ทุกต๎นที่ล๎มควรล๎มลงเขา  
-ต๎นไม๎ที่ล๎มต๎นใดอยูํบนลาดเขาซ่ึงเห็นวํามีอันตรายมากเว๎นเสียดีกวํา  
-การล๎มไม๎หรือทอนไม๎เป็นกลุํมบนลาดเขาไมํควรให๎คนงํานคนใดคนหนึ่งล๎มไม๎หรือทอนไม๎ทางด๎านบน  

ไม๎ที่ล๎มหรือทอนจะไหลลงมาเป็นอันตรายแกํคนข๎างลํางได๎  
-บนลาดเขาชันควรจะทาท่ีกันไม๎ซุงไว๎ โดยไม๎ซุงที่ตัดต๎นแรกๆผูกติดกับตอไม๎โซํหรือเชือกเป็นการ

ปูองกันไม๎ซุงต๎นตํอๆไปไมํให๎ไหลลงข๎างลําง  
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564  

-การทอนไม๎บนเขา โดยเฉพาะการทอนไม๎ด๎วยเครื่องมือพ้ืนเมือง ควรหาทางปูองกันปลายไม๎ที่ตัดจะ
ไหลเลื่อนมาทับคนตัดเสียกํอนด๎วย  

ความปลอดภัยในการล้มไม้  
1) ผู๎จัดการสวนปุา หรือ ผู๎ท าไม๎ต๎องจัดเตรียมอุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยให๎คนงาน  ดังนี้  

- ชุดคนงานตัดไม๎ หมวกนิรภัยพร๎อมหน๎ากาก ที่ครอบหู ถุงมือ กางเกง รองเท๎า  
- ถุงมือ สาหรับคนงานลาเลียงไม๎ทํอน 

-รองเท๎าเซฟตี้สาหรับคนงานถากหญ๎า/แตํงหนํอ  
2) ต๎องจัดให๎มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการท างานและการใช๎เครื่องมืออยํางปลอดภัยแกํ

คนงานตัดไม๎และผู๎เกี่ยวข๎อง ทุกครั้งที่มีการขออนุมัติตัดไม๎แตํละรอบ  
3) คนงานและผู๎เกี่ยวข๎องในการท างานตัดไม๎ ต๎องปฏิบัติตามข้ันตอนการท างานอยํางเครํงครัดเพื่อ

ความปลอดภัย 
 

การล้มไม้ด้วยรถแทรกเตอร์ ให๎ปฏิบัติดังนี้  
1. นับแถวต๎นยางพารามา 3 หรือ 4 แถว จึงเริ่มใช๎รถแทรกเตอร์ดันต๎นที่ 1 ให๎ล๎มไปทางชํองวําง

ระหวํางต๎นยาง และดันต๎นตํอ ๆ ไปในทางเดียวกัน โดยให๎ถอนรากขึ้นมาด๎วยจนหมดแถว  

2. ดันต๎นยางที่ล๎มแล๎วเรียงให๎เป็นแถว เพ่ือให๎งํายตํอการเข๎าทอนเป็นทํอน  

3. มือเลื่อยเข๎าตัดต๎นที่ล๎มแล๎ว โดยทิ้งระยะหํางจากรถแทรกเตอร์ดันไม๎ไมํน๎อยกวํา 60 เมตร  

4. ตัดเป็นทํอนไม๎ใหญํ เล็ก ตามความต๎องการใช๎ที่ใช๎ประโยชน์ได๎ออกจากแปลง  

5. ตอและรากไม๎เก็บสํงขายโรงงานท าเชื้อเพลิง  

6. ไถพรวนดินอยํางน๎อย 2 ครั้ง  
อุปกรณ์ PPE  

1. เสื้อสะท๎อนแสง  

2. หมวกนิรภัย  

3. ถุงมือ  

4. Ear plug  

5. รองเท๎าเซฟตี้  
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564  

 

 
 
 

ตารางแสดงผลผลิตไม๎ยาง 5 ปี 
2564 - 2565
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564 

ปริมาณผลผลิตไม้ยางพารา ป ี2564

1 R01 2538 26 15         467.23      686.83         251.59     369.83       718.82            1,056.66           47.92          70.44          1.84                   27.65

2 R02 2529 35 36         1,294.60    1,903.06       697.10     1,024.73     1,991.69          2,927.79           51.07          75.07          1.46                   52.53

3 R03 2549 15 39         611.88      899.47         329.48     484.33       941.36            1,383.80           26.15          38.44          1.74                   67.99

4 R04 2561 3 24          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

5 R05 2562 2 10          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

6 R06 2534 30 30         957.10      1,406.93       515.36     757.58       1,472.46          2,164.51           49.08          72.15          1.64                   49.08

7 R07 2534 30 20         619.59      910.79         333.63     490.43       953.21            1,401.22           47.66          70.06          1.59                   31.77

8 R08 2534 30 18         571.65      840.33         307.81     452.48       879.46            1,292.81           48.86          71.82          1.63                   29.32

9 R09 2534 30 28         885.57      1,301.79       476.84     700.96       1,362.41          2,002.75           48.66          71.53          1.62                   45.41

10 R10 2534 30 16         401.79      590.63         216.35     318.03       618.14            908.66             38.63          56.79          1.29                   20.60

11 R11 2536 28 5           155.52      228.61         83.74       123.10       239.26            351.71             47.85          70.34          1.71                   8.54

12 R12 2547 17 5            -  -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงพอ่แมพ่นัธุ์

13 R13 2560 4 25          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

14 R14 2536 12 32         390.12      573.48         210.06     308.79       600.18            882.27             18.76          27.57          0.67                   21.44

15 R15 2555 9 11          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงพอ่แมพ่นัธุ์

16 R16 2531 33 42         2,381.84    3,501.30       1,282.53   1,885.32     3,664.37          5,386.62           87.25          128.25        2.64                   111.04

17 R17 2563 1 12          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

18 R18 2562 2 12          -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงกิง่ตา

19 R19 2555 9 24         232.07      341.15         124.97     183.70       357.04            524.85             19.84          29.16          2.20                   52.89

20 R20 2555 9 34         381.82      561.28         205.60     302.23       587.42            863.51             14.69          21.59          1.63                   55.48

21 R21 2560 4 30          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

22 R22 2541 23 32         843.52      1,239.97       454.20     667.68       1,297.72          1,907.65           40.55          59.61          1.76                   56.42

23 R23 2531 33 41         1,936.72    2,846.98       1,042.85   1,532.99     2,979.57          4,379.97           72.67          106.83        2.20                   90.29

24 R24 2542 22 62         1,316.58    1,935.37       708.93     1,042.12     2,025.50          2,977.49           39.72          58.38          1.81                   111.93

25 R25 2542 22 32         762.99      1,121.59       410.84     603.93       1,173.82          1,725.52           36.68          53.92          1.67                   53.36

26 R26 2545 21 7           225.11      330.91         121.21     178.18       346.32            509.09             49.47          72.72          2.60                   18.17 แปลงพอ่แมพ่นัธุ(์สามารถโค่นได้)

27 R27 2545 19 3           160.31      235.65         86.32       126.89       246.63            362.54             49.33          72.51          2.60                   7.79

28 R28 2530 34 6           241.84      355.50         130.22     191.42       372.05            546.92             46.51          68.37          1.37                   8.21

29 R29 2561 3 7            -  -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงกิง่ตา

658        14,837.84  21,811.62     7,989.61   11,744.72   22,827.44        33,556.34         35.67                 919.91

136        -                 -            

522        14,837.84  21,811.62     7,989.61   11,744.72   22,827.44        33,556.34         43.73         64.28         

1.76                  

ปริมาณความเพ่ิมพูน

 ลบ.ม.ตอ่ไร่

ปริมาณความ

เพ่ิมพูนของพ้ืนที่
หมายเหตุ

รวม

ล าดบัที่ แปลงทดลอง แปลงปี
อายุ

ยางปี

 Logging 

Area (ไร่)

Stock  Volume 

2564(ลบ.ม.)

รวมพ้ืนทีใ่หผ้ลผลติไม้

ปริมาณความเพ่ิมพูนของศูนยว์ิจัยยางหนองคาย(2564)      =

 ไม้ทอ่น (ลบ.ม.)  ไม้ฟ้ืน(ลบ.ม.)
ลบ.ม. ตอ่ ไร่ 

2564

พ้ืนทีไ่ม่ใหผ้ลผลติ

 ไม้ทอ่น (ตนั)  ไม้ฟ้ืน (ตนั)
Stock  Volume

 2564(ตนั)

ตนั ตอ่ ไร่ 

2564
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564 

ปริมาณผลผลิตไม้ยางพารา ป ี2565

1 R01 2538 27 15         512.48      753.35       275.95    405.65       788.44           1,159.00           52.56                   77.27            1.95                   29.25                

2 R02 2529 36 36         1,428.96    2,100.57     769.44    1,131.07     2,198.39        3,231.64           61.07                   89.77            1.57                   56.52                

3 R03 2549 16 39         735.99      1,081.91     396.31    582.57       1,132.30        1,664.48           29.03                   42.68            1.97                   76.83                

4 R04 2561 4 24          -  -  -  -  -  -  -  -  - ปลูกใหม่

5 R05 2562 1 10          -  -  -  -  -  -  -  -  - ปลูกใหม่

6 R06 2534 1 30          -  -  -  -  -  -  -  -  - ปลูกใหม่

7 R07 2534 1 20          -  -  -  -  -  -  -  -  - ปลูกใหม่

8 R08 2534 1 18          -  -  -  -  -  -  -  -  - ปลูกใหม่

9 R09 2534 1 28          -  -  -  -  -  -  -  -  - ปลูกใหม่

10 R10 2534 1 16          -  -  -  -  -  -  -  -  - ปลูกใหม่

11 R11 2536 29 5           171.20      251.67       92.18     135.51       263.39           387.18             52.68                   77.44            1.82                   9.10                  

12 R12 2547 18 5            -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงพอ่แมพ่นัธุ์

13 R13 2560 5 25          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

14 R14 2536 13 32         500.44      735.64       269.46    396.11       769.90           1,131.75           24.06                   35.37            1.85                   59.20                

15 R15 2555 10 11          -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงพอ่แมพ่นัธุ์

16 R16 2531 34 42         2,526.63    3,714.14     1,360.49 1,999.92     3,887.12        5,714.06           92.55                   136.05          2.72                   114.24               

17 R17 2563 2 12          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

18 R18 2562 3 12          -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงกิง่ตา

19 R19 2555 10 24         313.72      461.17       168.93    248.32       482.65           709.49             20.11                   29.56            2.68                   64.32                

20 R20 2555 10 34         563.27      828.00       303.29    445.84       866.56           1,273.84           25.49                   37.47            2.17                   73.78                

21 R21 2560 5 30          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

22 R22 2541 24 32         940.59      1,382.67     506.48    744.52       1,447.07        2,127.19           45.22                   66.47            1.88                   60.16                

23 R23 2531 34 41         2,078.06    3,054.75     1,118.96 1,644.87     3,197.02        4,699.62           77.98                   114.62          2.29                   93.89                

24 R24 2542 23 62         1,492.39    2,193.81     803.59    1,181.28     2,295.98        3,375.09           37.03                   54.44            1.96                   121.52               

25 R25 2542 23 32         873.30      1,283.75     470.24    691.25       1,343.54        1,975.00           41.99                   61.72            1.83                   58.56                

26 R26 2545 22 7           249.24      366.38       134.20    197.28       383.44           563.66             54.78                   80.52            2.49                   17.43                แปลงพอ่แมพ่นัธุ(์สามารถโค่นได้)

27 R27 2545 20 3           177.54      260.99       95.60     140.53       273.14           401.52             91.05                   133.84          2.73                   8.19                  

28 R28 2530 35 6           269.40      396.02       145.06    213.24       414.46           609.26             69.08                   101.54          1.48                   8.88                  

29 R29 2561 4 7            -  -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงกิง่ตา

658        12,833.21  18,864.82   6,910.18 10,157.96   19,743.39      29,022.78         31.39                 851.87

248        

410        12,833.21  18,864.82   6,910.18 10,157.96   19,743.39      29,022.78         70.79                   104.06          19743.39 29022.78

2.08                  

ปริมาณความเพ่ิมพูน

 ลบ.ม.ตอ่ไร่

ปริมาณความ

เพ่ิมพูนของพ้ืนที่
หมายเหตุล าดบัที่ แปลงทดลอง แปลงปี

อายุ

ยางปี

 Logging 

Area (ไร่)

 ไม้ทอ่น 

(ลบ.ม.)

รวม

รวมพ้ืนทีใ่หผ้ลผลติไม้

ปริมาณความเพ่ิมพูนของศูนยว์ิจัยยางหนองคาย(2565)      =

 ไม้ฟ้ืน(ลบ.ม.)
 Stock  Volume

 2565(ลบ.ม.)

ลบ.ม. ตอ่ ไร่ 

2565

พ้ืนทีไ่ม่ใหผ้ลผลติ

 ไม้ทอ่น (ตนั)
 ไม้ฟ้ืน 

(ตนั)

Stock  Volume

 2564(ตนั)
ตนั ตอ่ ไร่ 2564
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564 

ปริมาณผลผลิตไม้ยางพารา ป ี2566

1 R01 2538 28 15         557.73      819.86       300.31       441.46       858               1,261.32           57.20              84.09          2.04                   30.60

2 R02 2529 37 36         1,563.40    2,298.20     841.83       1,237.49     2,405             3,535.69           66.81              98.21          1.67                   60.12

3 R03 2549 17 39         884.92      1,300.83     476.50       700.45       1,361             2,001.28           34.91              51.31          2.22                   86.58

4 R04 2561 5 24          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

5 R05 2562 2 10          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

6 R06 2534 2 30          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

7 R07 2534 2 20          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

8 R08 2534 2 18          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

9 R09 2534 2 28          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

10 R10 2534 2 16          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

11 R11 2536 30 5           188.44      277.01       101.47       149.16       290               426.17             57.98              85.23          1.93                   9.65

12 R12 2547 19 5            -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงพอ่แมพ่นัธุ์

13 R13 2560 6 25          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

14 R14 2536 14 32         610.75      897.80       328.86       483.43       940               1,381.23           29.36              43.16          2.10                   67.20

15 R15 2555 11 11          -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงพอ่แมพ่นัธุ์

16 R16 2531 35 42         2,671.41    3,926.98     1,438.46     2,114.53     4,110             6,041.51           97.85              143.85        2.80                   117.60

17 R17 2563 3 12          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

18 R18 2562 4 12          -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงกิง่ตา

19 R19 2555 11 24         395.24      581.00       212.89       312.95       608               893.95             25.34              37.25          3.07                   73.68

20 R20 2555 11 34         744.70      1,094.71     400.99       589.46       1,146             1,684.17           33.70              49.53          2.60                   88.40

21 R21 2560 6 30          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

22 R22 2541 25 32         1,050.91    1,544.84     566.56       832.84       1,617             2,377.68           50.55              74.30          2.02                   64.64

23 R23 2531 35 41         2,219.40    3,262.52     1,195.06     1,756.74     3,414             5,019.26           83.28              122.42        2.38                   97.58

24 R24 2542 24 62         1,668.20    2,452.26     898.27       1,320.45     2,566             3,772.71           41.39              60.85          2.10                   130.20

25 R25 2542 24 32         983.62      1,445.92     529.64       778.57       1,513             2,224.49           47.29              69.52          1.97                   63.04

26 R26 2545 23 7           273.37      401.86       147.20       216.38       421               618.24             60.08              88.32          2.61                   18.27 แปลงพอ่แมพ่นัธุ(์สามารถโค่นได้)

27 R27 2545 21 3           194.78      286.33       104.88       154.18       300               440.51             99.89              146.84        2.85                   8.55

28 R28 2530 36 6           296.98      436.56       159.91       235.07       457               671.63             76.15              111.94        1.59                   9.54

29 R29 2561 5 7            -  -  -  -  - -  -  -  -  - แปลงกิง่ตา

658        14,303.86  21,026.68   7,702.83    11,323.16   22,007           32,349.84         33.95                 925.65

248         -  -  -  -  -  -  -  -  -

410        14,304      21,026.68   7,702.83    11,323.16   22,007           32,349.84         53.67              78.90          -  -

2.26                  

ปริมาณความเพ่ิมพูน

 ลบ.ม.ตอ่ไร่

ปริมาณความ

เพ่ิมพูนของพ้ืนที่
หมายเหตุล าดบัที่ แปลงทดลอง แปลงปี

อายุ

ยางปี

 Logging 

Area (ไร่)
 ไม้ทอ่น (ตนั)

รวม

รวมพ้ืนทีใ่หผ้ลผลติไม้

ปริมาณความเพ่ิมพูนของศูนยว์ิจัยยางหนองคาย(2566)      =

 ไม้ฟ้ืน(ลบ.ม.)
Stock  Volume 

2566(ลบ.ม.)

ลบ.ม. ตอ่ ไร่ 

2566

พ้ืนทีไ่ม่ใหผ้ลผลติ

 ไม้ทอ่น 

(ลบ.ม.)
 ไม้ฟ้ืน (ตนั)

Stock  Volume

 2564(ตนั)
ตนั ตอ่ ไร่ 2564
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564 

ปริมาณผลผลิตไม้ยางพารา ป ี2567

1 R01 2538 29 15         602.97      886.37         324.68         477.28       927.65            1,363.65           61.84              90.90          2.13                   31.95

2 R02 2529 38 36         1,697.85    2,495.84       914.22         1,343.91     2,612.07          3,839.75           66.98              98.46          1.76                   63.36

3 R03 2549 18 39         1,009.02    1,483.26       543.32         798.68       1,552.34          2,281.94           43.12              63.39          2.40                   93.60

4 R04 2561 6 24          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

5 R05 2562 3 10          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

6 R06 2534 3 30          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

7 R07 2534 3 20          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

8 R08 2534 3 18          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

9 R09 2534 3 28          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

10 R10 2534 3 16          -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

11 R11 2536 31 5           212.57      312.48         114.46         168.26       327.03            480.74             65.41              96.15          2.11                   10.55

12 R12 2547 20 5            -  -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงพอ่แมพ่นัธุ์

13 R13 2560 7 25          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

14 R14 2536 15 32         721.07      1,059.97       388.27         570.75       1,109.33          1,630.72           34.67              50.96          2.31                   73.92

15 R15 2555 12 11          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงพอ่แมพ่นัธุ์

16 R16 2531 36 42         2,816.20    4,139.82       1,516.42       2,229.14     4,332.63          6,368.96           103.16             151.65        2.87                   120.54 แปลงพอ่แมพ่นัธุ(์สามารถโค่นได้)

17 R17 2563 4 12          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

18 R18 2562 5 12          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงกิง่ตา

19 R19 2555 12 24         510.33      750.19         274.80         403.95       785.13            1,154.14           43.62              64.12          3.63                   87.12

20 R20 2555 12 34         926.14      1,361.43       498.69         733.08       1,424.84          2,094.51           35.62              52.36          2.97                   100.88

21 R21 2560 7 30          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

22 R22 2541 26 32         1,161.22    1,707.00       625.27         919.15       1,786.50          2,626.15           55.83              82.07          2.15                   68.80

23 R23 2531 36 41         2,360.75    3,470.30       1,271.17       1,868.62     3,631.92          5,338.92           88.58              130.21        2.46                   100.86

24 R24 2542 25 62         1,844.02    2,710.71       992.93         1,459.61     2,836.95          4,170.32           55.63              81.78          2.23                   138.26

25 R25 2542 25 32         1,093.93    1,608.08       589.04         865.89       1,682.97          2,473.97           52.59              77.31          2.10                   67.20

26 R26 2545 24 7           249.24      366.38         134.20         197.28       383.44            563.66             57.78              84.94          2.28                   15.96

27 R27 2545 22 3           212.02      311.67         114.16         167.82       326.18            479.49             65.24              95.90          2.97                   8.91

28 R28 2530 37 6           324.56      477.10         174.76         256.90       499.32            734.00             62.42              91.76          1.69                   10.14

29 R29 2561 6 7            -  -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงกิง่ตา

658        15,741.90  23,140.60     8,476.41       12,460.32   24,218.31        35,600.92         36.06                 992.05

248        

410        15,741.90  23,140.60     8,476.41       12,460.32   24,218.31        35,600.92         59.07              86.83         

2.42                  

รวม

รวมพ้ืนทีใ่หผ้ลผลติไม้

ปริมาณความเพ่ิมพูนของศูนยว์ิจัยยางหนองคาย(2567)      =

 ไม้ฟ้ืน(ลบ.ม.)
Stock  Volume 

2564(ลบ.ม.)

ลบ.ม. ตอ่ ไร่ 

2567

พ้ืนทีไ่ม่ใหผ้ลผลติ

 ไม้ทอ่น (ตนั)  ไม้ฟ้ืน (ตนั)
Stock  Volume 

2564(ตนั)
ตนั ตอ่ ไร่ 2564

ปริมาณความเพ่ิมพูน

 ลบ.ม.ตอ่ไร่

ปริมาณความ

เพ่ิมพูนของพ้ืนที่
หมายเหตุล าดบัที่ แปลงทดลอง แปลงปี

อายุ

ยางปี

 Logging 

Area (ไร่)
 ไม้ทอ่น (ลบ.ม.)
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564 

ปริมาณผลผลิตไม้ยางพารา ป ี2568

1 R01 2538 30 15         648.22       952.88         349.04         513.09       997.26       1,465.97           66.48              97.73          2.22                   2.22

2 R02 2529 39 36         1,832.30     2,693.48       986.62         1,450.33     2,818.92     4,143.81           72.28              106.25        1.85                   66.60

3 R03 2549 19 39         1,133.13     1,665.70       610.14         896.91       1,743.27     2,562.61           48.42              71.18          2.55                   99.45

4 R04 2561 7 24          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

5 R05 2562 4 10          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

6 R06 2534 4 30          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

7 R07 2534 4 20          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

8 R08 2534 4 18          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

9 R09 2534 4 28          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

10 R10 2534 4 16          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ยางเล็ก

11 R11 2536 32 5           229.81       337.82         123.74         181.90       353.55       519.72             70.71              103.94        2.21                   11.05

12 R12 2547 21 5            -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงพอ่แมพ่นัธุ์

13 R13 2560 8 25         87.50         128.62         47.11           69.25        134.61       197.87             5.38                7.91           0.67                   16.75

14 R14 2536 16 32         831.38       1,222.13       447.67         658.07       1,279.05     1,880.20           39.97              58.76          2.50                   

15 R15 2555 13 11          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงพอ่แมพ่นัธุ์

16 R16 2531 37 42         2,960.99     4,352.66       1,594.38       2,343.74     4,555.37     6,696.40           108.46             159.44        2.93                   123.06 แปลงพอ่แมพ่นัธุ(์สามารถโค่นได้)

17 R17 2563 5 12          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ปลูกใหม่

18 R18 2562 6 12          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงกิง่ตา

19 R19 2555 13 24         591.98       870.21         318.76         468.58       910.74       1,338.79           50.60              74.38          3.89                   93.36

20 R20 2555 13 34         1,180.16     1,734.83       635.47         934.14       1,815.63     2,668.97           45.39              66.72          3.49                   118.66

21 R21 2560 8 30         45.34         66.65           24.41           35.89        69.76        102.54             2.23                3.28           0.29                   8.70

22 R22 2541 27 32         1,271.54     1,869.16       684.67         1,006.47     1,956.21     2,875.63           61.13              89.86          2.26                   72.32

23 R23 2531 37 41         2,502.09     3,678.07       1,347.28       1,980.50     3,849.37     5,658.57           93.89              138.02        2.54                   104.14

24 R24 2542 26 62         2,019.84     2,969.16       1,087.61       1,598.78     3,107.44     4,567.94           60.93              89.57          2.34                   145.08

25 R25 2542 26 32         1,204.24     1,770.24       648.44         953.21       1,852.69     2,723.45           57.90              85.11          2.23                   71.36

26 R26 2545 25 7           273.37       401.86         147.20         216.38       420.57       618.24             60.08              88.32          2.40                   16.80 แปลงพอ่แมพ่นัธุ(์สามารถโค่นได้)

27 R27 2545 23 3           256.47       377.01         123.45         181.47       379.92       558.48             70.54              103.69        3.07                   9.21

28 R28 2530 38 6           352.14       517.64         189.61         278.73       541.75       796.37             67.22              98.81          1.78                   10.68

29 R29 2561 7 7            -  -  -  -  -  -  -  -  -  - แปลงกิง่ตา

658        17,420.49   25,608.12     9,365.61       13,767.44   26,786.10   39,375.56         39.22                 969.44

193        

465        17,420.49   25,608.12     9,365.61       13,767.44   26,786.10   39,375.56         57.60              84.68         

2.08                  

รวม

รวมพ้ืนทีใ่หผ้ลผลติไม้

ปริมาณความเพ่ิมพูนของศูนยว์ิจัยยางหนองคาย(2564)      =

 ไม้ฟ้ืน(ลบ.ม.)
Stock  Volume 

2564(ลบ.ม.)

ลบ.ม. ตอ่ ไร่ 

2568

พ้ืนทีไ่ม่ใหผ้ลผลติ

 ไม้ทอ่น (ตนั)  ไม้ฟ้ืน (ตนั)
Stock  

Volume 
ตนั ตอ่ ไร่ 2564

ปริมาณความเพ่ิมพูน

 ลบ.ม.ตอ่ไร่

ปริมาณความ

เพ่ิมพูนของพ้ืนที่
หมายเหตุล าดบัที่ แปลงทดลอง แปลงปี

อายุ

ยางปี

 Logging 

Area (ไร่)
 ไม้ทอ่น (ลบ.ม.)
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564  

 
 
 

ตารางแสดงผลผลิตยาง 5 ปี 
2564 – 2565 
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564 

ยางก้อนถ้วย น้ ายาง ยางแผ่น

กก. กก. กก.

1 7 120.00 19.20  -  - -  - -  - - - -

2 3 69.00 11.04  -  - 944.46       - 1,388.63    - 500.00      - -

3 2 71.00 11.36  -  - 1,212.07    - 2,266.07    - 1,000.00   200.00      66.67        

4 2 8.00 1.28  -  - 246.63       - 544.44       - - - -

5 4 133.00 21.28  -  - 5,885.86    - 8,652.21    - 15,000.00  700.00      233.33      

6 11 257.00 41.12 112.00 17.92 14,311.64  5,285.68   21,038.15  7,769.95   4,000.00   60,030.00  20,010.00  

รวม 29 658.00 105.28

พ้ืนทีไ่ม่ใหผ้ลผลิต 9 135.00 21.60

รวมแปลงใหผ้ลผลิต 20 522 83.52 22,600.66  5,285.68   33,889.50 7,769.95   20,500.00  60,930.00  20,310.00  

total

ตัน ลบ.ม

หมายเลขกลุ่ม

ป ี2564

จ านวนแปลง พ้ืนที ่(ไร)่
พ้ืนที ่(แฮง

แตร)์

แผนตัดโค่น ผลผลิตไม้รวม ผลผลิตน้ ายาง

พ้ืนที ่(ไร)่
พ้ืนที ่(แฮง

แตร)์
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564 

ยางก้อนถ้วย น้ ายาง ยางแผ่น

กก. กก. กก.

1 12 232.00 60.16  -  -  -  -  -  - - - -

2 3 69.00 11.04  -  - 2,166.16    - 944.44       - 500.00      - -

3 1 32.00 5.12  -  - 1,236.08    - 665.57       - 500.00      70.00        23.33        

4 3 47.00 7.52  -  - 1,405.43    - 2,066.00    - 1,000.00   -           

5 4 133.00 21.28  -  - 5,470.03    - 8,040.94    - 15,000.00  230.00      76.67        

6 6 145.00 23.20 10,748.81   - 15,800.76   - 4,000.00   20,000.00  6,666.67   

รวม 29 658.00 128.32 21026.502  - 27517.708  - 21,000.00  20,300.00  6,766.67   

พ้ืนทีไ่ม่ใหผ้ลผลิต 14 248.00 39.68

รวมแปลงใหผ้ลผลิต 15 410.00      65.60        21,026.50  -           27,517.71  -           21,000.00  20,300.00  6,766.67   

total

ตัน ลบ.ม

หมายเลขกลุ่ม

ป ี2565

จ านวนแปลง พ้ืนที ่(ไร)่
พ้ืนที ่(แฮง

แตร)์

แผนตัดโค่น ผลผลิตไม้รวม ผลผลิตน้ ายาง

พ้ืนที ่(ไร)่
พ้ืนที ่(แฮง

แตร)์
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564 

ยางก้อนถ้วย น้ ายาง ยางแผ่น

กก. กก. กก.

1 12 232.00 37.12  -  -  -  -  -  - - - -

2 0 0.00 0.00  -  -  -  -  -  - - - -

3 4 101.00 16.16  -  - 2,364.57   3,959.35   2,000.00   - -

4 2 44.00 7.04  -  - 1,361.42   2,001.28   800.00      - -

5 5 136.00 21.76  -  - 6,417.43   9,433.63   15,000.00  70.00        23.33        

6 6 145.00 23.20  -  - 11,534.41  16,955.58  4,000.00   20,000.00  6,666.67   

รวม 29 658.00 105.28 21677.83 32349.84 21,800.00  20,070.00  6,690.00   

พ้ืนทีไ่ม่ใหผ้ลผลิต 14 248.00 39.68

รวมแปลงใหผ้ลผลิต 15 410.00      65.60        21,677.83 -           32,349.84 21,800.00 20,070.00  6,690.00   

total

ตัน ลบ.ม

หมายเลขกลุ่ม

ป ี2566

จ านวนแปลง พ้ืนที ่(ไร)่
พ้ืนที ่(แฮง

แตร)์

แผนตัดโค่น ผลผลิตไม้รวม ผลผลิตน้ ายาง

พ้ืนที ่(ไร)่
พ้ืนที ่(แฮง

แตร)์
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564 

ยางก้อนถ้วย น้ ายาง ยางแผ่น

กก. กก. กก.

1 10 177.00 28.16  -  -  -  -  -  - - - -

2 2 55.00 8.80  -  -  -  -  -  - - - -

3 4 101.00 16.16  -  - 3,319.30    - 4,879.37    - 2,000.00   - -

4 2 44.00 7.04  -  - 1,552.34    - 2,281.94    - 800.00      - -

5 4 104.00 16.64  -  - 5,229.55    - 7,687.44    - 15,000.00  70.00        23.33        

6 7 177.00 28.32  -  - 14,117.12   - 20,752.17   - 4,000.00   20,000.00  6,666.67   

รวม 29 658.00 105.12 24,218.31  35,600.92  21,800.00  20,070.00  6,690.00   

พ้ืนทีไ่ม่ใหผ้ลผลิต 14 248.00 39.52  -  -  -  -

รวมแปลงใหผ้ลผลิต 15 410.00      65.60        24,218.31 -           35,600.92  -           21,800.00 20,070.00  6,690.00   

total

ตัน ลบ.ม

หมายเลขกลุ่ม

ป ี2567

จ านวนแปลง พ้ืนที ่(ไร)่
พ้ืนที ่(แฮง

แตร)์

แผนตัดโค่น ผลผลิตไม้รวม ผลผลิตน้ ายาง

พ้ืนที ่(ไร)่
พ้ืนที ่(แฮง

แตร)์
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ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแหํงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2564 

ยางก้อนถ้วย น้ ายาง ยางแผ่น

กก. กก. กก.

1 8 140.00 23.36  -  - -  -  - - - - -

2 4 92.00 13.60  -  - 204.36       - 300.41       - - - -

3 3 69.00 11.04  -  - 2,726.37    - 4,007.76    - 2,000.00   - -

4 2 71.00 11.36  -  - 3,022.32    - 4,442.81    - 800.00      - -

5 3 15.00 2.40  -  - 800.49       - 1,176.72    - 15,000.00  70.00        23.33        

6 9 271.00 43.36  -  - 20,032.55   - 29,447.86   - 4,000.00   20,000.00  6,666.67   

รวม 29 658.00 105.12 26,786.09  39,375.56  21,800.00  20,070.00  6,690.00   

พ้ืนทีไ่ม่ใหผ้ลผลิต 14 193.00 21.44  -  -  -  -

รวมแปลงใหผ้ลผลิต 15 465.00      83.68       26,786.09 -           39,375.56  -           21,800.00 20,070.00  6,690.00   

total

ตัน ลบ.ม

หมายเลขกลุ่ม

ป ี2568

จ านวนแปลง พ้ืนที ่(ไร)่
พ้ืนที ่(แฮง

แตร)์

แผนตัดโค่น ผลผลิตไม้รวม ผลผลิตน้ ายาง

พ้ืนที ่(ไร)่
พ้ืนที ่(แฮง

แตร)์

 


