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คานา
กลุม่ จัดการป่ าไม้สหกิจแกลง มีการปลูกไม้ยางพารา โดยเป็ นการดาเนิ นการเองเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ยางพารา
ในท้องถิน่ อย่างครบวงจร เพือ่ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นงานของกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลงบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตง้ั ไว้ จึงได้มีการ
ดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง คือ การจัดทาระบบสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืน (Forest Stewardship Council
(FSC) ซึ่งกาหนดให้มีการจัดทาแผนการจัดการสวนยางพารา (Management Plan) อันจะส่งผลให้การดาเนิ นงาน
ด้านสวนยางพาราเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
การจัดทาคู่มือการบริหารจัดการระบบซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น เป้ าหมายในการจัดการ ระบบวนวัฒน์
พื้นฐานด้านนิ เวศของสวนยางพารา รวมถึงระบบจัดการยานพาหนะและเครือ่ งมือ การจัดการงานบุคคล การ
คัดเลือกชนิ ดไม้และอัตราการเก็บเกีย่ วผลผลิต แผนการผลิตของสวนยางพารา แนวทางการติดตามกากับดูแล และ
การป้ องกันสภาพแวดล้อม และแผนการจาแนก ป้ องกันพืชและสัตว์หายาก
กลุม่ จัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
29/07/2563

แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563

2

กลุม่ จัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
199/9 หมู่ 9 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร.089-9353444,098-8264319,090-7808944 แฟกซ์ 038-992034
………………………………………………………………………

เนื้ อหา

คานา .......................................................................................................................................................................................................................... 2
เนื้ อหา ........................................................................................................................................................................................................................ 3
บทที่ 2 พื้นที่และจานวนสมาชิก ...................................................................................................................................................................... 6
ลักษณะภูมิอากาศ .................................................................................................................................................................................... 10
ทรัพยากรดินและน้ า................................................................................................................................................................................ 10
สัตว์ป่าและพันธุพ์ ชื ................................................................................................................................................................................. 10
การคมนาคมและการสือ่ สาร ................................................................................................................................................................. 11
บทที่ 3 วัตถุประสงค์ การจัดการสวนไม้ยางพารา ข้อจากัดทางด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ............................................ 12
1.วัตถุประสงค์ ................................................................................................................................................................................................. 12
2. การจัดการสวนไม้ยางพารา ................................................................................................................................................................... 13
3. ข้อจากัดทางด้านสภาพแวดล้อม ......................................................................................................................................................... 13

บทที่ 4 ระบบวนวัฒน์และการจัดการทรัพยากรป่ าไม้........................................................................................................................... 15
วนวัฒน์และวนวัฒนวิทยา ......................................................................................................................................................................... 15
วนวัฒน์ในสวนยางพารา ............................................................................................................................................................................ 16
1.การเตรียมพื้นที่ ...................................................................................................................................................................................... 16
2. การคัดเลือกชนิ ดพันธุ ........................................................................................................................................................................
์
18
3. การปักหลักหมายปลูก ........................................................................................................................................................................ 19

4.การปลูก .................................................................................................................................................................................................... 21
5. การบารุงรักษา ...................................................................................................................................................................................... 21
6.การเก็บเกีย่ วผลผลิต ............................................................................................................................................................................ 31

7. การทาไม้ยางพารา .............................................................................................................................................................................. 33
8. วิธกี ารสารวจการเจริญเติบโต กาลังผลิต และความเพิม่ พูนรายปี ของไม้ยางพารา................................................. 37
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563

3

กลุม่ จัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
199/9 หมู่ 9 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร.089-9353444,098-8264319,090-7808944 แฟกซ์ 038-992034
………………………………………………………………………

9. การป้ องกันสภาพแวดล้อม ............................................................................................................................................................... 39
10. แผนการตรวจประเมิน และป้ องกันชนิ ดพันธุห์ ายาก, ถูกคุกคาม และใกล้สูญพันธุ ์.............................................. 43
11. เทคนิ คการเก็บเกีย่ วไม้ยางพารา ................................................................................................................................................. 44
12. การขนส่งและการเคลือ่ นย้ายไม้.................................................................................................................................................. 45

บทที่ 5 แผนการจัดการ .................................................................................................................................................................................... 50
บทที่ 6 ระบบการจัดการทางด้านอืน่ ๆ........................................................................................................................................................ 53
6.1 ยานพาหนะและเครือ่ งมือ .................................................................................................................................................................. 53
6.2 ทรัพยากรบุคคล ................................................................................................................................................................................... 54
6.3 กิจกรรมร่วมกับชุมชน ........................................................................................................................................................................ 56
6.4 อุบตั เิ หตุ .................................................................................................................................................................................................... 57
6.5 การปฐมพยาบาล ................................................................................................................................................................................... 58
บทที่ 7 แนวทางการติดตามกากับดูแล ....................................................................................................................................................... 59
บทที่ 8 แผนการจาแนกและป้ องกันพืชและสัตว์หายาก ...................................................................................................................... 60
-

การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ....................................................................................................................................... 60

-แผนที่แสดงรายละเอียดพื้นฐานเกีย่ วกับทรัพยากรป่ าไม้............................................................................................................ 62
บทที่ 9 แผนงบประมาณค่าใช้จา่ ยกลุม่ จัดการป่ าไม้สหกิจแกลง ...................................................................................................... 62
บทที่ 10 การอบรมที่เกีย่ วข้อง ......................................................................................................................................................................... 63

แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563

4

กลุม่ จัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
199/9 หมู่ 9 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร.089-9353444,098-8264319,090-7808944 แฟกซ์ 038-992034
………………………………………………………………………

บทที่ 1 ประวัติความเป็ นมา
ปี ทีก่ ่อตั้ง 2535 บริษัท สหกิจแกลง จากัด จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็ นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจากัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2535 ทางบริ ษัทประกอบกิจการแปรรู ปไม้ อย่ างครบวงจร มีในส่ วนของโรงเลื่อยไม้
แปรรู ปไม้ อบไม้ อาบนา้ ยาถนอมเนื้อไม้ ไสไม้ จนได้ ไม้ ทมี่ ีคุณภาพเพื่อนาออกสู่ ตลาดภายนอกต่ อไป
ปี 2550 บริษัท สหกิจแกลง จากัด ได้ ทาการขยายในส่ วนของฐานการผลิตเกี่ยวกับการแปรรู ปไม้ เพิ่มขึน้ ส่ วนที่เพิ่ม
ขึน้ มาคือ การผลิตพาเลทไม้ ทั้งนี้พาเลทไม้ ของเราได้ รับการรับรองมาตรฐาน IPPC ตั้งแต่ เริ่มแรกในการผลิตและจัด
จาหน่ ายทันที
ปี 2553 มีการขยายในส่ วนของพื้นที่บริษัทขึน้ โดยใช้ ในนาม บริ ษัทสหกิจแกลง(สาขา)จากัด ตั้งอยู่เลขที่ 199/9 หมู่
ที่ 9 ตาบล กระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็ นโรงงานที่มีการเลื่อยไม้ โดยตรงเช่ นกันทั้งนี้เราได้ พัฒนาทั้งฝี มือ
แรงงานและเครื่ องจักรกลให้ มีประสิ ทธิภาพและดีเยีย่ มขึน้ ตลอดเวลา
ปี 2558 ทาการขยายในส่ วนของ Wood Pallet เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่ าของขีเ้ ลื่อยภายในโรงงาน ด้ วยเครื่ องจักร
ใหม่ ทมี่ ีคุณภาพ และสามารถผลิตได้ ตามกาลังทีก่ าหนดอย่ างดีเยีย่ ม
กว่ า 20 ปี ที่ผ่านมา ที่ผ้ ูบริ หารมีนโยบายในการแปรรู ปไม้ ที่ดีที่สุดในส่ วนภูมิภาคและรวมทั้งการส่ งออกยังนานา
ประเทศ การคานึ งถึงคุ ณภาพของผลผลิตที่เกิดจากการไม้ จึงจาเป็ นที่สุด ดังนั้นเมื่ อคานึ งถึงคุ ณภาพแล้ ว การเลือก
วัตถุ ดิบที่จะนามาแปรรู ปจึงเป็ นปั จจัยอันดับแรกในการผลิต ทางผู้บริ หารจึ งดาเนินการในการเลือกซื้ อไม้ จากสวน
ยางพาราเองโดยเองตรง และส่ งต่ อเข้ าในส่ วนของโรงเรื่ อยที่มีเครื่ องมื อที่ได้ มาตรฐานทาการเลื่อยไม้ สดทันทีที่เข้ า
มายังโรงงาน ทั้งนีเ้ พื่อป้ องกันปัญหาไม้ ตกค้ างจนทาให้ มีปัญหาที่เนื้อไม้ ดาหรื อเกิดรา เมื่อเลื่อยเสร็จก็ส่งต่ อเข้ าในส่ วน
ของการอัดน้ายา และเข้ าเตาอบไม้ ทันที บริ ษัทของเราการั นตีในส่ วนของการผลิตและแปรรู ปไม้ สดและไม้ อบแห้ ง
ได้ 100เปอร์ เซ็นต์ ทาให้ หายห่ วงเรื่ องการเกิดความชื้ นหรื อการมีแมลงในเนื้อไม้ ได้ เลย ด้ วยความที่บริษัทของเรานั้นมี
เครื่ องมือและทีมงานทีม่ ีคุณภาพตลอดมาทาให้ กาลังในการผลิตและส่ งออกขยายขึน้ อย่ างต่ อเนื่องในทุกๆปี
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แผนการบริหารสมาชิก(Group Management)
บ.สหกิจแกลง จก. มีแผนการดาเนินงานรับสมัครสมาชิกสวนป่ า ส่ งเสริ มเกษตกรให้ดาเนินกิจกรรมการจัดการสวน
ป่ าอย่างยัง่ ยืน ให้เกิดความตระหนักในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในสวนป่ าให้สอดคล้องกับหลักการของ FSC ตลอดจน
ให้คาแนะนา การอบรมให้ความรู ้และมีการตรวจติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อให้ระบบการจัดการสวนป่ าของสมาชิก มี
ความยัง่ ยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อม การลงทะเบียนสมาชิกสวนป่ าแบบทัว่ ไปและสมาชิก
ประเภทแบบฉุ กเฉิ น ผูจ้ ดั การสวนป่ าเป็ นผูอ้ นุมตั ิ โดยดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับต่างๆร่ วมกับการทางานคณะ
ทีมงานการบริ หารจัดการสวนป่ าอย่างยัง่ ยืน (FSC-FM )หรื อGroup Enitty

พืน้ ทีแ่ ละจานวนสมาชิก
ปัจจุบนั มีเกษตกรเข้าร่ วมโครงการ ปี ที่ 1-3 มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 1,869.88ไร่ หรื อ 299.16 เฮคเตอร์ (GPS) แบ่งเป็ น 63
แปลง อยุใ่ นเขตท้องที่จงั หวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดสวนยางพารากลุ่มจัดการป่ าไม้ สหกิจแกลง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จังหวัด
จันทบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ตราด
ชลบุรี
รวมทั้งสิ้น
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อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ
ท่าใหม่
แกลง
บ้ านค่ าย
วังจันทร์
เมือง
เขาสมิง
หนองใหญ่

ไร่
142.52
505.49
277.27
70.84
368.66
62.34
397.05
45.71
1869.88

เฮกตาร์
22.80
80.88
44.36
11.33
58.98
9.97
63.53
7.31
299.16
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สภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง มีสภาพภูมอิ ากาศ แบ่ งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. แบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ได้แก่ บริ เวณทางด้านตะวันตกของจังหวัดระยอง จะมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,0001,200 มิลลิเมตร/ปี บริ เวณนี้ จะมีสภาพที่มีช่วงฤดูฝน และฤดูแล้งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
2. แบบมรสุ มเขตร้อน ในพื้นที่ดา้ นตะวันออกของจังหวัดระยอง จะมีปริ มาณฝนตกมาก และมีช่วงแห้งแล้งสั้น มี
ฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,200-1,700 มิลลิเมตร/ปี

ฤดูกาล จังหวัดระยอง มีฤดูกาล ดังนี้
1. ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม รวมระยะ 6 เดือน โดยในเดือนพฤษภาคม ลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้ามา ฝนก็จะตกมากต่อมาในเดือนมิถุนายน ฝนจะลดปริ มาณการตกลงอย่างชัดเจน ยกเว้น
ทางด้านอาเภอแกลง และกิ่งอาเภอเขาชะเมา ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ฝนก็จะเริ่ มตก และจะตกมากในเดือนสิ งหาคม กันยายน - ตุลาคม ซึ่ งฝนที่ตกมากในช่วงนี้ ก็เนื่องจากได้รับลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ในอ่าวไทย และพายุดีเปรสชัน่ ที่
ได้เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ที่ฝั่งเวียดนาม และพัดมาทางทิศตะวันตกเข้าสู่ พ้นื ที่จงั หวัดในภาคตะวันออก
2. ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ รวมระยะเวลา 4 เดือน ฤดูน้ ีอุณหภูมิของจังหวัดระยอง ไม่
ลดต่ามากเหมือนภาคอื่น ๆ เพราะเขตนี้ อยูป่ ลายมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความหนาวเย็นจึงไม่ลดลงมาก นอกจากนี้ ก็
ยังได้รับไออุ่นจากทะเล จึงทาให้จงั หวัดระยอง ไม่หนาวเย็นมากนัก
3. ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปลายเดือนเมษายน ระยะเวลา 2 เดือน ระยะนี้มีลมตะวันออก
เฉี ยงใต้และลมเฉื่ อยจากทะเลในตอนบ่ายพัดมาร่ วมกับลมตะวันออกเฉี ยงใต้ จึงทาให้ลมมีกาลังแรงมากยิง่ ขึ้น ดังนั้น ฝั่ง
ทะเลระยอง ในระยะเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน จึงมีคลื่นลมค่อนข้างแรงในตอนบ่ายและเย็น ทาให้อุณหภูมิไม่สูง
อากาศจึงไม่ร้อนมากนัก
อุณหภูมิ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่หนาวเย็นและได้รับไออุ่นจากทะเล จึงทาให้อุณหภูมิ
ของจังหวัดระยอง ค่อนข้างสม่าเสมอไม่ร้อนจนเกินไป อุณหภูมิจึงเฉลี่ยอยูท่ ี่ 28.1 องศาเซลเซียส
ความชื้นสั มพัทธ์ จังหวัดระยอง เป็ นเขตที่อยูใ่ กล้ทะเล ตอนกลางของจังหวัด เป็ นภูเขาและ ป่ าไม้ จึงมีผลกระทบกับ
ลม ฟ้า อากาศเป็ นอย่างมาก คือทาให้มีความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสู งตลอดปี คือเฉลี่ย 77%
ความยาวของวัน จังหวัดระยอง ตั้งอยูบ่ นเส้นรุ ้งที่ 12-13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก จึงมีผล
ต่อความยาวของวัน กล่าวคือ
- ในเดือนมีนาคม และปลายเดือนกันยายน จะมีช่วงกลางวันและกลางคืนเท่ากัน คือกลางวันและกลางคืน 12
ชัว่ โมงเท่านั้น
- ในเดือนมิถุนายน จะมีช่วงกลางวันถึง 12.30 ชัว่ โมง
- ในเดือนธันวาคม จะมีช่วงกลางวันสั้นที่สุด
แสงแดด จังหวัดระยอง อยูใ่ นเขตชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็ นเขตที่มีปริ มาณน้ าฝนค่อนข้างสู งจึงทาให้ความเข้มของแสงแดด
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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ต่ากว่าเขตอื่น

ทรัพยากรดิน เป็ นดินร่ วนปนทราย ระบายน้ าได้ดี แต่มีความอุดมสมบูรณ์อยูใ่ นระดับต่า และมีภูเขาเตี้ย ๆ เป็ นจานวน
มาก ที่สาคัญคือ เขาชะเมาในเขตกิ่งอาเภอเขาชะเมา สู งประมาณ 1,035 เมตร เขาขุนอิน เขาจอมแห เขาวังช้าง ในเขต
อาเภอบ้านค่าย และเขาท่าฉุ ด เขายายดา เขาตะเภาคว่า ในเขตอาเภอเมืองระยอง ในกลุ่มพื้นที่ของกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจ
แกลงกาลังรวบรวมข้อมูลชุดดินจากข้อมูลทุติยภูมิในพื้นที่สวนยางพาราและกาลังดาเนิ นการสารวจภาคสนามตาม
แผนการสารวจ
ทรัพยากรนา้ กลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลงกาลังดาเนินการส่ งผลการทดสอบค่า BOD ของน้ า ในพื้นที่สวนยางพารา

การคมนาคม เส้นทางคมนาคมสามารถเดินทางติดต่อกับทางสานักงานได้โดยตรง โดยเส้นทางหลักเป็ นถนนบ้านบึง
กระแสบน จังหวัดระยอง

จังหวัดตราด
จังหวัดตราดมีสภาพภูมอิ ากาศ
จังหวัดตราดอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของมรสุ มที่พดั เวียนประจาฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่พดั ปก
คลุ มในช่ วงฤดู หนาว ตั้งแต่ประมาณกลางเดื อนตุ ลาคมถึ งเดื อนกุมภาพันธ์ ซึ่ งจะนาความเย็นมาสู่ จงั หวัดและมรสุ ม
ตะวันตกเฉี ยงใต้ที่พดั ปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม แต่เนื่ องจากลักษณะภูมิ
ประเทศที่มีชายฝั่งทะเลทาให้จงั หวัดตราดมีอากาศไม่หนาวเย็นมากนัก แต่จะได้รับอิทธิ พลจากมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้
จากอ่าวไทยอย่างเต็มที่ จึงทาให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี
ฤดูกาลจังหวัดตราด พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดตราดออกเป็ น 3 ฤดู
ดังนี้
ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ งเป็ นช่วงของมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือพัดปกคลุม
ประเทศไทย ซึ่งพัดเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย แต่เนื่ องจากจังหวัดตราดอยูใ่ น
ละติจูดที่ต่าและมีพ้นื ที่ติดบริ เวณชายฝั่งทะเล ซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากลมทะเลทาให้อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก
ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ ฤดูร้อน อากาศจะร้อนขึ้น แต่ได้รับ
กระแสลมจากทะเล ทาให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนัก
ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็ นระยะที่มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้พดั ปกคลุมประเทศไทย
ซึ่ งจะนาความชื้ นจากทะอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ ภาคตะวันออก ทาให้อากาศจะชุ่ มชื้ นและมีฝนตกชุ กทัว่ ไป ซึ่ ง
จังหวัดตราดนับเป็ นที่มีฝนตกมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
อุณหภูมจิ ังหวัดตราด จังหวัดตราดเป็ นจังหวัดที่อยูใ่ กล้เขตชายฝั่งทะเลจึงได้รับอิทธิ พลจากลมทะเล ทาให้อากาศไม่
ร้ อนจัดนักในฤดู ร้อน และฤดู หนาว อากาศก็ไม่หนาวจัด อุณหภู มิเฉลี่ ยตลอดทั้งปี ไม่ค่อยเปลี่ ยนแปลงมากนัก โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.3 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย 31.7 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้
38.2 องศาเซลเซียส
ทรัพยากรดินของจังหวัดตราด ลักษณะดินของดินที่พบในจังหวัดตราด สามารถจาแนกออกตามกลุ่มดินได้ 7 กลุ่ม
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ดังนี้
1) กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ท้ งั หมดของจังหวัดตราด
2) กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ท้ งั หมดของจังหวัดตราด
3) กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ท้ งั หมดของจังหวัดตราด
4) กลุ่มดินทราย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ท้ งั หมดของจังหวัด ตราด
5) กลุ่มดินเค็มชายฝังทะเล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ท้ งั หมดของ จังหวัดตราด
6) กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ท้ งั หมดของจังหวัดตราด
7) ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ท้ งั หมดของจังหวัดตราด ดินส่ วนใหญ่ในพื้นที่จงั หวัดตราด พบว่า
เป็ นดินที่มีความเหมาะสมที่ควรทาการ เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็ นอย่างยิง่ อาทิ ยางพารา ทุเรี ยน เงาะ และข้าว
ทรัพยากรนา้ ของจังหวัดตราด แหล่งน้ าธรรมชาติที่สาคัญของจังหวัดตราด แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) แหล่งน้ าจากอากาศ ได้แก่น้ าฝน เป็ นแหล่ งน้ าธรรมชาติที่สาคัญที่สุดของจังหวัด เนื่ องจากมีฝนตกชุ ก และเป็ นต้น
กาเนิดของแหล่งน้ าต่างๆ
2) แหล่งน้ าผิวดิน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดตราด ประกอบด้วยเทือกเขา สู งหลายแห่ง อันเป็ นต้นกาเนิดของ
แม่น้ าลาคลองต่างๆ ประกอบกับฝนตกชุ ก ทาให้น้ าซึ มลงใต้ดิน ระบายลง สู งทะเลอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งบางครั้งในช่ วงฤดู
แล้งประสบกับปั ญหาขาดแคลนน้ า รวมถึงปั ญหาน้ าทะเลรุ กเข้ามา ในแผนดินบริ เวณที่ราบชายฝั่งทะเล ในช่วงแล้ง
แม่น้ าหลักที่สาคัญของจังหวัดตราด มีอยู่ 2 สาย ได้แก่
1) แม่น้ าตราด เป็ นแม่น้ าที่สาคัญของจังหวัด มีความยาวประมาณ 250 กิ โลเมตร ต้นน้ ากาเนิ ดจากเขาบรรทัดไหลผ่าน
หลายอาเภอ ได้แก่ อาเภอ บ่อไร่ อาเภอเขาสมิง และอาเภอ เมืองตราด ลงสู่ ทะเล
2) แม่น้ าเวฬุ เป็ นแม่น้ าที่แบ่งเส้นแบ่งเขตจังหวัดทางทิศตะวันตก ระหว่าง จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี มีความยาว
ประมาณ 20 กิ โลเมตร ต้นกาเนิ ดอยู่ที่เขาสระบาป และเขาชะอมในเขต พื้นที่จงั หวัดจันทบุ รี ไหลผ่านตาบลแสนตุ ง้
อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ลงสู่ ทะเลบริ เวณอ่าวบางกระดาน ตาบลบางปิ ด อาเภอแหลมงอบ
การคมนาคมจังหวัดตราด จากกรุ งเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ
- ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (สุ ขมุ วิท) ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี อาเภอศรี ราชา พัทยา อาเภอสัตหี บ จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี จนถึงจังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร
- ใช้ทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-บางปะกง) และทางหลวงหมายเลข 3 (สุ ขมุ วิท) จนถึงจังหวัดชลบุรี แล้วแยก เข้าทาง
หลวงหมายเลข 344 (ชลบุรี-แกลง) บริ เวณกิโลเมตรที่ 98 ผ่านอาเภอบ้านบึง จนถึงอาเภอแกลง จากนั้น แยกซ้ายเข้าสู่ ทาง
หลวงหมายเลข 3 ต่อไปจนถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร
- ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุ งเทพฯ-ชลบุรี หรื อมอเตอร์ เวย์) ไปจนถึงอาเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี จากนั้นแยกซ้าย
เข้า ทางหลวงหมายเลข 344 (ชลบุ รี -แกลง) ผ่า นอาเภอบ้า นบึ ง จนถึ ง อาเภอแกลง จากนั้น แยกซ้า ยเข้า สู่ ท างหลวง
หมายเลข 3 ต่อไปจนถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร

จังหวัดจันทบุรี
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ลักษณะภูมอิ ากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไปจังหวัดจันทบุรีต้ งั อยูใ่ นเขตมรสุ มเขตร้อน โดยได้รับฝนจากอิทธิพลของลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้[12] มีฝนตกชุกติดต่อกันประมาณ 6 เดือนต่อปี โดยเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิ งหาคมเป็ นเดือนที่มีปริ มาณ
น้ าฝนสู งที่สุด ซึ่ งอาจมีปริ มาณน้ าฝนสู งถึง 500 มิลลิเมตรต่อเดือน[13] จังหวัดจันทบุรีมี 3 ฤดูกาลคือฤดูฝน (มิถุนายน ตุลาคม) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์) และฤดูร้อน (มีนาคม - พฤษภาคม)[14] โดยที่ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น
ช้ากว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ[15]
จังหวัดจันทบุรีมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 31 องศาเซลเซี ยสในแต่ละปี โดยที่อุณหภูมิในแต่ละฤดูของจังหวัดจะไม่มี
ความแตกต่างกันมากนัก อันเนื่องมาจากการตั้งอยูใ่ กล้กบั ทะเล สาหรับอุณหภูมิในแต่ละฤดูน้ นั ฤดูฝนมีอุณหภูมิระหว่าง
24 - 30 องศาเซลเซี ยส ฤดูหนาวมีอุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง 22 - 31 องศาเซลเซี ยส ส่ วนในฤดูร้อนมีอุณหภูมิระหว่าง 23 - 33
องศาเซลเซียส

ทรัพยากรดินและนา้

แม่ นา้ จันทบุรี
ทรัพยากรดินในจังหวัดจันทบุรีมีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วเป็ นดินที่เกิดจากการสลายตัวของ
หินปูน ทาให้ดินมีความเป็ นด่างเหมาะแก่การปลูกผลไม้อนั เป็ นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี[16] ดินมีลกั ษณะ
เป็ นดินตื้นถึงลึกอันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ โดยดินส่ วนมากของจังหวัดจันทบุรีเป็ นดินที่สามารถระบายน้ าออกได้
ดีถึงดีมาก[17] อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีมีพ้นื ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทาเกษตรประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร โดย
ปัญหาทรัพยากรดินที่พบมากที่สุดคือดินเค็มในบริ เวณชายฝั่งทะเล ดินตื้นและดินในพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน[18]
ในส่ วนของทรัพยากรน้ าในจังหวัดจันทบุรีน้ นั แม้วา่ จังหวัดจันทบุรีจะอยูใ่ นพื้นที่ท่ ึมีฝนตกชุก แต่จนั ทบุรียงั คง
ประสบกับปั ญหาภาวะความแห้งแล้งในพื้นที่ของจังหวัดเนื่องจากแม่น้ าทั้งหมดในจังหวัดเป็ นเพียงแม่น้ าสายสั้น ๆ และ
มีขนาดเล็ก ยกตัวอย่างเช่น แม่น้ าพังราด (30 กิโลเมตร) แม่น้ าวังโตนด (6 กิโลเมตร) แม่น้ าเวฬุ (88 กิโลเมตร)และแม่น้ า
จันทบุรี (123 กิโลเมตร)[11] เป็ นต้น ส่ งผลให้น้ าในแม่น้ าไหลลงสู่ อ่าวไทยอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้หากมีปริ มาณฝนใน
จังหวัดจันทบุรีมากเกินไป ปริ มาณน้ าอาจจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ต่าง ๆ ได้อีกด้วย จึงมีการสร้างอ่างเก็บน้ าและเขื่อน
เป็ นจานวนมากเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยเขื่อนและอ่างเก็บน้ าที่สาคัญคือ เขื่อนคีรีธาร อ่างเก็บน้ าคลองศาลทราย
เขื่อนพลวงและเขื่อนทุ่งเพล[19]

สั ตว์ ป่าและพันธุ์พืช
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เหลืองจันทบูร

จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุดในภาคตะวันออก โดยคิดเป็ น 1 ใน 4 ของจานวนพื้นที่ป่าไม้ท้ งั ภาค
[20]
อย่างไรก็ตามหากเปรี ยบเทียบในอดีตจะพบว่าจังหวัดจันทบุรีสูญเสี ยพื้นที่ป่าไม้ไปเป็ นจานวนมาก เพราะเดิมทีจงั หวัด
จันทบุรีมีเนื้ อที่ป่าไม้มากกว่าร้อยละ 50 ของจังหวัด[21] โดยสาเหตุของการสู ญเสี ยพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่เกิดจากการลักลอบ
ตัดไม้ การบุกรุ กของราษฎรและการขาดการเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ [22] ในปั จจุบนั มีการประกาศให้พ้นื ที่ป่าไม้ของ
จังหวัดจันทบุรีข้ ึนเป็ นอุทยานแห่งชาติ 3 แห่งคือ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาติเขาสิ บห้าชั้น และอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกพลิ้ว[23] วนอุทยานแห่งชาติ 1 แห่งคือ วนอุทยานแห่งชาติแหลมสิ งห์[24] และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ ง
คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครื อหวาย[25]
สาหรับพืชที่คน้ พบในจังหวัดจันทบุรีมีอยูห่ ลายประเภท ที่สาคัญคือสารองและจัน ซึ่งถือเป็ นต้นไม้ประจาจังหวัด
ของจันทบุรี ในส่ วนของพืชชนิดอื่น ๆ ที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ สอยดาว ชะมวง กฤษณากระวานและเหลืองจันทบูร
อันเป็ นดอกไม้ประจาจังหวัด[3][26] นอกจากนี้ แล้วในจังหวัดจันทบุรียงั ค้นพบพืชเฉพาะถิ่นอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เนตร
ม่วง (Microchirita purpurea) ซึ่ งพบได้เฉพาะในเขตอาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น[27] เป็ นต้น
สาหรับในส่ วนของสัตว์ป่าในจังหวัดจันทบุรีน้ นั พบว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 122 ชนิด นก 276 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลานไม่นอ้ ยกว่า 88 ชนิด สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า 29 ชนิดและปลาน้ าจืดอีกกว่า 47 ชนิด[28] จึงนับได้วา่ จังหวัด
จันทบุรีเป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ ค่อนข้างมาก ในจานวนสัตว์เหล่านี้มีสัตว์ที่สาคัญ ยกตัวอย่าง
เช่น กบอกหนาม นกกระทาดงจันทบุรี นกแต้วแล้วใหญ่หวั สี น้ าเงินและนกสาลิกาเขียวหางสั้น เป็ นต้น ซึ่ งสัตว์เหล่านี้
เป็ นสัตว์ที่สามารถพบได้ในบริ เวณจังหวัดจันทบุรีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น[28][29] นอกจากนี้ยงั มีสัตว์ที่สาคัญ
อีกชนิด คือ ปลาบู่มหิ ดล ที่มีการค้นพบในจังหวัดจันทบุรี แต่มีกระจายตัวอยูใ่ นจังหวัดระนองและจังหวัดภูเก็ตด้วย[30]

การคมนาคมและการสื่ อสาร




การเดินทางสู่ จงั หวัดจันทบุรีมีเส้นทางดังนี้
เส้นทางสายกรุ งเทพฯ–ชลบุรี–พัทยา–บ้านฉาง–ระยอง–จันทบุรี โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนน
สุ ขมุ วิท) ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร
เส้นทางสายกรุ งเทพฯ–ชลบุรี–ศรี ราชา–บ้านฉาง–ระยอง–จันทบุรี โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (ถนน
เมืองพัทยา-ระยอง) ระยะทางประมาณ 289 กิโลเมตร
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เส้นทางสายกรุ งเทพฯ–ชลบุรี–แกลง–จันทบุรี โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (ถนนชลบุรี-แกลง)
ระยะทางประมาณ 249 กิโลเมตร
เส้นทางยุทธศาสตร์ เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อผ่านปราจีนบุรี ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
33 (ถนนสุ วรรณศร) เข้าสู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 (ถนนจันทบุรี-สระแก้ว) ผ่านอาเภอสอยดาว อาเภอ
โป่ งน้ าร้อน และอาเภอมะขาม เข้าสู่ จงั หวัดจันทบุรี
เส้นทางจันทบุรี–ตราด ระยะทาง 69.94 กิโลเมตร
เส้นทางจันทบุรี–ระยอง ระยะทาง 111.67 กิโลเมตร
เส้นทางจันทบุรี–สระแก้ว ระยะทาง 156.4 กิโลเมตร
เส้นทางจันทบุรี–ชลบุรี ระยะทาง 167.03 กิโลเมตร
เส้นทางจันทบุรี–ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 191.09 กิโลเมตร
เส้นทางจันทบุรี–สระบุรี ระยะทาง 327.77 กิโลเมตร
เส้นทางจันทบุรี–นครราชสี มา ระยะทาง 338.05 กิโลเมตร
เส้นทางจันทบุรี–บุรีรัมย์ ระยะทาง 344.32 กิโลเมตร
เส้นทางจันทบุรี–แม่สอด ระยะทาง 697.83 กิโลเมตร
รถไฟ
จังหวัดจันทบุรี ไม่มีทางรถไฟ ท่านสามารถลงจากสถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง จ.ชลบุรี และต่อเข้ารถโดยสาร
ประจาทาง สู่ จงั หวัดจันทบุรี โทร 0-3824-5959

สวนยางพารากลุ่มจัดการป่ าไม้ สหกิจแกลง
กลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลงทาสวนยางพารา ชนิดพันธุ์ยาง RRIM 600 เนื่องจากชนิดพันธุ์ปลูกง่ายและทนทาน
ต่อโรคและอุณหภูมิ) จานวนรวมทั้งสิ้ นประมาณ 99,312 ต้น โดยชนิดพืชที่อยูร่ อบๆ สวนยางพาราส่ วนใหญ่เป็ น
ประเภทกลุ่มไม้ผลสาคัญ คือ ต้นมะม่วง ต้นทุเรี ยน ต้นเงาะ ต้นมังคุด และ ต้นปาล์ม หรื อต้นไม้อื่น ๆ แล้วแต่ความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

บทที่ 3 วัตถุประสงค์ การจัดการสวนไม้ ยางพารา ข้อจากัดทางด้ านสังคมและสภาพแวดล้อม
1.วัตถุประสงค์
กลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง จะต้องบริ หารจัดการทางธุ รกิจให้เกิดผลกาไร โดยอยูบ่ น
พื้นฐานของการจัดการสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืนด้วยไม้ยางพาราและไม้เศรษฐกิจอื่นเป็ นหลักและผลิตผลอื่นๆจากป่ า
เศรษฐกิจแบบครบวงจรมีระบบนิเวศที่ดีและยัง่ ยืนส่ งเสริ มการดารงชีพของชุมชนในสวนยางพาราให้มีมาตรฐานการ
ครองชีพที่ดี โดยมีหลักการกาหนดไว้ดงั นี้

1.1. การจัดการสวนป่ า
1.1.1. เพื่อส่ งเสริ มความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนยางพารา
1.1.2. เพือ่ ส่ งเสริ มความยัง่ ยืนด้านสังคม ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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1.1.3. เพื่อสร้างความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าของสิ นค้าไม้
1.1.4. เพือ่ ส่ งเสริ มให้สมาชิกสวนยางพาราปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1.5. เพือ่ ส่ งเสริ มการตรวจติดตามผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านสังคมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจการ
สวนยางพารา กาหนดมาตรการป้ องกันแก้ไขปรับปรุ ง
1.1.6 เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพและสร้างโอกาสในการแข่งขัน ด้านตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ท้ งั ภายในและต่างประเทศ ที่มี
ข้อจากัดและเงื่อนไขด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม

1.2. การอนุรักษ์ และการฟื้ นฟูป่าธรรมชาติ
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

เพื่อปกป้ องคุม้ ครองป่ าธรรมชาติให้คงอยูต่ ลอดไป
เพื่อรักษาทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ าและวงจรตามธรรมชาติของสิ่ งมีชีวติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยงั่ ยืน
เพื่อรักษาละส่ งเสริ มความหลากหลายทางพันธุ กรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศของป่ าธรรมชาติ
เพื่ออนุรักษ์และฟื้ นฟูแหล่งที่อยูอ่ าศัย ของชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสู ญพันธุ์หายาก และถูกคุกคาม
เพื่อฟื้ นฟูสภาพป่ าธรรมชาติให้กลับมาดังเดิม
เพื่ออนุรักษ์และฟื้ นฟูพ้นื ที่ ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HCVA) ของป่ าธรรมชาติ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทางให้กบั สังคมและชุมชนท้องถิ่นบริ เวณพื้นที่รอบๆสวนป่ า

2. การจัดการสวนไม้ ยางพารา
กลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง จะต้องบริ หารจัดการทางธุ รกิจให้เกิดผลกาไรโดยอยูบ่ นพื้นฐานของการจัดการสวน
ยางพาราอย่างยัง่ ยืนด้วยไม้ยางพาราและไม้เศรษฐกิจอื่นเป็ นหลักและผลิตผลอื่นๆจากป่ าเศรษฐกิจแบบครบวงจรมีระบบ
นิเวศที่ดีและยัง่ ยืนส่ งเสริ มการดารงชีพของชุมชนในสวนยางพาราให้มีมาตรฐานการครองชีพที่ดี
โดยมีหลักการกาหนดเกี่ยวกับการจัดการสวนไม้ยางพาราไว้ มีข้ นั ตอนดังนี้
2.1 การกาหนดรอบตัดฟันของการทาไม้ยางพารา กลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
การกาหนดอายุการตัดฟันของไม้ยางพาราที่ปลูก ไว้ที่ 20-25 ปี โดยมีเป้าหมายรายได้หลักจากการกรี ดน้ ายาง ในช่วงอายุ
ระหว่าง 7-25 ปี หลังการปลูก และทางกลุ่มจะส่ งเสริ มให้สมาชิกมีรายได้จากการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากที่สุด เช่น
การปลูกพืชเศรษฐกิจชนิ ดอื่นตามความเหมาะสมกับพื้นที่เสริ มตามร่ องแปลงปลูกรองจากการโค่นล้มตัดฟันไม้ยางพารา
ที่ครบรอบอายุการตัดฟัน หรื อไม่สามารถกรี ดน้ ายางได้อีกต่อไป เมื่ออายุระหว่าง 20-25 ปี เช่นการปลูกผักกูด การเพาะ
เห็ด เป็ นต้น และ ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด โดยนาปี กไม้มาทา wood chip , กิ่งและก้านของต้นยางพารามาทาเป็ นขี้
เลื่อย ขี้กบ โดยการนาเข้ามาแปรสภาพในโรงงานของ บริ ษทั สหกิจแกลง จากัด
การคัดเลือกพันธุ์ จะคัดเลือกพันธุ์ที่ให้น้ ายางดี เป็ นหลัก มาปลูกทดแทนหลังจากการโค่นล้มล้มทาไม้ออก เมื่อครบอายุ
รอบการตัดฟันฯ โดยการปลูกทดแทนจะดาเนินการภายหลังการตัด 2 ปี

3. ข้ อจากัดทางด้ านสภาพแวดล้อม
จากการสารวจไม่มี ลักษณะของพื้นที่ที่มีความสาคัญทางด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อเป็ นพื้นที่มีคุณค่าด้านการอนุ รักษ์สูง
(High Conservation Value Forest : HCVF ) แต่อย่างใด
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4. การใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินและสถานะสิ ทธิการครอบครอง
สภาพพื้นที่ที่โดยทัว่ ไป เป็ นสวนไม้ยางพารา โดยสมาชิกเจ้าของสวนกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง โดยภาพรวมมี
เอกสารสิ ทธิ์ ที่ดิน เป็ นโฉนดที่ดิน , ส.ป.ก.4.01ก , ส.ป.ก.4.01ข , ส.ป.ก.01ค , น.ส.4จ

4.1. ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด
ในช่วงระยะ เวลากว่า 20 ปี ที่ผา่ นมานั้น ได้ทาให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง จังหวัดตราด และ
จังหวัดชลบุรี เปลี่ยนเป็ นอุตสาหกรรมนาการท่องเที่ยวและการเกษตร ปั จจุบนั รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสู งเป็ นอันดับ
หนึ่งของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 1,731,801 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (13,132,241 ล้านบาท)จาแนก เป็ นผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดระยอง 874,547 ล้านบาท จังหวัด ชลบุรี 716,051 ล้านบาท จังหวัดจันทบุรี 104,204 ล้านบาท และ จังหวัดตราด
36,999 ล้านบาท
(ที่มา : สานักบริ หารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก)
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บทที่ 4 ระบบวนวัฒน์ และการจัดการทรัพยากรป่ าไม้
วนวัฒน์ และวนวัฒนวิทยา
ความหมาย
“วนวัฒนวิทยา” (silviculture) silvi (ป่ า+ต้นไม้) + culture (ปลูก) เป็ นสาขาหนึ่งของวิชาวนศาสตร์ ที่วา่ ด้วยการ
ประยุกต์ศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพื่อการควบคุมการเกิด การเติบโต องค์ประกอบ สุ ขภาพ และคุณภาพหมู่ไม้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และความพึงพอใจอันหลากหลายของสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยแบ่งออกเป็ น 2 สาขาหลัก คือ “รากฐานวนวัฒน
วิทยา”(foundations of silviculture) หรื อ “ปฏิบตั ิการทางวนวัฒนวิทยา” (practices of silviculture) ซึ่ งเน้นการนาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

แนวคิดระบบวนวัฒน์
1. การเกิด หมายถึง การสื บต่อพันธุ์ (regeneration) แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ การสื บต่อพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ (natural regeneration) เป็ นการสื บต่อพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ , การสื บพันธุ์โดยการปลูก (artificial
regeneration) เป็ นการสื บต่อพันธุ์ของหมู่ไม้โดยการกระทาของมนุษย์ โดยการนาเมล็ดหรื อกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่ที่กาหนดที่
เรี ยกว่า “การสร้างสวนยางพารา” และเรี ยกป่ าที่ได้วา่ “ป่ าปลูก” หรื อ “สวนยางพารา” (forest plantation หรื อ man-made
forests หรื อ forestation) , การสื บต่อพันธุ์แบบผสมผสาน (mixed regeneration) คือพื้นที่ที่ประกอบด้วยหมู่ไม้ที่เกิดเองตาม
ธรรมชาติและฝี มือของมนุษย์
2. การเติบโต (growth) คือการที่ตน้ ไม้มีขนาด ปริ มาตร หรื อมวลเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้น จาก
ลักษณะทางพันธุ กรรมและอิทธิ พลด้านสิ่ งแวดล้อม โดยมีปัจจัยทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน ไฟ สิ่ งมีชีวติ และมนุ ษย์ โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ มีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการรอดตายและการเจริ ญเติบโตองต้นไม้
ซึ่ งเรี ยกความสัมพันธ์ในระบบสิ่ งแวดล้อมนี้วา่ “holocenotic environment”
3. องค์ ประกอบ (composition) ของสังคมพืชในป่ าที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั เป็ นผลจากการเติบโตของหมู่ไม้
การทดแทนของสังคมพืชและอิทธิ พลจากปั จจัยสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
4. สุ ขภาพ (health) ของหมู่ไม้จะผันแปรตามอายุ โครงสร้างและความแข็งแรงประกอบกันขึ้นเป็ นสังคม
พืช เช่น ต้นไม้ที่อายุมาก ชนิ ดเดียวกันต้นไม้จะอ่อนแอ ความต้านทางโรคจะน้อยกว่าป่ าผสมที่เกื้อกูลกัน
5. คุณภาพ (quality) ของต้นไม้ไม่วา่ ในป่ าธรรมชาติหรื อสวนยางพารา หากจะจัดการเพื่อต้องการผลผลิต
หรื อเนื้ อไม้เป็ นเป้ าหมายหลักแล้ว จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งคานึงถึงคุณภาพของเนื้อไม้ ซึ่ งรวมถึงรู ปทรงของลาต้น ตาหนิ และ
คุณสมบัติของไม้ดว้ ย ซึ่ งคุณภาพของเนื้อไม้จะแตกต่างกันไปตามชนิด สายต้น ถิ่นที่ปลูกหรื อขึ้นอยูก่ บั มาตรการในการ
บารุ งรักษา
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วนวัฒน์ ในสวนยางพารา
1. การเตรียมพืน้ ที่
หลังจากการทาไม้ออกจาพื้นที่ จะต้องดาเนินการถอนรากถอนตอกาจัดเศษวัชพืชตาค้างออกให้หมดสิ้ นทาการไถด้วยรถ
แทรกเตอร์ ลอ้ ยางโดยไถบุกเบิกด้วยผ่าน 3 และไถ่พรวนด้วยผาน 7 ซึ่ งหากเตรี ยมพื้นที่ได้ดีการดาเนินงานในขั้นตอนต่อไปก็
จะสะดวกสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยจะเตรี ยมพื้นที่ช่วงไหน จะต้องคานึงถึงฤดูกาลด้วยในช่วงที่ฝนตกซึ่ งพร้อมจะปลูกจะต้อง
เตรี ยมพื้นที่ให้เสร็ จก่อนฝนจะตก ประมาณ 1 สัปดาห์หากเตรี ยมพื้นที่เสร็ จไว้นานมากจะมีปัญหาวัชพืชงอกใหม่การเตรี ยม
พื้นที่ล่าช้าจะสร้างปั ญหาปลูกไม่ทนั และค่าใช้จ่ายจะสู งขึ้นสู ญเสี ยโอกาสของการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตช่วงเวลาที่
เหมาะสมควรดาเนินการระหว่างเดือนมกราคม ‟ เมษายนในกรณี พ้นื ที่มากกว่า 100 ไร่ หากพื้นที่นอ้ ยกว่า 100 ไร่ ควร
ดาเนินการระหว่างเดือนมีนาคม ‟ เมษายนแต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูฝนของแต่ละท้องที่ดว้ ย
„ วิธีการเตรี ยมพื้นที่ ดาเนินการโดยโรงงานเครื่ องจักรกลและสารเคมีผสมผสานกัน กล่าวคือ
- การเตรี ยมพื้นที่ดว้ ยแรงงาน คือ การใช้แรงงานถางป่ าเก็บริ บเผาริ บ การถาง
ป่ าถางวัชพืช ที่เป็ นวัชพืชขนาดเล็กให้ทวั่ พื้นที่หากมีกอไผ่หรื อหวายให้ฟันลงให้ราบเรี ยบให้ตอใกล้ผวิ ดินมากที่สุด การเก็บ
ริ บเผาริ บเป็ นการเก็บต้นไม้เศษไม้ปลายไม้ที่หลงเหลือจากการเผาป่ าเผาริ บให้หมดจากพื้นที่หากการ เผาป่ าเผาไหม้ได้ดีจะ
เหลือเศษไม้ปลายไม้นอ้ ยการเก็บริ บจะรวดเร็ วขึ้นวิธีการเก็บริ บใช้แรงงานเก็บเศษไม้ ขนาดเล็กมากองรวมกันเพื่อทาเชื้อไฟ
ตัดท่อนไม้ขนาดใหญ่มากองสุ มด้านบนถ้าสามารถกองเป็ นกระโจม คล้ายก่อกองไฟของลูกเสื อในการเล่นรอบกองไฟได้จะ
จุดไฟเผาไหม้ได้ดีกว่าการซ้อนทับตามแนวนอน หลังจากนาไม้ใหญ่มาทับบนกองเศษไม้แล้วเมื่ออากาศเริ่ มร้อนขึ้นเริ่ มเผาไฟ
ในระหว่างไฟไหม้คอยหมัน่ มา ตรวจสอบใช้กิ่งไม้ขนาดใหญ่ดนั กองถ่านให้ไปไหม้เศษไม้ส่วนที่เหลือให้หมดสิ้ นเป็ นการ
สิ้ นสุ ดขบวนการ เตรี ยมพื้นที่โดยใช้แรงงาน
- การใช้เครื่ องจักรกล เครื่ องจักรกลที่ตอ้ งนามาปฏิบตั ิงานคือรถแทรกเตอร์ ดาเนินการถางป่ าลมไม้ถอนตอกวาดรวมกอง (
Withdrawal ) เกลี่ย ปรับพื้นที่หลังจากนั้นใช้รถแทรกเตอร์ ลอ้ ยาง ( Farm tractor ) ติดผานไถ 3 จาน หรื อ 4 จานทาการไถ
บุกเบิกทิ้งไว้ประมาณ 15 วันติดผานไถ 7 จาน ทาการไถพรวนก็จะเสร็ จขั้นตอนของการเตรี ยมพื้นที่การ เตรี ยมพื้นที่ที่ประณี ต
(Intensive) ภายหลังจากเตรี ยมพื้นที่เสร็ จในพื้นที่น้ นั จะต้องไม่มีจอมปลวกตอไม้ หรื อเศษไม้ปลายไม้หลงเหลืออยูซ่ ่ ึ งมีวิธีการ
จัดการได้ดงั นี้
การรวมกองต้นไม้ที่ถางลงหรื อขุดตอขึ้นมาให้รวมกองเป็ นกองยาวๆ ให้แนวของกองเป็ นไปตาม ทิศทางลมหากพื้นที่
เป็ นลาดชันหรื อควนเขาให้กองโดยมี ทิศทางขึ้นเขาอัดกองด้านข้างให้แน่นทาการ เผากองเศษไม้จากหัวกองทางด้านต้นลม
เนื่องจากไม้ที่กองยังไม่แห้งสนิทอาจจะใช้เชื้ อไฟช่วยเผาในครั้ง แรกเชื้ อไฟที่ใช้อาจจะเป็ นยางรถยนต์ที่ชารุ ดแล้วหรื อน้ ามัน
ดีเซลก็ได้เริ่ มเผาในตอนกลางวันขณะอากาศ ร้อนเมื่อไฟเริ่ มลุกแล้วใช้รถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบหรื อรถแบคโฮคอยอัดกองไฟ
ให้แน่นเป็ นระยะการเผาไหม้ก็จะดีข้ ึนควรเผาพร้อมๆกันหลายๆกองในพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อเครื่ องจักรที่คอยอัดกองไฟจะได้
ไม่เสี ยเวลาทางานและเมื่อไฟไหม้เศษไม้ปลายไม้ส่วนเล็กๆหมดแล้วจะคงเหลือต้นไม้ขนาดใหญ่หรื อตอไม้ให้ทาการสลาย
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กองแล้วอัดเผาใหม่ให้หมดก็จะเผาได้ง่ายขึ้นเพราะมีถ่านไม้ติดไฟอยูจ่ านวนมากการเผา เศษไม้ปลายไม้โดยวิธีน้ ี แม้จะมีฝน
ตกบ้างก็จะเผาได้หมด เมื่อเสร็ จสิ้ นการเผาจนไม่มีเศษไม้หลงเหลือแล้วเป็ นขั้นตอนของการเกลี่ยปรับพื้นที่โดยการ เกลี่ยจอม
ปลวกออกให้พ้ืนที่ราบเรี ยบเพื่อความสะดวกในการไถบุกเบิกในพื้นที่ราบการไถบุกเบิกด้วยผาน ไถ 3 จานหรื อ 4 จานก่อน
จะลงมือไถจะต้องทราบว่าจะปั กหลักหมายปลูกไปตามทิศทาง ใดเพราะการไถ บุกเบิกที่ดีทิศทางการไถควรจะตั้งฉากกับแนว
ปลูกต้นไม้และการไถพรวนเป็ นการไถตั้งฉากกับการไถ บุกเบิกทิศทางการไถจะเป็ นไปตามแนวปลูกต้นไม้การดาเนินการ
เช่นนี้จะเป็ นประโยชน์ในการเข้าดาเนินการปั กหลักหมายปลูกและการปลูกเพราะคนงานไม่ตอ้ งเดินข้ามขี้ไถ การไถในพื้นที่
ปลูกยางพาราที่มีน้ าท่วมถึงจะเปลี่ยนเป็ นการไถยกร่ องวิธีการไถจะไถไปตามทิศทางของแนวปลูกต้นไม้ใช้ผาน 3 หรื อผาน 4
ไถครั้งแรกสาดดินที่ไถขึ้นไว้บริ เวณโคนยางพาราและไถพรวนด้วยผาน 7 ด้วยวิธีเดียวกันระหว่างแถวยางพาราจะเป็ นร่ องลึก
ประมาณ 50 ซม. สาหรับให้น้ าในดินไหลจากโคนต้นยางพารามาเก็บขังใน ฤดูฝน ภาพหน้าตัดหลังไถยกร่ องเสร็ จ
- การใช้สารเคมี จะดาเนิ นการหลังจากถางป่ าโค่นล้มเก็บริ บเผาริ บแล้วปล่อย..ให้วชั พืชขึ้นประมาณ 30 ซม. และใช้สารเคมี
ฉี ดพ่นกาจัดซึ่ งจะเป็ นวิธีการที่สะดวกและประหยัดวัชพืชตายสิ้ นซาก หากดาเนินการไม่ทนั วัชพืชขึ้นสู งมากจะต้องใช้สารเคมี
ในการกาจัดมากขึ้นวัชพืชจึงจะแห้งตายโดย คานึงถึงชนิดของวัชพืชที่ข้ ึนอยูเ่ ป็ นหลักเหมาะกับวัชพืชที่เป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
เช่นหญ้าต่างๆสารเคมีที่นิยม ใช้คือไกลโฟเสท ในการดาเนินการควรจะดาเนินการในต้นฤดูฝนปล่อยให้วชั พืชยุบตายจึง จะ
เข้าดาเนิ นการในขั้นตอนต่อไป

สาหรับรายละเอียดการปลูกไม้ ยางพารา แสดงไว้ ในคู่มือการปลูกไม้ ยางพารา
สาหรับการเตรี ยมพื้นที่ของสมาชิกกลุ่มจัดการป่ าไม้ฯ ทาการไถพลิกและไถพรวนอย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บตอไม้ เศษไม้
และเศษวัชพืชออกให้หมด เพื่อปรับหน้าดินให้เหมาะสมกับการปลูกยางพารา สาหรับพื้นที่ลาดเอียงมากกว่า 15 องศา จะต้อง
วางแนวปลูกตามขั้นบันได เพื่อลดอัตราการสู ญเสี ยหน้าดิน โดยมีความกว้างของหน้าดินอย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อป้ องกันต้น
ยางพาราล้ม หากขั้นบันไดเสี ยหาย ในกรณี พ้นื ที่ปลูกเป็ นที่ราบก็ทาเฉพาะทางระบายน้ าเท่านั้น และทาการปลูกพืชปุ๋ ยสดเพื่อ
ปรับปรุ งบารุ ง แล้วจึงเตรี ยมหลุมปลูกยางพารา
แผนการป้ องกันอุบัติเหตุ
1.
2.

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน
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อุปกรณ์ สาหรับคนขับรถแทรกเตอร์

อุปกรณ์ สาหรับคนงานการเตรียมพืน้ ที่
แผนป้ องกันผลกระทบ
1. หากมีการเผาต้องทาแนวกันไฟป้ องกันไฟลุกลาม
2. ต้องดูทิศทางลมก่อนการเผาเพื่อป้ องกันเศษเถ้าไปยังชุมชน
3. เก็บขวดสารเคมีใส่ ถุงขยะทิ้งในที่ที่จดั เตรี ยมไว้
2. การคัดเลือกชนิดพันธุ์
การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ใดมาปลูกจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆในช่วงเริ่ มต้นการปลูกสร้างสวนยางเจ้าของสวน
จะเลือกชนิดพันธุ์ที่ให้น้ ายางต่อปี ต่อไร่ ดีที่สุดพันธุ์
ขณะนี้พนั ธุ์ยางที่ปลูกในสวนยางของกลุ่มฯ นี้จะเป็ น RRIM 600
- ลักษณะรายละเอียดพันธุ์ RRIM 600 เป็ นยางพาราลูกผสมของประเทศมาเลเซี ยในประเทศไทยนิยมปลูกชนิดนี้มาก ให้
ผลผลิตปานกลางปลูกได้ทุกสภาพดินมีความต้านทานต่อโรคราใบร่ วงจากเชื้ อราไฟทอปเทอร่ าที่ทาให้ ใบยางร่ วงในฤดูฝน
น้อยในเขตที่มีโรคนี้ จึงไม่สมควรปลูกลาต้นมีขนาดเล็กราคาเนื้อไม้หลังกรี ดมีราคาซื้ อ ขายต่ากว่าชนิดพันธุ์อื่นมีความทนทาน
ต่อการกรี ดถี่ปานกลาง
ต่อมาวงการใช้สอยไม้โดยเฉพาะไม้เครื่ องเรื อน (Furniture) จากเนื้ อไม้ยางพาราเป็ นที่นิยมมากขึ้นเจ้าของสวน
ก็มุ่งหวังจะปลูกยางพาราเพื่อหวังใช้เนื้ อไม้ดว้ ยชนิด พันธุ์ยางที่เหมาะสมเพื่อการนี้ จะมีพนั ธุ์ ฉะเชิงเทรา 50 (RRIT 402)
ric110 ill1/ ย่อมาจาก RRIC110 illegitmate cloned seed หมายถึง เมล็ดที่เก็บจากต้นแม่พนั ธุ์ RRIC110 ที่เกิดจากการผสมข้าม
ตามธรรมชาติ ซึ่ งทางกลุ่มฯ จะนามาใช้ปลูกทดแทนสาหรับไม้ยางพาราที่อยูใ่ นกลุ่มรอบตัดฟั นสั้น
โดยกล้าที่นามาปลูกในพื้นที่ จะคัดเลือกดาเนินการโดย
- ปลูกด้วยกล้าติดตาชาถุง โดยการใช้กล้าชาถุงที่มีฉตั รใบ 1-2 ฉัตรมาปลูกลงแปลงปลูก
วิธีน้ ี จะทาให้การปลูกมีอตั ราการรอดตายสู งกล้าชาถุงอาจจะเตรี ยมเองโดยการใช้กล้าตาเขียวมาเพาะชาในถุงดินโดยการเพาะ
ชาถุงควรเตรี ยมถุงขนาด 4x12 นิ้วบรรจุดินนาไปจุ่มในภาชนะบรรจุน้ าจนดินอุม้ น้ าจนอิ่มตัวแล้วนากล้ายางตาเขียวมาปั กชา
นาไปเรี ยงพักในเรื อนเพาะชาการเรี ยงควรคานึงถึงการเข้าไปปฏิบตั ิงานดูแลรดน้ าและหมัน่ ปลิดตาที่แตกจากต้นตอเดิมมิให้
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แก่งแย่งและเบียดบังตายางที่จะแตกยอดอ่อนและควรป้ องกันรักษาโรคราที่จะระบาดในเรื อนเพาะชาหรื อซื้ อกล้าชาถุงก็ได้
ข้อดี การเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตเป็ นไปตามเวลาที่กาหนดอัตราการรอดตายหลังปลูก สู งความเติบโตสม่าเสมอดี ข้อเสี ย
ทุนค่อนข้างสู ง
3. การปักหลักหมายปลูก
การปั กหลักหมายปลูกคือการกาหนดตาแหน่งที่จะปลูกต้นยางพาราและกาหนดจานวน ต้นต่อไร่ ก่อนการดาเนินการปั กหลัก
หมายปลูกพื้นที่ที่จะปลูกจะต้องเตรี ยมพื้นที่เรี ยบร้อยแล้วมีปัจจัย ต่างๆที่ตอ้ ง
คานึงอันดับแรกคือจานวนต้นที่จะปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ สถาบันวิจยั ยางแนะนาจานวนต้นปลูก ที่เหมาะสมกับ
ยางพาราทุกชนิดพันธุ์คือยางพารา 1 ต้นจะครอบคลุมพื้นที่ 20 ตาราเมตรซึ่งจะ ให้ผลผลิตน้ ายางสดเมื่อคิดเป็ นเนื้อยางพารา
แห้งได้มากที่สุดปั จจัยถัดมาที่ตอ้ งคานึงคือสภาพของพื้นที่ หากเป็ นพื้นที่ราบจะปั กหลักหมายปลูกเป็ นแถวตรงในขณะที่พ้นื ที่
ควนเขาหรื อพื้นที่ลาดชันจะปั กหลัก หมายปลูกตามแนวระนาบหรื อแนวขอบเขาช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการปั กหลัก
หมายปลูกควร ดาเนิ นงานหลังจากเตรี ยมพื้นที่เสร็ จประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม หลักหมายปลูก หรื อภาษาของสวน
ยางพาราเรี ยกว่า “ไม้ชะมบ” เป็ นไม้หลักทาจากไม้ไผ่กลมขนาดเล็กเส้น รอบวงประมาณ 5 - 8 ซม. หรื อไม้ไผ่ขนาดใหญ่ผา่
ซีกกว้างประมาณ 1 นิ้วความยาวประมาณ 1.2 เมตรเสี้ ยมปลายแหลม 1 ด้ามไม้ชะมบอาจจะทาจากวัสดุอื่นก็ได้เช่นกิ่งไม้
ขนาดเล็กหรื อ เหล็กกลวงหรื อเหล็กกลมก็ได้แต่ตอ้ งคานึงถึงราคาต้นทุนด้วยการใช้ไม้เป็ นไม้ชะมบใช้งานได้ปีเดียวแต่ใช้
เหล็กอาจจะใช้ได้หลายปี วิธีการปั กหลักหมายปลูก ในพื้นที่ราบก่อนจะทาการปั กหลักหมายปลูกจะต้องคานึงถึงรู ปร่ างของ
พื้นที่และทิศทางของลมประจาถิ่นส่ วนมากจะนิยมปั กหลักหมายปลูกขนานกับแนวเขตแปลงเพื่อความเรี ยบร้อยสวยงามซึ่ ง
บางครั้งแนวที่ปักหลักขวางกับทิศทางของลมประจาถิ่นจะก่อเกิดปั ญหาต้นยางพาราที่ปลูกล้มในกรณี ลมแรงลมประจาถิ่นที่
สาคัญของประเทศไทยคือลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งลมมรสุ มทั้ง 2 นี้มีทิศทางการพัดที่
สวนทางกันดังนั้นทิศทางการปั กหลักหมายปลูกที่เหมาะสมควรปั กหลักให้แถวที่จะปลูกเป็ นไปตามทิศทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ‟ ตะวันตกเฉี ยงใต้แต่หากทิศทางที่จะหักหลักหมายปลูกไม่ขนานกับขอบแปลงก็สามารถแก้ไขได้โดย
ใช้ทิศทางที่ทามุม แหลมกับแนวลมประจาถิ่นให้มากที่สุด เมื่อตัดสิ นในเลือกแนวทางของแถวได้แล้วก็เริ่ มขั้นตอนต่อไปคือ
การปักหลักหมายแนวปลูก พื้นที่ราบจะใช้ระยะปลูก 2.5x7, 4x5 หรื อ 3x7 เมตร สาหรับพื้นที่ลาดชันใช้ระยะปลูก
2.5x8 เมตร หรื อ 3x8 เมตร ตามวัตถุประสงค์ และสภาพพื้นที่โดยเริ่ มจากการวาง (Base Line) ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั สภาพของแต่ละ
พื้นที่สวนป่ าเงินทุนในการดาเนินการของเกษตรกรและปั จจัยด้านอื่นๆ
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ภาพการปักหลักหมายแนวปลูกพืน้ ที่ราบ
- การปั กหลักหมายปลูกในพื้นที่ลาดชัน จาเป็ นต้องใช้วธิ ี การปั กหลักหมายปลูกในพื้นที่ลาดเท สาหรับพื้นที่ลาดเท ที่
เตรี ยมพื้นที่ดว้ ยเครื่ องจักรกลและตัดขั้นบันไดแล้ว การปั กหลักหมายปลูกแค่วดั ระยะ ความห่างของต้น แต่พ้นื ที่ที่ยงั ไม่ได้ตดั
ขั้นบันได ต้องดาเนินการปั กหลักหมายปลูกใหม่ โดยใช้เครื่ องมือปักหลัก

ภาพการปักหลักหมายแนวปลูกพืน้ ทีล่ าดชั น

แผนการป้ องกันอุบัติเหตุ
1.
2.

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน

อุปกรณ์ สาหรับคนงานปักหลักหมายแนวปลูก
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4.การปลูก
4.1การเตรี ยมหลุมปลูกเป็ นขั้นตอนสาคัญที่จะทาให้กล้ายางพาราที่ปลูกมีความเจริ ญเติบโตได้ดีตามที่ควรจะเป็ นหลุมปลูกที่ดี
จะช่วยเร่ งระบบรากให้พฒั นาชอนไชไปตามดินที่เตรี ยมไว้
เมื่อระบบรากมีประสิ ทธิ ภาพความเติบโตก็จะดีข้ ึนบริ เวณที่เตรี ยมหลุมปลูกต้องอยูด่ า้ นหนึ่งด้านใดของหลักหมายปลูก
โดยทุกหลุมต้องห่างหลักหมายปลูกในระยะที่เท่ากันเพื่อให้ระยะระหว่างต้นห่างเท่ากัน ตามกาหนดและเมื่อปลูกแล้วจะมอง
เป็ นแถวตรงโดยแนะนาให้ขุดหลุมห่างจากหลักในแถวทางด้านขวามือ ของ
หลักให้ริมหลุมอยูห่ ่างจากหลักประมาณ 5 ซม. ในกรณี พ้นื ที่ราบเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อหลัก หมายปลูกในขณะขุด
หลุม การขุดหลุมปลูกกรณี ปลูกด้วยกล้าตาเขียว และกล้ายางพาราชาถุงจะ ขนาดของหลุมกว้างยาวลึกประมาณ 50 ซม. ใช้
จอบหรื อเสี ยมในการขุดหลุมให้แยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างที่ขดุ จากหลุมออกจากกันเพื่อใช้รองกันหลุมก่อนปลูกโดยผูข้ ดุ
หลุมแยกดินไว้ดา้ นหนึ่งด้านใดของหลุดเช่นหากวางดินชั้นบนไว้ทางทิศตะวันตกของหลุมดินชั้นล่างควรวางไว้ทางทิศ
ตะวันออกผูค้ วบคุมงานจะต้องเป็ นผูส้ ั่งการเพื่อให้ปฏิบตั ิในทานองเดียวกัน

4.2 การรองก้นหลุม ก่อนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะส่ วนที่ไม่ได้ใช้เมล็ดปลูก
จะต้องทาการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ย 0-3-0 หรื อรอคฟอสเฟท ผสมกับยาฆ่าปลวก รอคฟอสเฟท จะช่วยรักษาความชื้นในหลุม
หลังปลูกกรณี กระทบแล้งทาให้กล้ายางพาราที่ปลูกไม่เหี่ ยวเฉายาฆ่าปลวกจะช่วยป้ องกันปลวกมากัดกินผิวแห้งของราก
ยางพาราการกัดกินรากยางพาราเหลวกจะกินส่ วนที่แห้งและจะเปิ ดช่องว่างระหว่างรางยางพารากับดินทาให้กล้ายางพาราตาย
ได้ปลวกเหล่านี้เกิดจากการเตรี ยมพื้นที่ที่เก็บรากไม้เศษไม้ เผาไม่หมดหลงเหลืออยูใ่ นแปลงปลูกยาฆ่าปลวกจะช่วยป้ องกัน
ไม่ให้ปลวกมารบกวนที่รากยางก่อนทาการรองก้นหลุมควรทิ้งหลุมที่ขดุ แล้วไว้กลางแดดประมาณ 15 วันเพื่อใช้แสงแดด
กาจัดโรคราบางชนิด
5. การบารุ งรักษา
การบารุ งรักษาเป็ นขั้นตอนที่สาคัญหลังปลูกเพื่อจะให้ตน้ ยางพาราที่ปลูกไว้มีปริ มาณเต็ม พื้นที่มีความเจริ ญเติบโต
สมบูรณ์สามารถกรี ดเอาน้ ายางพารามาใช้ประโยชน์ได้ในเวลาที่กาหนดโดยทัว่ ไป ยางพาราจะเป็ นพืชชนิดโตเร็ ว (Fast
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growing Spp.) มีความเติบโตเฉลี่ยทางเส้นรอบวงวัดที่ระดับอก หรื อ GBH (Girth at breast higth) ปี ละ 8 ‟ 10 ซม. จะทาการ
กรี ดยางพาราเมื่ออายุหลังปลูก 6-7 ปี หรื อมีขนาด GBH 50 ซม. ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องบารุ งรักษาต้นยางพาราให้ได้ขนาดที่
ต้องการภายในเวลา 6-7 ปี ถ้าการบารุ งรักษาไม่ดีโอกาสจะเปิ ดกรี ดเพื่อสร้างรายได้จากยางพาราก็จะช้าไปด้วยการบารุ งรักษา
ที่สาคัญมีปลูกซ่อมกาจัดความคุมวัชพืชใส่ ปุ๋ยแต่งกิ่งป้ องกันภัยป้ องกันไฟและสารวจอัตรารอดตายและความเติบโตซึ่ งจะได้
แยกกล่าวในรายละเอียดต่อไป
ปลูกซ่ อม การเตรี ยมหลุมปลูก หลุมปลูกยางโดยทัว่ ไปจะมีขนาดกว้าง x ยาวxลึก เท่ากับ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร การขุดหลุม
ปลูก ควรแยกดินบนและดินล่างไว้คนละส่ วน ตากดินทิ้งไว้ 10-15 วัน จากนั้นย่อยดินบนให้ร่วนแล้วผสมปุ๋ ยร้อค ฟอสเฟต
อัตรา 170 กรัมต่อหลุม
5.1. พื้นที่ราบ ถ้าต้องการปลูกพืชแซมในระหว่างแถวของต้นยาง ให้ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 2.50 เมตร ระหว่างแถว
8 เมตร จะได้จา้ นวน 80 ต้นต่อไร่ ถ้าต้องการปลูกพืชคลุมดินในระหว่างแถวของต้นยางให้ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 2.50 เมตร
ระหว่างแถว 7 เมตร จะได้จา้ นวน 91 ต้นต่อ
5.2. พื้นที่ลาดหรื อพื้นที่เชิงเขา ตั้งแต่ความชัน 15 องศาขึ้นไปต้องท้าแนวขั้นบันไดโดยใช้ระยะระหว่าง ขั้นบันได
อย่างน้อย 8 เมตร ระยะระหว่างต้น 2.50 หรื อ 3 เมตร เมื่อกาหนดระยะปลูกได้แล้วก็ทา้ การวางแนว และปั กไม้ทา้ แนวเพื่อขุด
หลุมปลูกต่อ ไป แนวปลูกควรวางตาม

ภาพการขุดหลุมโดยใช้ เสี ยม

ทิศทาง

ภาพการขุดหลุมโดยใช้ สว่ านหลังรถแทรกเตอร์ ล้อยาง

ลม

ภาพการขุดหลุมโดยใช้ จอบ

การรองก้ นหลุม
1. ผสมร็ อคฟอสเฟท กับปุ๋ ยอินทรี ยจ์ านวน 25 กก. ต่อ ร็ อคฟอสเฟท 1 กระสอบ (50 กก.) ผสมโดยใช้เสี ยมหรื อพลัว่
คลุกเคล้าให้เข้ากัน
2. นาดินชั้นบนที่แยกไว้ตอนขุดหลุมถมที่กน้ หลุม จาทาให้ความสู งของดินชั้นบนประมาณ 25 ซ.ม. จากก้นหลุม
3. นาดินชั้นล่างที่แยกไว้ตอนขุดหลุมถมกลบหลุมส่ วนที่เหลือ พร้อมกับตวงสารรองก้นหลุมที่ผสมไว้แล้วจานวน 170
กรัม คลุกเคล้ากับดินชั้นล่าง
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563

22

กลุม่ จัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
199/9 หมู่ 9 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร.089-9353444,098-8264319,090-7808944 แฟกซ์ 038-992034
………………………………………………………………………

ข้ อควรระวัง การใช้ปุ๋ยพืชสดหรื อปุ๋ ยหมักรองก้นหลุมอาจเกิดเชื้ อราได้ เพราะปุ๋ ยทั้งสองชนิดอาจจะมีเชื้อราทาลาย
กล้ายางพาราผสมอยู่ โดยการไม่ให้ส่วนของปุ๋ ยสัมผัสกับกล้ายางพาราโดยตรง

การปลูกซ่ อม
หลังจากปลูกแล้วอาจมีตน้ ยางบางต้นตายไปเนื่องจากอากาศแห้งแล้ง ถูกโรคและแมลงท้าลาย หรื อ ต้นที่ปลูกไม่
สมบูรณ์ จ้าเป็ นต้องปลูกซ่อม ซึ่ งควรท้าให้เสร็ จภายในช่วงฤดูฝน ต้นพันธุ์ที่เหมาะสาหรับปลูกซ่อม คือ ยางช้าถุง เพราะทาให้
ต้นยางที่ปลูกในแปลงมีขนาดไล่เลี่ยกัน ส่ วนต้นยางที่มีอายุเกิน 1 ปี ไปแล้วไม่ควร ปลูกซ่อม เพราะจะถูกบังร่ มไม่สามารถ
เจริ ญเติบโตทันต้นอื่นได้
แผนการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
1.
2.

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน

อุปกรณ์ สาหรับคนงานปลูก/คนงานปลูกซ่ อม
กาจัดควบคุมวัชพืช
วัชพืชมีส่วนสาคัญในการยับยั้งชะลอความเจริ ญเติบโตของยางพาราจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ดาเนินการกาจัดและควบคุมวัชพืชซึ่ งจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่ องตลอดชัว่ อายุของยางพาราวิธีการกาจัดวัชพืชมี 3 วิธี
- ใช้ แรงงานโดยการใช้จอบถากรอบโคนในแถวหรื อถางระหว่างแถวนิยมใช้ในขณะยางพารามีอายุนอ้ ยๆเศษ
วัชพืชจากการถากให้นามาสุ มโคน (Munching) เพื่อช่วยลดการคายน้ าบริ เวณโคนและเพิ่มอินทรี ยว์ ตั ถุในดินเป็ นการช่วย
ปรับปรุ งโครงสร้างดินด้วยเศษวัชพืชที่ได้จากการถางการใช้แรงงาน โดยการใช้จอบถากรอบโคน ถากในแถวหรื อถาง
ระหว่างแถว นิยมใช้ในขณะยางพารามีอายุนอ้ ย ๆ เศษวัชพืชจากการถากให้นามาสุ มโคน (Munching) เพื่อช่วยลดการคายน้ า
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บริ เวณโคนและเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดิน
แผนการป้ องกันอุบัติเหตุ
1.
2.

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน
อุปกรณ์

การดายวัชพืช
- ใช้ เครื่ องจักรกล ได้แก่การไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์ ลอ้ ยางเป็ นการปรับปรุ ง โครงสร้างของดินหรื อการ
ใช้เครื่ องตัดหญ้าตัดทัว่ พื้นที่เครื่ องจักรกลสามารถดาเนิ นการได้เร็ วทันกับเวลาการไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์ลอ้ ยาง
โดยทัว่ ไปในสวนยางพาราที่ไม่ปลูกพืชแซมหรื อพืชคลุมจะใช้รถแทรกเตอร์ ไถพรวนกาจัดวัชพืชระหว่างแถวต้นยาง 2 ครั้ง
ต่อปี ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน สวนยางพาราที่ให้ ผลผลิตแล้ว ไม่ควรใช้รถแทรกเตอร์ ไถอีกต่อไป
แผนการป้ องกันอุบัติเหตุ
1.
2.

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน

อุปกรณ์ คนงานกาจัดวัชพืชด้วยรถแทรกเตอร์
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- ใช้ สารเคมี สารเคมีที่นามาใช้กาจัดวัชพืชจะเลือกใช้สารเคมีที่ไม่เกิดการตกค้างหรื อทาลายสิ่ งแวดล้อม อาทิ
เช่น Glyphosate 48% เป็ นต้นการใช้สารเคมีตอ้ งคานึงถึงอายุของต้นยางพาราปกติจะใช้สารเคมี เมื่อยางพารามีอายุ 3 ปี ขึ้นไป
ในการใช้แต่ละครั้งต้องระวังไม่ให้ยาเคมีฉีดพ่น ถูกส่ วนสี เขียวของลาต้นเป็ นวิธีที่ให้ผลดี ประหยัดแรงงาน และเวลา นิยมใช้
กับต้นยางที่มีอายุ 1 ปี ขึ้นไป หรื อต้นยางที่มีเปลือกบริ เวณโคนต้นเป็ นสี น้ าตาลสู งจากพื้นดินมากกว่า 75 เซนติเมตรไปแล้ว
ส่ วนต้นยางที่มีเปลือกบริ เวณโคนต้นเป็ นสี น้ าตาลสู งจากพื้นดินน้อยกว่า 75 เซนติเมตรไม่ควรใช้วธิ ี น้ ี
แผนการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
1.
2.

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน

อุปกรณ์คนงานกาจัดวัชพืชด้วยสารเคมี
แผนป้ องกันผลกระทบ
1. ใช้สารเคมีฉีดพ่นกาจัดโดยคานึงถึงชนิดของวัชพืชที่ข้ ึนอยูเ่ ป็ นหลักสารเคมีที่ใช้คือไกลโฟเสท เพื่อป้ องกันสาร
ตกค้างในดิน
2. ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว เก็บใส่ ถงั ขยะและส่ งไปกาจัดยังบริ ษทั ที่รับกาจัดขยะสารเคมี
ใส่ ป๋ ยยางพาราที
่นามาปลูกปั จจุบนั เป็ นยางพันธุ์ดีจาเป็ นต้องใส่ ปุ๋ยเพื่อเร่ งความเจริ ญเติบโตให้ได้ขนาดกรี ดเมื่อถึงกาหนดเวลา
ุ
6‟7ปี เนื่องจากต้นตอพันธุ์ของยางพาราพันธุ์ดีได้เมล็ด มาจากยางพาราพันธุ์ดีรุ่นก่อนๆถ้าได้ตน้ ตอพันธุ์ที่เป็ นยางพารารุ่ นแรก
ที่เรี ยกว่าพาราเดิมหรื อพันธุ์พ้นื เมืองและสภาพดินที่ปลูกเป็ นดินใหม่การใส่ ปุ๋ยก็ไม่จาเป็ นมากนักแต่ปัจจุบนั ยางพาราเดิมหรื อ
พันธุ์พ้นื เมืองแทบไม่มีปลูกให้เก็บเมล็ดมาทาต้นตอยางพาราได้และพื้นที่ที่ปลูกส่ วนมากก็เป็ นพื้นที่เสื่ อมโทรมหรื อผ่านการ
ปลูกพืชชนิดอื่นๆมาแล้วดังนั้นการปลูกยางพาราเพื่อหวังผลในทางเศรษฐกิจจึงจาเป็ นต้องใส่ ปุ๋ย ปุ๋ ยที่ใช้กบั ยางพารามี 2 ชนิด
คือปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมีประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการควบคุมมาตรฐานของปุ๋ ยอินทรี ยม์ ีแต่การควบคุมมาตรฐานของ
ปุ๋ ยเคมีสถาบันวิจยั ยางกรมวิชาการเกษตรจึงได้แนะนาให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกบั สวนยางพาราโดยการใช้ปุ๋ยสาเร็ จหรื อผสม
เองก็ได้โดยคาแนะนานี้จะเปลี่ยนแปลงสู ตรปุ๋ ยเป็ นระยะเป็ นการปรับปรุ งให้ทนั สมัยตามผลงานที่ทาการวิจยั ได้โดยหลังสุ ด
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เมื่อปี 2542สถาบันวิจยั ยางได้แนะนาปุ๋ ยเคมีไว้ดงั นี้
ชนิดของปุ๋ย
ช่วงเวลาใส่ ปุ๋ยและอัตราปุ๋ ยที่ใช้สาหรับยางพาราก่อนเปิ ดกรี ด
เวลาการใส่ ปุ๋ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั ความชื้นในดินอาจจะใช้ปุ๋ยอินทรี ยผ์ สม

ด้วยก็ได้และพยายามใส่ ปุ๋ยหลังการ

กาจัด
การใส่ ปุ๋ยยางพาราหลังเปิ ดกรี ดให้ปุ๋ยปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 500 กรัมต่อต้น ครั้งแรกต้นฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบเมื่อใบ
อ่อนเริ่ มเพสลาดประมาณเดือนเมษายน ‟ พฤษภาคมครั้งที่ สองประมาณเดือนสิ งหาคม ‟ กันยายนสาหรับพื้นที่ดินใหม่หรื อ
ดินปลูกพืชคลุมดินใน 2 ปี แรกอาจจะไม่ตอ้ งให้ปุ๋ยเพราะจะคงมีธาตุอาหารที่จาเป็ นหลงเหลืออยู่
วิธีการใส่ ป๋ ยยางพารามี
หลายวิธีเลือกใช้ ได้ ตามปัจจัยต่ างๆ
ุ
- การใส่ แบบหว่าน เป็ นการหว่านปุ๋ ยทัว่ บริ เวณที่จะทาการใส่ ปุ๋ยเหมาะกับพื้นที่สาวยางพาราที่เป็ นที่ราบและกาจัดวัชพืชโดย
ใช้สารเคมีควรงดใช้กรณี มีฝนตกชุกเพราะจะทาให้น้ าฝนชะล้างปุ๋ ยไปได้
- การใส่ เป็ นแถบเป็ นการใส่ ปุ๋ยโดยโรยปุ๋ ยเป็ นแถบตามแนวแถวยางพาราวิธีน้ ีใช้กบั พื้นที่ลาดชันเล็กน้อยโดยเจาะเป็ นร่ องใส่
สู ตรที่

N

P

K

ใช้ กบั

สภาพดิน

1

20

8

20

ก่อนเปิ ดกรี ด

ดินทุกชนิดแหล่งปลูกยางพาราเดิม

2

20

10

12

ก่อนเปิ ดกรี ด

ดินทุกชนิดแหล่งปลูกยางพาราใหม่

3

30

5

18

ยางพาราที่เปิ ดกรี ดแล้ว ทุกสภาพแหล่งดิน

ปุ๋ ยแล้วกลบควรใช้กบั ต้นยางพาราที่มีอายุ 2 ปี ขึ้นไปโดยแถบควรห่างจากโคนต้นประมาณ 1-1.50 เมตรตามชั้นอายุของต้น
ยางพาราโดยสังเกตจากรัศมีใบเช่นกัน ความกว้างของแถบประมาณ 1 ตาจอบหรื อใช้ รถไถนาติดผานเดียวเจาะร่ องความลึก
ประมาณ 5 ซม. หากลึกกว่านั้นจะตัดรากยางพาราให้เสี ยหายได้สาหรับยางพาราที่กรี ดแล้วทาร่ องให้ห่างโคนต้น 1.50 เมตร
ซึ่ งจะมีรากที่มีประสิ ทธิ ภาพดูดซับปุ๋ ยอยูม่ าก
- การใส่ แบบหลุมเป็ นการขุดหลุมใส่ ปุ๋ยแล้วกลบเหมาะสาหรับพื้นที่ลาดชันและ พื้นที่ที่มีฝนตกชุกติดต่อกันเป็ นเวลานาน
โดยขุดหลุมข้างลาต้น 2 หลุมในครั้งต่อไปให้เปลี่ยนหลุมให้ต้ งั ฉากกับ 2 หลุมแรกระยะห่างของหลุมจากโคนต้นเป็ นไปตาม
ชั้นอายุของต้นยางพาราในกรณี ที่กาจัด วัชพืชไม่ทนั หรื อใส่ ปุ๋ยที่ไม่ตรงกับการกาจัดวัชพืชควรใช้วธิ ี น้ ีเป็ นหลักการใส่ ปุ๋ยโดย
วิธีน้ ีลดการสู ญเสี ยปุ๋ ยได้มาก
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สมาชิกกลุ่มจัดการป่ าไม้ฯ จะมีวธิ ี การใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยมูลสัตว์ในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นให้
ทาการกาจัดวัชพืชก่อนใส่ ปุ๋ยทุกครั้ง เพื่อไม่ให้วชั พืชแย่งธาตุอาหารจากปุ๋ ยหากเป็ นพื้นที่ลาดเท น้ าไหลผ่านควรใส่ ปุ๋ยโดย
วิธีการขุดหลุมฝังไม่ควรใส่ ปุ๋ยในฤดูแล้งหรื อมีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวันเพราะจะทาให้ตน้ ยางช็อกปุ๋ ย หรื อรากเน่าได้
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการควบคุมมาตรฐานของปุ๋ ยอินทรี ย ์ มีแต่การควบคุมยางหลังเปิ ดกรี ด ใส่ ปุ๋ยเคมีโดยผสม
ปุ๋ ยเคมีสูตร 30-5-18 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ใส่ ปุ๋ยโดยวิธีหว่านหรื อโรย
เป็ นแถบบริ เวณระหว่างแถวยางแล้วกลบใส่ ปุ๋ยอินทรี ยอ์ ตั รา 2-3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี ขณะที่ดินมีความชื้น
เพียงพอ ควรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยก์ ่อนใส่ ปุ๋ยเคมีประมาณ 15 วัน
แผนการป้ องกันอุบัติเหตุ
1.
2.

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน

อุปกรณ์ สาหรับคนงานใส่ ป๋ ยุ

การตัดแต่ งกิง่ ต้นยางพาราก่อนจะทาการเปิ ดกรี ดเอาน้ ายางพาราควรมีลาต้นเปลาตรง (Clear Bole) ประมาณ 3
เมตรจากพื้นดิน เพื่อสะดวกในการเปิ ดหน้ากรี ด ช่วยให้ลมพัดโกรกได้ดี ลดความชื้นในแปลงป้ องกันการเกิดโรคราในแปลง
ได้ระดับหนึ่ง และที่สาคัญเมื่อต้นยางพาราใกล้ครบรอบตัดฟันสามารถกรี ดยางพาราหน้าสู ง และจาหน่ายต้นไม้ราคาดี เพราะ
ราคาไม้ยางพาราจะมีราคาดีในส่ วนที่สามาถนาไปปอกเป็ นวิเนียร์ ทาผิวไม้อดั ได้
ต้นยางพาราจะแตกกิ่งมากน้อยในขณะกาลังเจริ ญเติบโตตามลักษณะจาเพาะของแต่ละชนิดพันธุ์ยางพาราจะแตกกิ่งมาก
เมื่อมีการชะงักความเจริ ญเติบโต ในช่วงกระทบกับความแล้ง หรื อขาดปุ๋ ย เพื่อปรับรู ปให้ได้ตามกาหนด จึงจาเป็ นต้องมีการ
แต่งกิ่งยางพาราทุกระยะเมื่อตรวจพบมีกิ่งงอกออกมา จะทาการแต่งกิ่งประมาณ 3 ปี โดยมีหลักการดังนี้
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ปี ที่
1
2
3

การแต่ งกิง่
ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพื้น 30ซม.ลงมา
ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพื้น 130ซม.ลงมา
ตัดทุกกิ่งที่สูงจากพื้น 300ซม.ลงมา

การแต่งกิ่งจะต้องคานึงถึงยอดของต้นยางพาราที่เหลือด้วย เพราะหากตัดแต่งกิ่งออกไปมาก ใบยางพาราที่มีหน้าที่
สังเคราะห์แสงจะลดน้อยลงไปด้วยทาให้ความเจริ ญเติบโตลดน้อยลง ปกติจะตัดกิ่งออกแต่ละครั้งประมาณ 1 ใน 3 ของเรื อน
ยอด ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการตัดแต่งกิ่ง ในปี แรกตัดแต่งได้ตลอดเวลา ปี ที่ 2 และ 3 ควรดาเนิ นการเมื่อยางพาราเริ่ ม
ชะงักการเจริ ญเติบโต ประมาณเดือนธันวาคม ‟ มกราคม
แผนการป้ องกันอุบัติเหตุ
1.
2.

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน

อุปกรณ์ คนงานริดกิ่ง
ป้ องกันภัยภัยทีเ่ กิดกับสวนยางพาราเกิดได้ จากคนสั ตว์โรคราแมลงและภัยธรรมชาติ
ภัยจากคน เกิดจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์หรื อเกิดจากเจตนาที่ไม่หวังดีต่อ เจ้าของสวนยางพาราความรู ้เท้ามาถึงการณ์มกั
ได้แก่การไม่เข้าใจในขั้นตอนของการบารุ งรักษาการถากวัชพืชรอบโคนหรื อในแถวหรื อพรวนโคนดาเนิ นการใกล้โคนต้น
ยางพาราขนาดเล็กทาให้กระทบกระเทือนถึงเรื อนรากการถางในแถวโดยมีดหรื อเครื่ องตัดหญ้าตัดลาต้นของต้นยางพาราหรื อ
มีดบาดลาต้นเป็ นแผลการพ่นสารเคมีกาจัดวัชพืชถูกยอดยางพาราทาให้ยอดของต้นยางพาราเหี่ ยวเฉาหรื อการใส่ ปุ๋ยใกล้
บริ เวณโคนทาให้ตน้ ยางพาราเหี่ ยวตายเป็ นต้นภัยที่เกิดจากเจตนาเช่นโกรธแค้นเจ้าของสวนยางพารามาแอบฟันต้นยางพารา
ทิ้งหรื อใช้ยาฆ่าตอรดบริ เวณโคนต้นทาให้ตน้ ยางพาราตายเป็ นต้น การป้ องกันและแก้ไข ภัยที่เกิดจากการรู ้เท่าไม่ถึงการณ์สามารถแก้ไขได้โดยการให้ความรู ้และควบคุมการปฏิบตั ิงานอย่าง
ใกล้ชิดสาหรับภัยจากการเจตนาจาเป็ นต้องแก้ไขโดยกระบวนการมวลชนสัมพันธ์และทางนิติศาสตร์
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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ภัยจากสั ตว์ เกิดได้ท้ งั สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าภัยจากสัตว์เลี้ยง พบมากคือ วัว ควายเข้ามากินหญ้าในแปลงปลูกยางพารา
เหยียบย่าถูกต้นยางขนาดเล็กเสี ยหายหรื อใช้ลาตัวเสี ยดสี กบั เปลือกต้นยาง
การป้ องกันและแก้ไข การล้อมรั้วหรื อการกาจัดวัชพืชที่เป็ นอาหารของสัตว์เลี้ยงจะป้ องกันได้ส่วนหนึ่งในบางครั้งอาจ
จาเป็ นต้องใช้ยามระวังสัตว์เลี้ยงติดป้ายตักเตือนเจ้าของสัตว์หรื อพบปะพูดคุยกับเจ้าของสัตว์หากดาเนินการแล้วยังแก้ปัญหา
ไม่ได้ก็ตอ้ งดาเนินการตามกฎหมายในส่ วนของสัตว์ป่าการทาแปลงให้เตียนโล่งอยูโ่ ดยสม่าเสมอป้ องกันเม่นและหมีได้
สาหรับช้างป่ าป้ องกันได้โดยงดปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ปลูกยางพาราจะทาให้ปัญหาเบาบางลง
ภัยจากโรค รา แมลง ที่มกั จะพบในแปลงยางพารา คือ โรคใบยางพาราร่ วงในช่วงฤดูฝนที่เกิดจากราไฟทอปเทอราซึ่ งเกิด
กับยางพาราบางชนิดโดยเฉพาะพันธุ์ - RRIM 600 โรคราดาทาลายท่อน้ ายางทาให้ยางพาราหน้าแห้งไม่มีน้ ายางพาราไหลโรค
ราสี ชมพูที่กิ่งของยางพาราขนาดใหญ่ ในส่ วนของแมลงที่พบมากคือปลวกกัดกินเปลือกรากที่แห้งทาให้เกิดช่องว่างระหว่าง
ดินกับรากต้นยางพาราทาให้ตน้ ยางพาราเหี่ ยวตายตัวด้วงหนอนทรายเพลี้ยหอยสามารถกาจัดโดยใช้สารฆ่าแมลง
การป้ องกันและแก้ไข ต้องดาเนินการป้ องกันและแก้ไขจากสาเหตุของโรครา นั้นโรคใบร่ วงจากราไฟทอปเทอราก่อน
ปลูกจะต้องศึกษาจากแผนที่ขอบเขตโรคระบาดยางพาราก่อนว่า เขตพื้นที่ที่จะปลูกนั้นมีการระบาดของโรคนี้หรื อไม่หากมี
ต้องลงปลูกยางพาราพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ แต่หากปลูกไปแล้ววิธีป้องกันเบื้องต้นคือหยุดการแพร่ กระจายของเชื้อราชนิดนี้
เชื้อราชนิดนี้ไม่สามารถติดต่อ ไปทางอากาศได้พาหะของราชนิดนี้คือคน รถยนต์ที่เคยผ่านแปลงที่มีราชนิ ดนี้ ระบาดหรื อ
เครื่ องมือกรี ดยางพาราที่เคยใช้กบั แปลงที่มีราชนิดนี้มาก่อนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามการป้ องกันก็ทาได้ยากยิง่ ผลกระทบของ
โรคนี้จะทาให้น้ ายางพาราลดปริ มาณลงเพราะใบสี เขียวที่มีคลอโรฟิ ลล์ถูกทาลายการสร้าง อาหารโดยการสังเคราะห์แสง
ลดลงดังนั้นหลังจากการเกิดใบร่ วงผ่านไปแล้วเจ้าของสวนจะต้องปรับปรุ งแปลงปลูกโดยการใส่ ปุ๋ย ยูเรี ย เร่ งการงอกของใบ
เพื่อให้การสังเคราะห์แสงเป็ นไปตามปกติ
ภัยจากธรรมชาติ เกิดจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัวเช่นฝนตก หนักเกิดน้ าท่วมแปลงยางพาราขนาดเล็กแช่ขงั
อยูห่ ลายวันฝนทิ้งช่วยเกิดความแห้งแล้งบางครั้งเกิดไฟป่ าลุกเผาไหม้แปลงปลูกลมแรงทาให้ตน้ ยางพาราโค่นล้มลมพายุหมุน
ทาให้กิ่งยางพาราหักหรื อพายุไต้ฝนุ่ ทาลายพื้นที่สวนยางพาราเป็ นบริ เวณกว้างเช่นกรณี ไต้ฝนเกย์
ุ่ ในปลายปี พ.ศ. 2532 ทาลาย
สวน ยางพาราในจังหวัดชุมพรแผ่นดินไหวทาให้เกิดแผ่นดินแยกหรื อยุบตัวบางครั้งแผ่นดินไหวในทะเล ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์
ซึ นามิซดั ใส่ สวนยางพาราที่ปลูกริ มทะเลได้รับความเสี ยหายเฉกเช่นปลายปี พ.ศ. 2547 ที่ 6 จังหวัดภาคใต้เป็ น
การป้ องกันและแก้ไขภัยจากธรรมชาตินบั เป็ นภัยที่ป้องกันแก้ไขได้ยากเพราะเจ้าของสวนจะไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดภัย
ใดขึ้นในเวลาใดแต่ภยั ธรรมชาติที่ไม่รุนแรงก็แก้ไขได้บา้ งเช่น
1.การป้ องกันลมที่เกิดจากลมมรสุ มซึ่ งจะทาให้ตน้ ยางพาราที่มีอายุประมาณ ) 3 ปี ขึ้นไปล้มจากลมมรสุ มที่พดั แรงได้
แนะนาไว้แล้วในขั้นตอนของการปั กหลักหมายปลูกแต่บางครั้งกาหนดทิศทางของหลักไม่ได้หากเกิดลมมรสุ มพัดแรงจะ
ปรากฏในกรณี ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ในช่วงยางพารา ล้มก่อนหน้าที่จะตัดแต่งกิ่งหรื อล้มไปก่อนแล้วแก้ไขได้โดยการตัด
ยอดของต้นที่ลม้ แล้วใช้รถแบคโฮขุดหลุมฝังใหม่หรื อขุดหลุมด้วยแรงคนปลูกใหม่ก็ได้
2. การป้ องกันไฟไหม้สวนยางพาราที่เกิดจากความแห้งแล้งในประเทศไทยจะเกิดความแห้งแล้งในช่วงปลายปี ถึงต้นปี
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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ระหว่างเดือนธันวาคม ‟ เมษายนการปลูกสร้างสวนยางพาราเป็ นการลงทุนสู งหากถูกไฟไหม้เสี ยหายค่าตอบแทนต่างๆที่จะ
ได้รับเป็ นศูนย์จึงจาเป็ นต้องป้ องกันไฟไหม้อย่าง ได้ผลหลักการสาคัญของการป้ องกันไฟคือการลดวัชพืชออกจากแปลงให้
มากที่สุดเมื่อมีวชั พืชอยูน่ อ้ ยไฟก็ไม่เกิดขึ้นในแปลงการป้ องกันไฟมีหลายวิธีแต่ ทไี่ ด้ ผลทีส่ ุ ดสาหรับการป้ องกันไฟในแปลง
ยางพาราคือ จานไถระหว่างแถวดาเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน
2.1) ใช้รถแทรกเตอร์ ลอ้ ยางไถพรวนระหว่างแถวของยางพาราโดยใช้ รถแทรกเตอร์ ลอ้ ยางติดผานไถ 7 ‟ ธันวาคมจะ
ทาให้วชั พืชถูกไถพลิกทับอยูใ่ ต้ผวิ ดินสาหรับขี้ไถในแปลงยางพาราอายุ 1 ปี ไถจากโคนยางพาราอายุ 2-6 ปี
2.2) การทาแนวป้ องกันไฟวิธีน้ ีใช้กบั สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ลาดชัน ทุกชั้นอายุและยางพาราที่เปิ ดกรี ดแล้วทุก
สภาพพื้นที่เนื่องจากในพื้นที่ดงั กล่าวเครื่ องจักรเข้าไปทางาน ไม่ได้วธิ ี การทาแนวกันไฟโดยการใช้จอบถากวัชพืชกวาด
รวมกองกลางและทาการชิงเผาแนวกันไฟที่จะทารอบเขตแปลงริ มทางตรวจการและทาแนวย่อยในแถวยางพาราเพื่อให้มี
วัชพืชหลงเหลืออยูน่ อ้ ยที่สุดและถ้าสามารถถากวัชพืชออกจากแปลงปลูกมาเผาได้มากที่สุดก็จะปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็
ตามกรณี มี พื้นที่มากๆการจะทาให้วชั พืชหมดสิ้ นไปในครั้งเดียวจะไม่ทนั กับความแห้งแล้งจึงควรทากิจกรรมต่างๆเป็ น
ขั้นเป็ นตอนดังนี้

ข้ อควรระวังในการทาแนวกันไฟและเชิงเผา
1) ระหว่างทาแนวป้ องกันไฟและชิงเผาไม่เสร็ จจะใช้ยามระวังไฟในเวลากลางคืน
2) แปลงที่จะทาการถากเตียนในแนวกันไฟได้จะต้องกาจัดวัชพืชมาอย่างต่อเนื่ อง
3) ในกรณี พ้นื ที่ลาดเทการทาแนวกันไฟในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ควรกองเศษวัชพืชไว้ใกล้แถวที่อยูข่ า้ งล่างมากกว่าข้างบน
เพราะเวลาเผาไฟยอดไฟจะเอียงขึ้นเข้ากองวัชพืชควรมีความกว้างไม่เกิน 50 ซม.
4) วัชพืชที่ถางหรื อถากไว้ให้ทาการเผาโดยเร็ วไม่ควรทิ้งไว้เกิน 7 วันควรจะชิงเผาขณะที่เศษวัชพืชมีความชื้นหลงเหลืออยูบ่ า้ ง
จะทาให้การชิงเผาสะดวกขึ้นทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั จานวนเนื้อที่ดว้ ยหากพื้นที่เป็ นผืนใหญ่ควรวางแผนการถางวัชพืชเป็ นตอนช่วย
และชิงเผาไปตามลาดับไม่ควรถางวัชพืช หมดคราวเดียวทั้งแปลงแล้วค่อยจุดเพราะจะทาให้หญ้าแห้งกรอบไฟไหม้รุนแรง
5) ช่วงเวลาการชิงเผาที่ดีที่สุดระหว่างเดือนพฤศจิกายน ‟ มกราคม ซึ่ งเป็ นช่วงอากาศเย็น ใช้เวลาระหว่าง 18.00 น. ‟ 24.00 น.
6) การเริ่ มเผาให้เริ่ มจากทางใต้ลมก่อนเสมอโดยเลือกแถวที่อยูใ่ ต้ลมที่สุดและในแถวก็ ให้เผาจากใต้ลมเช่นกันเมื่อแถวแรกไฟ
ไหม้ไปประมาณ 10 เมตรจึงเผาแถวที่ 2 โดยใน 1 แถวมีคนงาน ประจา 2 คนสาหรับในพื้นที่ลาดเทให้เริ่ มเผาจากยอดเขาลง
หาตีนเขา
7) อุปกรณ์ประจาตัวคนงานที่มีหน้าที่ชิงเผาคนที่ มีถงั ฉี ดน้ าคนที่ 2 มีไม้ตีไฟเมื่อไฟลุก แรงคนงานทั้ง 2 จะชะลอการลุกไหม้
ด้วยการใช้อุปกรณ์ดบั ไฟที่มีและเมื่อเผาแต่ละแถวเสร็ จแล้วจะทาการดับไฟที่คงไหม้เศษไม้ปลายไม้เป็ นถ่านไฟให้หมด
8) ในเช้าของวันรุ่ งขึ้นจะต้องจัดคนงาน 1 หมู่ออกตรวจสอบบริ เวณที่เผาผ่านไปแล้วเมื่อ คืนหากปรากฏมีไฟยังคุกรุ่ นอยูใ่ น
แปลงปลูกให้ดบั ให้หมดเวลาที่ตรวจสอบที่ดีที่สุดคือประมาณ 11.00 น. ซึ่ งแดดเริ่ มร้อนขึ้น อย่างไรก็ดีการกาจัดวัชพืชอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอจะช่วยให้การชิงเผากระทาได้ง่าย
และไม่มีผลกระทบต่อต้นยางกล่าวคือการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช
ประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวให้หมดจากแปลง ตั้งแต่ยงั มีขนาดเล็กและเมื่อวัชพืชเปลี่ยนสภาพเป็ นใบเลี้ยงคู่ให้ทาการกาจัดบ่อยครั้ง
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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ให้ยอ่ ยสลายในฤดูฝนให้มากจะช่วยให้มีเศษวัชพืชเหลือตกค้างในฤดูแล้งน้อยลงมาก

สารวจอัตรารอดตายและความเจริญเติบโต
สารวจอัตรารอดตายและความเติบโตเป็ นการประเมินผลการทางานที่ผา่ นมาในทุกๆปี ว่ามีความสาเร็ จหรื อผิดพลาด
ประการใดเพื่อจะได้แก้ไข ได้ในปี ต่อไปข้อมูลที่ตอ้ งสารวจคือ
- เปอร์ เซ็นต์รอดตาย คือจานวนต้นยางพาราที่รอดตายในแต่ละปี การปลูกยางพาราโดยทัว่ ไปควรมีจานวนต้นรอดตายใน
ปี แรกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ปี ที่สองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95 และปี ที่สามไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95 จึงจะประสพผลสาเร็ จ
- ความโตทางเส้นรอบวงระดับอก (Girth at Breast high) หรื อเรี ยกย่อๆว่า GBH คือความโตทางเส้นรอบวงในระดับ 1.50 ม.
ใช้หน่วยวัดเป็ นเซนติเมตรยางพาราเป็ นพืชโตเร็ ว
- ความสู ง ต้นยางพาราจะมีความสู งเฉลี่ยเมื่อโตพร้อมกรี ดที่อายุ 6-7 ปี ประมาณ 12-15 เมตรตามลักษณะของแต่ละชนิดพันธุ์
และการจัดระยะปลูกดังนั้นความสู งเฉลี่ยทุกปี น่าจะเพิ่มขึ้นปี ละ 2 เมตรเป็ นอย่างน้อยถ้าเริ่ มปลูกทันในเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปี การวัดความสู งวัดจากพื้นดินถึงเรื อนยอดนิยมใช้หน่วยวัดเป็ นเมตร
-กุมภาพันธ์ของทุกปี ข้อมูลทั้งสามอย่างสามารถตรวจวัดพร้อมกันได้จานวนต้นที่เป็ นตัวอย่างที่ใช้ตรวจวัดขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณ
พื้นที่ที่ปลูกโดยข้อเท็จจริ งแล้วหากสารวจตรวจวัด ได้ถึง 100% ข้อมูลจะถูกต้องมาก

6.การเก็บเกีย่ วผลผลิต
6.1 การเตรียมการก่ อนกรีดยางพารา เมื่อยางพาราที่ปลูกไว้มีอายุ ‟ 6.5 ปี เต็ม จะต้องทาการตรวจสอบดูวา่ ยางพารา
ที่ปลูกไว้มีขนาดโตที่จะทาการกรี ดยางได้ประมาณร้อยละเท่าใด โดยการวัดความโตทางเส้นรอบวงที่ระดับอกว่ามียางพาราที่
โตเกิน 50 ซม.จานวนเท่าใดทาเครื่ องหมายไว้ให้ชดั เจนโดยอาจจะใช้สีแดงทาไว้เป็ นรู ปเครื่ องหมายใดๆก็ได้การเปิ ดกรี ดในปี
แรกควรมีจานวนต้นที่ได้ ขนาดมากกว่า 50%ของจานวนปลูกทั้งหมดปั จจุบนั นิยมกรี ดยางพาราหน้าแรกที่ความสู ง 75 ซม.
ขนาดของลาต้นอาจจะเล็กกว่าเดิมได้บา้ งแต่ไม่ควรต่ากว่า 45 ซม. หากมีจานวนต้นที่กรี ดได้นอ้ ยกว่า 50% ให้เปิ ดกรี ดในปี ที่
7 ซึ่งสามารถกรี ดได้ทุกต้นแล้วยกเว้นต้นที่ปลูกซ่อมในปี ที่ 2 และยังมีขนาดเล็ก
6.2 การกรีดยาง การเตรี ยมการก่อนกรี ดยางพารา เมื่อยางพาราที่ปลูกไว้มีอายุ ‟ 6.5 ปี เต็ม จะต้องทาการตรวจสอบ
ดูวา่ ยางพาราที่ปลูกไว้มีขนาดโตที่จะทาการกรี ดยางได้ประมาณร้อยละเท่าใดโดยการวัดความโตทางเส้นรอบวง ที่ระดับอกว่า
มียางพาราที่โตเกิน 50 ซม.จานวนเท่าใดทาเครื่ องหมายไว้ให้ชดั เจนโดยอาจจะใช้สีแดงทาไว้เป็ นรู ปเครื่ องหมายใด ๆ ก็ได้การ
เปิ ดกรี ดในปี แรกควรมีจานวนต้นที่ได้ ขนาดมากกว่า 50%ของจานวนปลูกทั้งหมดปั จจุบนั นิยมกรี ดยางพาราหน้าแรกที่ความ
สู ง 75 ซม. ขนาดของลาต้นอาจจะเล็กกว่าเดิมได้บา้ งแต่ไม่ควรต่ากว่า 45 ซม. หากมีจานวนต้นที่กรี ดได้นอ้ ยกว่า 50% ให้เปิ ด
กรี ดในปี ที่ 7 ซึ่ งสามารถกรี ดได้ทุกต้นแล้วยกเว้นต้นที่ปลูกซ่อมในปี ที่ 2 และยังมีขนาดเล็ก การกรี ดยาง ระบบการกรี ดยาง
ของสวนป่ า ใช้ระบบการเปิ ดหน้ากรี ด 1/3 ของลาต้น กรี ด 2 วันหยุด 1 วัน
ข้อปฏิบตั ิของผูก้ รี ดยางพาราในแปลงกรี ดผูก้ รี ดยางจะต้องปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆดังนี้
ก. ตาแหน่งที่จะทาการเปิ ดกรี ดยางพาราโดยทัว่ ไปจะเปิ ดกรี ดที่ระดับความสู ง 1.50 เมตรเหนือรอยเท้าช้างแต่จากการ
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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วิจยั ของสถาบันวิจยั ยางแนะนาว่าเฉพาะหน้ากรี ดแรกให้เปิ ดกรี ดที่ความสู ง 75 ซม. เหนือรายเท้าช้างจะเหมาะสม
ที่สุด
ข. กรี ดยางจากซ้ายบนมาขวาล่างให้มีความลาดเอียงของหน้ากรี ดประมาณ 35 องศาก่อนเปิ ดกรี ดจะต้องทารอยขีดหน้า
หลังเพื่อไม่ให้หน้ากรี ดล้ าไปด้านหนึ่งด้านใดและนาลวดรับจอกยางมาผูกไว้ต่าจากหน้ากรี ดประมาณ 6 ‟ 8 นิ้วในร่ องรอยขีด
ด้านหน้าต่ากว่าหน้ากรี ดประมาณ 4 นิ้วให้ปักลิ้นยางเพื่อรับน้ ายางลงจอกรับน้ ายาง
ค. การกรี ดยางแต่ละครั้งต้องสู ญเสี ยเปลือกน้อยที่สุดไม่เกินครั้งละ 2-3 มิลลิเมตรในหนึ่งเดือนสู ญเสี ยเปลือกไม่เกิน 3 ซม.
ง. กรี ดยางทุกวันที่ฝนไม่ตกระหว่างเวลา 04.00 ‟ 06.00 น. เริ่ มเก็บน้ ายาง 06.00 ‟ 08.00 น.วันไหนกรี ดยางไม่ได้ให้แจ้ง
ให้เจ้าของสวนยางพาราทราบการเปิ ดกรี ดยางสัปดาห์แรกให้หงายจอกรับน้ ายางไว้เพื่อทาเศษยางเมื่อน้ ายางเริ่ มไหลดีแล้วจึง
เก็บน้ ายางสดส่ งจุดชัง่ ในกรณี ขายน้ ายางสดหรื อนาไปแปรรู ปที่โรงงานกรณี ทายางแผ่นดิบหลังการเก็บน้ ายางแต่ละครั้งให้
คว่าจอกไว้ที่ลวดรับน้ ายางแม้จะมีน้ ายางไหลอยูก่ ็ตามเพื่อป้ องกันกรดในอากาศหรื อที่มาพร้อมน้ าฝนไปตกค้างอยูใ่ นจอกยาง
ซึ่ งจะทาให้จอกยางสกปรกทาให้น้ ายางที่กรี ดวันต่อไปแข็งตัวในจอกได้
จ. ไม่กรี ดยางในวันที่ฝนตกจนหน้ากรี ดเปี ยกชื้น
ฉ. เศษยางทุกประเภทเป็ นผลผลิตที่เกิดขึ้นให้รวบรวมส่ งเจ้าของสวนยางพาราเพื่อนาไปจาหน่ายแบ่งผลประโยชน์ตาม
ข้อตกลง
ช. ผูก้ รี ดยางต้องทายาป้ องกันเชื้อราผสมดินในหน้ากรี ดที่ผา่ นมาแล้วทุกเดือน
ซ.อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรี ดยางอันได้แก่มีดกรี ดยางหิ นลับมีดกรี ดยางเครื่ องให้แสงสว่างในเวลากลางคืนถังเก็บรวบรวม
ผลผลิตเป็ นอุปกรณ์ส่วนตัวที่ผกู ้ รี ดยางต้องหามาด้วยตนเอง ทั้งนี้ จานวนวันกรี ดรวมต่อปี ไม่ควรเกิน 160 วัน
การเก็บรวบรวมผลผลิต ต้นยางพาราที่ได้ทาการกรี ดยางทุกต้นจะมีน้ ายางสดไหลลงจอกที่หงายรับไว้ประมาณ 2-3
ชัว่ โมงส่ วนใหญ่จะหยุดไหลช่วงเวลาการไหลขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิในแปลงกรี ดด้วยหากเป็ นช่วงอากาศหนาวเย็นจะไหลนาน
กว่าช่วงอากาศร้อนผูก้ รี ดยางจะต้องใช้การสังเกตเองเมื่อน้ ายางพาราส่ วนใหญ่หยุดไหลแล้วผูก้ รี ดยางพาราจะเก็บน้ ายางพารา
ลงถังเก็บซึ่ งเป็ นถังปากกว้างเท่ากันถังเมื่อเก็บผลผลิตหมดทุดต้นแล้วจึงเทใส่ ถงั ที่มีฝาปิ ดเพื่อการขนส่ งจาหน่ายต่อไป

การคานวณผลผลิตรายปี การคานวณผลผลิตเพื่อประมาณการเป้ าหมายรายปี ดาเนินการดังนี้
- กรณี แปลงเปิ ดกรี ดหลัง 3 ปี ขึ้นไป ได้จากการเก็บสถิติยอ้ นหลังรายแปลงของสวนป่ า เพื่อหาค่าเฉลี่ยต่อไร่ จากนั้น
จึงนามาใช้คานวณประมาณการเป้ าหมายปี ถัดไป ดังสมการค่าเฉลี่ยปริ มาณผลผลิตน้ ายางพารารายแปลง (กก./ไร่ ) x พื้นที่
(ไร่ ) = เป้ าหมายรายแปลง
- กรณี แปลงเปิ ดกรี ด 1-3 ปี แรก การคานวณผลผลิตจากการอ้างอิงข้อมูลผลผลิตจากสถาบันวิจยั ยาง ดังสมการ ข้อมูล
ผลผลิตยางเปิ ดกรี ดตามอายุ 1-3 ปี รายแปลง (กก./ไร่ ) x พื้นที่ (ไร่ ) = เป้ าหมายรายตารางแสดงข้อมูลอัตราผลผลิตยางพารา
ตามอายุการเปิ ดกรี ดยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ปี กรี ด 1 2 3 ผลผลิต (กก./ไร่ ) 171 233 280 ดังนั้น ผลรวมของเป้ าหมายราย
แปลง = เป้าหมายผลผลิตยางพาราประจาปี
แผนการป้ องกันอุบัติเหตุ
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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1.
2.

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน

อุปกรณ์ คนกรีดยาง

6.3 การเก็บรวบรวมผลผลิต ต้นยางพาราที่ได้ทาการกรี ดยางทุกต้นจะมีน้ ายางสดไหลลงจอกที่หงายรับไว้ประมาณ 23 ชัว่ โมงส่ วนใหญ่จะหยุดไหลช่วงเวลาการไหลขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิในแปลงกรี ดด้วยหากเป็ นช่วงอากาศหนาวเย็นจะไหลนาน
กว่าช่วงอากาศร้อนผูก้ รี ดยางจะต้องใช้การสังเกตเองเมื่อน้ ายางพาราส่ วนใหญ่หยุดไหลแล้วผูก้ รี ดยางพาราจะเก็บน้ ายางพารา
ลงถังเก็บซึ่ งเป็ นถังปากกว้างเท่ากันถังเมื่อเก็บน้ ายางหมดทุดต้นแล้วจึงเทใส่ ถงั ที่มีฝาปิ ดเพื่อการขนส่ งเมื่อรวบรวมน้ ายางได้
แล้วก็จะเข้าสู่ ขบวนการจาหน่ายต่อไป
6.4 การคานวณผลผลิตรายปี การคานวณผลผลิตเพื่อประมาณการเป้าหมายรายปี ดาเนินการดังนี้
วิธีการสารวจการเจริ ญเติบโต กาลังผลิต และความเพิม่ พูนรายปี ของไม้ยางพารา (ข้อ 8 .)

อัตราการเก็บเกีย่ วผลผลิต
ทางกลุ่มจัดการป่ าไม้ฯจะมีนโยบายให้เพิ่มผลผลิตที่มีประโยชน์จากป่ าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ยาง และน้ ายางพารา แต่จะให้เพิ่ม
ประโยชน์จากการปลูกพืชอื่นตามร่ องสวนยาง เช่นผักกูดและไม้ผลชนิดอื่น หรื อเห็ดตามตอต้นยางที่ตดั โค่นไปแล้ว เป็ นต้น
- การสารวจปริ มาณการผลิตไม้ยางพาราของกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง (FIS)
การเข้าสารวจโดยการใช้เครื่ องมือ GPS ดาเนินการสารวจและแยกรายละเอียดต่างๆในแต่ละหน่วยการจัดการ
(Management Unit) ซึ่ งประกอบด้วยถนน สระน้ า การสารวจสวนยางพาราจะทาปี ละหนึ่งครั้ง เพื่อจัดทาและปรับปรุ ง
แผนการทาไม้ให้สอดคล้องกับอายุของต้นยางพารา ปริ มาณกาลังการผลิต และนโยบายของกลุ่มฯ

7. การทาไม้ ยางพารา
การทาไม้ยางพาราและเศษไม้-ปลายไม้ ของ กลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง จะเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์และยานพาหนะที่มี
ผลกระทบต่อพื้นที่แปลงสวนป่ าไม้ยางพาราน้อยที่สุด โดยเก็บเกี่ยวภายใต้แผนการจัดการอย่างยัง่ ยืน กล่าวคือ ตามแผนการ
ทาไม้และตามกาลังการผลิตที่สวนป่ ามีข้ นั ตอนดังนี้
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1. การกาหนดรอบตัดฟันของการทาไม้ ยางพารา กลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง โดยกาหนดรอบตัดฟัน (Rotation )
การกาหนดอายุการตัดฟันของไม้ยางพาราที่ปลูก ไว้ที่ 20-25 ปี โดยมีเป้ าหมายรายได้หลักจากการกรี ดน้ ายาง ในช่วงอายุ
ระหว่าง 5-25 ปี หลังการปลูก และรายได้รองจากการโค่นล้มตัดฟันไม้ยางพารา ที่ครบรอบอายุการตัดฟัน หรื อไม่สามารถ
กรี ดน้ ายางได้อีกต่อไป เมื่ออายุระหว่าง 20-25 ปี
การคัดเลือกพันธุ์ จะคัดเลือกพันธุ์ที่ให้น้ ายางดี เป็ นหลัก มาปลูกทดแทนหลังจากการโค่นล้มล้มทาไม้ออก เมื่อครบอายุรอบ
การตัดฟันฯ โดยการปลูกทดแทนจะดาเนินการภายหลังการตัด 2 ปี

2 ปัจจัยทีใ่ ช้ ในการกาหนดรอบตัดไม้ ยางพาราของกลุ่ม
1). ยางพารามีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป หรื อ สวนยางพาราได้รับความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ แต่เนื้ อไม้สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมไม้ได้
2). ปริ มาณน้ ายางพาราลดลงไม่คุม้ ค่ากับค่าจ้างแรงงานในการกรี ดเอาน้ ายางพารา ค่าปุ๋ ย ค่าบารุ งรักษาอื่น ๆ
3). หน้ากรี ดเสี ยหายมากเกินไปหรื อมีอายุกรี ดมากกว่า 25 ปี ไม่มีหน้ากรี ดที่สามารถกรี ดเอาน้ ายางได้อีกต่อไปไม่คุม้ กับ
ค่าจ้างกรี ดยางพารา
4). สภาวะเศรษฐกิจ หรื อต้องการรเปลี่ยนชนิ ดไม้ที่ปลุกและเหตุผลต่าง ๆ
6). เมื่อมีแนวโน้มว่าวัตถุดิบไม้ FSC ไม่เพียงพอที่จะป้ อนเข้าโรงงานเพื่อผลิตส่ งให้ลูกค้า
3 การโค่ นล้ม ( Falling) การโค่นล้มไม้ยางพาราจะดาเนินการล้มไม้ยางพาราออกทั้งแปลง (Clear cutting) เพื่อเตรี ยม
พื้นที่ปลูกหลังจากการทาไม้ยางพารา โดยการจ้างเหมาแรงงานพื้นที่ และราษฎรใกล้เคียงพื้นที่ กลุ่มจัดการป่ าไม้ฯ การ
ปฏิบตั ิงานจะต้องให้มีผลกระทบต่อต้นยางพาราแปลงใกล้เคียง พื้นที่ลาห้วย ถนนสาธารณะและพื้นที่อื่นๆ ให้นอ้ ยที่สุด ต้น
ยางพาราที่ติดอยูก่ บั ถนน แปลงข้างเคียงและอื่นๆ จะใช้ แทร็ กเตอร์ ลอ้ ยางมัดกับลวดสลิงเพื่อดึงต้นยางพาราที่จะล้มให้ลม้ ไป
ในทิศทางที่ตอ้ งการ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดขึ้นการโค่นล้มไม้ยางพาราจะดาเนินการล้มไม้ยางพาราออกทั้งแปลง
(Clear cutting) เพื่อเตรี ยมพื้นที่ปลูกหลังจากการทาไม้ยางพารา โดยการจ้างเหมาแรงงานพื้นที่ และราษฎรใกล้เคียงพื้นที่ กลุ่ม
จัดการป่ าไม้ฯ การปฏิบตั ิงานจะต้องให้มีผลกระทบต่อต้นยางพาราแปลงใกล้เคียง พื้นที่ลาห้วย ถนนสาธารณะและพื้นที่อื่นๆ
ให้นอ้ ยที่สุด ต้นยางพาราที่ติดอยูก่ บั ถนน แปลงข้างเคียงและอื่นๆ จะใช้ แทร็ กเตอร์ ลอ้ ยางมัดกับลวดสลิงเพื่อดึงต้นยางพารา
ที่จะล้มให้ลม้ ไปในทิศทาที่ตอ้ งการ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
การหมายวัดตัดทอนไม้ ใช้เลื่อยโซ่ยนต์เป็ นเครื่ องมือการทอนไม้ใช้คนงาน 2-3 คนต่อชุด ประกอบด้วย คนทอนไม้ 1 คน
หมายไม้ 1 คน คนหมายไม้ใช้มีดและไม้กาหนดขนาดซึ่ งวัดขนาดความยาวไว้แล้ว ขั้นตอน การหมายไม้และทอนไม้จะทา
พร้อม ๆ กัน ทาให้ไม่สามารถแบ่งรอบขั้นตอนการทางานได้
การริ ดกิ่งยางเล็ก เป็ นการนามีดพร้ามาทาการริ ดกิ่งที่มีขนาดเล็กไม้ที่มีความกว้างของหน้าไม้ประมาณไม้หน้า 2 จะใช้มีด
นี้ริดกิ่งแทนเลื่อยเนื่องจากเป็ นกิ่งเล็ก
แผนการป้ องกันอุบัติเหตุ
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1.
2.

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน

อุปกรณ์ พนักงานเลื่อยไม้

อุปกรณ์ สาหรับคนงานทอนไม้ /หมายวัดไม้ /การริดกิง่ ยางเล็ก
แผนป้ องกันผลกระทบ
การป้ องกันอันตรายจากการล้มและตัดทอนไม้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ดังนี้
1.ในบริ เวณที่มีการล้มไม้ควรปิ ดประกาศหรื อติดเครื่ องหมายเตือนให้ทราบโดยเปิ ดเผยและกาหนดอาณาเขตบริ เวณที่ลม้
ไม้โดยชัดเจน
2.ในกรณี ที่ลม้ ไม้ขา้ งถนนหรื อริ มทางรถไฟ จะล้มได้ก็ต่อเมื่อได้มีการป้ องกันอันตรายให้แก่ผสู ้ ัญจรไปมาเรี ยบร้อยแล้ว
3.ไม่ควรให้ผอู ้ ื่นซึ่ งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริ เวณที่จะล้มตามที่ประกาศหรื อเตือนไว้ในข้อ 1
4.หัวหน้างานจะต้องรู ้วา่ คนงานกาลังล้มหรื อตัดทอนไม้อยู่ ณ ที่ใด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ื่น
5.ให้ตดั เถาวัลย์หรื อสายระโยงรยางค์ที่ยดึ ต้นไม้ที่จะล้มและต้นไม้ใกล้เคียงออกเสี ยก่อน
6.เมื่อจะล้มไม้ตน้ ใดต้องไม่มีคนงานหรื อบุคคลอื่นอยู่ในบริ เวณใกล้เคียง ระยะปลอดภัยที่จะยอมให้คนอื่นเข้ามาได้คือ
ระยะ 2 ช่วงความสู งของต้นไม้ที่ลม้ นั้นเป็ นอย่างน้อย
7.การล้มไม้ควรอยูใ่ นความควบคุมของผูม้ ีความชานาญ
8.คนงานล้มไม้หรื อคนงานตัดทอนไม้ ไม่วา่ จะทางานคนเดียวหรื อทางานเป็ นกลุ่มก็ดี ควรจะทางานห่ างกันอย่างน้อย 2
ช่วงความสู งของต้นไม้ที่สูงที่สุดในกลุ่มของต้นไม้ที่จะล้ม
9.ไม่ควรปล่อยให้มีการล้มไม้โดยโดดเดี่ยวห่างไกลกันจนไม่ได้ยนิ สี ยงตะโกนเรี ยกของเพื่อนที่ลม้ ไม้กลุ่มอื่น
10.คนงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับการล้มไม้หรื อเตรี ยมพื้นที่เพื่อการล้มไม้หรื อทางานอื่นในบริ เวณที่มีการล้มไม้ควรสวม
หมวกนิรภัย
11.ไม่ควรทาการล้มไม้บริ เวณใกล้เคียงกับสายไฟฟ้ าแรงสู งหรื อสายไฟฟ้ าอื่น ๆนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ ามาป้ องกัน
และให้ความปลอดภัยเสี ยก่อน หรื อการล้มไม่น้ นั อยูภ่ ายใต้ความควบคุมของผูม้ ีความรู ้ความชานาญ
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4. การชักลากไม้
รถแทรกเตอร์ เกษตรล้อยาง ชักลากไม้ยางพาราที่โค่นตัด ทั้งต้น ทั้งปลาย กิ่ง ไปรวมกองไว้บริ เวณที่ติดกับเส้นทาง
หรื อบริ เวณที่รถบรรทุกเข้าได้อย่างสะดวก
แผนการป้ องกันอุบัติเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
2. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน

อุปกรณ์ คนงานชักลากไม้ ด้วยรถแทรกเตอร์
5.การแบกไม้
การยกหรื อแบกไม้ยางพาราที่มีน้ าหนักไม่มากนักสารมายกหรื อแบกได้ดว้ ยคนๆเดียว ซึ่ งเป็ นการแบกหรื อยกไม้ที่
ปลอดภัยและรวดเร็ วที่สุดของการทางาน
การยกหรื อแบกไม้ยางพาราแบบคู่ใช่สาหรับการยกหรื อแบกไม้ยางพาราที่มีน้ าหนักมากขึ้นไม่สามารถยกหรื อแบกคน
เดียวได้
การกลิ้งไม้ยางพาราขึ้นรถบรรทุกใช้สาหรับไม้ยางพาราที่มีน้ าหนักมากๆ โดยมีบนั ไดสาหรับกลิ้งท่อนไม้
แผนการป้ องกันอุบัติเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
2. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน

อุปกรณ์ สาหรับคนงานแบกไม้
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6.การขนส่ งไม้
1. กาหนดพื้นที่ทาไม้ สารวจพื้นที่ทาไม้ จัดทาแผนการทางาน การล้มไม้ การนาไม้ออกจากสวนป่ า
2. ประชุมวางแผนการทางานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบ
- พื้นที่แปลงที่ทาไม้
- แผนที่การทาไม้ประจาปี
- เครื่ องจักร อุปกรณ์การทาไม้ต่างๆ
- เอกสารควบคุมการดาเนินงาน
3. ดาเนินการทาไม้ในพื้นที่โค่นล้ม หมายวัดตัดทอน ยกไม้ข้ ึนรถบรรทุก
- ไม่ท่อนขนส่ งโรงเลื่อย บริ ษทั สหกิจแกลง จากัด
- เศษไม้ปลายไม้จาหน่ายให้กบั โรงงาน MDF ที่อยูใ่ นเครื อของ บริ ษทั สหกิจแกลง จากัด
4. ออกเอกสาหรับกากับควบคุมไม้ยางพาราออกจากแปลงกากับรถบรรทุก ทุกคันโดยพนักงานผูร้ ับผิดชอบ

5. เมื่อส่ งไม้เสร็ จแล้วพนักงานขับรถเก็บเอกสารสาหรับชัง่ น้ าหนักส่ งเจ้าหน้าที่บญั ชีเพื่อตรวจสอบและเรี ยกเก็บเงินจาก
ลูกค้าตามขั้นตอน
6. ผูจ้ ดั การสวนป่ าตรวจสอบและควบคุมการดาเนินงาน
แผนการป้ องกันอุบัติเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน
2. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวบุคคลในการทางาน

อุปกรณ์ สาหรับคนขับรถบรรทุก
8. วิธีการสารวจการเจริญเติบโต กาลังผลิต และความเพิม่ พูนรายปี ของไม้ ยางพารา
วิธีการการสารวจสวนยางพารายางพาราของกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
1. การสุ่ มนับต้นยางพารา คิดเปอร์ เซ็นต์การสารวจที่ 2.50% ของพื้นที่ท้ งั แปลง
ตรวจนับจานวนต้นยางและวัดการเจริ ญเติบโตของต้นยางพารา (ขนาดรอบลาต้น) จานวน 1 ไร่ โดยวัดขนาดรอบ
ลาต้น ความสู งจากพื้นดินไปประมาณ 150 ซม. พร้อมทั้งบันทึกในแบบการสารวจ โดยสารวจ 2.50% เช่น
- พื้นที่สวนยางพารา 1-80 ไร่ สุ่ มสารวจ 1 ไร่
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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- พื้นที่สวนยางพารา 81-160 ไร่ สุ่ มสารวจ 2 ไร่
- พื้นที่สวนยางพารา 160ไร่ ข้ ึนไป สุ่ มสารวจ 3 ไร่ (โดยการสุ่ มจัดฉลาก)
2. นาข้อมูลการเจริ ญเติบโตที่วดั ได้ (ขนาดรอบลาต้น) มาหาค่าเฉลี่ย
3. นาตัวเลขการเจริ ญเติบโตที่วดั ได้ จากข้อ 2 มาใช้คานวณปริ มาตรไม้ท่อนยางพาราพันธุ์ RRIM 600 โดยใช้สูตร y
= 11.34 (x) -344.6
x = ขนาดรอบต้ นทีค่ วามสู งจากพืน้ ดิน 150 ซม.
y = นา้ หนักสดของต้ นยางต่ อต้ น (กก.)
ยกตัวอย่าง หาค่าเฉลี่ยต้นยางได้ 70 ซม.นาตัวเลขเข้าสู ตรจะได้
y = 11.34 (70) -344.6 เมื่อคานวณแล้วได้ y = 449.20 กิโลกรัม
ดังนั้น ยาง 1 ต้น ได้น้ าหนักสด 449.20 กิโลกรัม
4. แล้วนาตัวเลขที่ได้จากข้อ 1 มาคูณกับจานวนต้นยางพาราที่รอดตายเฉลี่ยต่อไร่ (การคานวณอัตราการรอดตาย =
จานวนต้นเป็ น/จานวนต้นทั้งหมด x100 จะมี หน่วยเป็ น %)
ยกตัวอย่าง 1ไร่ มีตน้ ยาง 65 ต้น (เปอร์ เซ็นต์รอดตาย 85.53%) ให้นาตัวเลขมาคูณกับน้ าหนักที่ได้จากข้อ 3 จะได้ 4492 x 65 =
29,198 กิโลกรัมต่อไร่
5.คิดเป็ นตันต่อไร่ โดยนาตัวเลขจากข้อ 4 มาหาร 1000 เพื่อให้ได้น้ าหนักเป็ นตัน
ยกตัวอย่าง 29,198/1000=29.198 ตัน
ยกตัวอย่าง: สมมุติ 1 ส่ วน มี 7 ไร่
จะได้ 29,198 x 7 = 204,386 ตัน
สารวจการเจริ ญเติบโตของไม้ยางพารา การคานวณน้ าหนัก / ปริ มาณไม้ยางพารา (ค่าเฉลี่ยทุกสายพันธุ์)
ค่าความหนาแน่นน้ าหนักต่อปริ มาตร มี ค่าเฉลี่ย 0.68 กรัม ต่อ 1 ลูกบาศก์เซนติ เมตรหรื อไม้ยางพาราปริ มาตร1 ลูกบาศก์เมตร
หนัก 680 กิโลกรัมหรื อไม้ยางพารา หนัก 1,000 กิโลกรัม ( 1 ตัน ) ปริ มาตร 1.47 ลูกบาศก์เมตร
ทีม่ า : หนังสื อกรมป่ าไม้ ด่ วนทีส่ ุ ด ทส 1602.4/8037 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2533 เรื่ องการดาเนินการตาม
มติ คณะรัฐมนตรี 25 มิถุนายน 2553 เพื่อพิจารณาแก้ ไขปัญหาเกีย่ วกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราชและส่ งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรู ปไม้ ยางพารา
จากการสารวจการเจริ ญเติบโตยางพาราและความเพิ่มพูนรายปี ได้น้ าหนักรวมทั้งแปลง(ตัน)
ยกตัวอย่าง: พื้นที่ 38.25 ไร่ อายุ 30 ปี
สารวจ 1 ไร่ จานวน 76 ต้น ระยะปลูก 3 x 7 เมตร
โตสู งสุ ด 161 ซม. โตต่าสุ ด 65 ซม.
ต้นเป็ น 72 ตัน ต้นตาย 4 ต้น
ยางพาราความโตเฉลี่ย 113.36 ซม. พื้นที่ 1 ไร่
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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มีตน้ ยางเฉลี่ย 72.18 ต้น/ไร่ (% รอดตาย = 94.74)
จากสมการ (สู ตร) y = 11.34 (x) -344.6
(ยางพารา 1 ต้น) = 11.34 (113.36)-344.6 = 940.90 กิโลกรัม
(ยางพารา 1 ไร่ ) = 72.18 x 940.90 = 67914.16 กิโลกรัม หรื อ 67.91 ตัน
(ยางพาราทั้งแปลง) = 67.91 x 38.25 = 2,597.56 ตัน
น้ าหนักทั้งแปลง(ตัน) x1.47 = ปริ มาตรไม้ยางพารารวมทั้งแปลง (ลูกบาศก์เมตร)
ยกตัวอย่าง: 2,597 x 1.47 = 3,818.41 ลบ.ม.
การคานวณหาปริ มาณต่อไร่ ปริ มาณต่อไร่ = ปริ มาตรไม้ยางพารารวมทั้งแปลง(ลูกบาศก์เมตร)/พื้นที่แปลงสมาชิก(ไร่ )
ยกตัวอย่าง: 3,818.41/38.25 = 99.83 ลบ.ม.
นามาคานวนหา AYI ไม้ยางพารา ของแต่ละแปลงสมาชิกสวนป่ า
AYI = ปริ มาตรไม้ (ลบ.ม) / อายุ (ปี ) / พื้นที่ (ไร่ )
ยกตัวอย่าง: 99.83 / 30 = 3.33 ลบ.ม. / ไร่ / ปี
การสารวจความเพิ่มพูนของต้นยางพาราจะต้องสารวจทุกปี ปี ละ 1 ครั้ง

9. การป้ องกันสภาพแวดล้อม
9.1 การเก็บรักษาและการกาจัดสารเคมี
การใช้ อ่านฉลากก่อนใช้งาน และปฏิบตั ิตามวิธีใช้อย่างเคร่ งครัด สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลทุกครั้งทุก
ครั้งที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ทาให้เกิดอันตรายต่อผิวหนัง ต่อระบบทางเดินหายใจในบริ เวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก จะช่วย
ป้ องกันการสู ดดมสารพิษเข้าสู่ ร่างกาย ห้ามทาให้เกิดประกายไฟหรื อสู บบุหรี่ ในขณะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟง่าย หลังใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็ นส่ วนผสมเสร็ จแล้ว ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง รวมถึงมีการอบรมวิธีการปฏิบตั ิและปฐมพยาบาล
หากได้รับสารพิษเข้าสู่ ร่างกาย
การทาลาย ห้าม ทิง้ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีลงดิน ท่อระบายน้ าหรื อโถส้วมอย่างเด็ดขาด ให้ทิง้ ในถังขยะมี
พิษแยกจากขยะทัว่ ไป โดยกาจัดให้ถูกต้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ และคาแนะนาของผูผ้ ลิต
การเก็บรักษา จัด เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแหล่งความร้อน โดยจัดวางบนพื้นหรื อชั้นวางที่มนั่ คง แยกเก็บ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ กดั กร่ อน ติดไฟง่าย ทาปฏิกิริยารุ นแรงไว้ในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก ไม่จดั เก็บปะปนกับอาหาร เพราะ
สารเคมีอาจหกหรื อมีไอระเหยปนเปื้ อนกับอาหาร ห้ามเก็บถังน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อถังบรรจุก๊าซไว้ในบ้าน ใกล้แหล่งความ
ร้อนหรื อเปลวไฟ เพราะจะติดไฟง่าย ตลอดจนห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเปลี่ยนถ่ายลงในภาชนะบรรจุ
อาหาร เพื่อป้ องกันเด็กหรื อผูท้ ี่ไม่รู้นาไปรับประทานทาให้เสี ยชีวติ ได้ ถ้าไม่ทราบชนิ ดของสารเคมี ให้นาภาชนะสารพิษ
เสื้ อผ้าที่เปื้ อนหรื อสิ่ งที่อาเจียน ให้แพทย์ตรวจสอบว่าเป็ นสารเคมีชนิดใด เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องต่อไป

9.2 กรณีสารเคมีรั่วไหล
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- แจ้งบุคคลในพื้นที่ให้รับทราบถึงเหตุสารเคมีหกล้น รั่วไหลที่เกิดขึ้น สถานที่ ปริ มาณและคุณสมบัติของสารเคมีที่หกล้น
รั่วไหลนั้น
- ถ้าหากว่ามือของท่านสัมผัสหรื อปนเปื้ อนสารเคมีที่หกล้น รั่วไหลให้ลา้ งมือของท่านให้สะอาด
- สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ เสื้ อคลุมห้องปฏิบตั ิการ และแว่นตา เพื่อป้ องกันไม่ให้สารเคมีมา
สัมผัส ปนเปื้ อนมือ ร่ างกายและเสื้ อผ้า
- กาหนดเขตและกั้นแยกเขตที่สารเคมีหกล้น ใช้ชอล์ก ปากกา เทป หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ทาเครื่ องหมายแสดงเขตที่สารเคมีหก
ล้นและจากัดการเข้าไปยังพื้นที่ดงั กล่าว
- ผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่ที่สารเคมีหกล้นจะต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีการสัมผัสหรื อได้รับการปนเปื้ อนสารหรื อไม่ หากมีการ
ปนเปื้ อนต้องได้รับการล้าง กาจัดการปนเปื้ อนนั้นและให้ไปอยูใ่ นพื้นที่อื่นที่จะมีการรับสัมผัสกับสารเคมีนอ้ ยที่สุด
- ในกรณี ที่สารเคมีที่หกล้นเป็ นสารที่แห้ง ให้ค่อยๆ ทาให้สารเคมีที่หกล้นเปี ยกเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคมีดงั กล่าว
แพร่ กระจายจากกระแสลม ทั้งนี้ให้ระวังอย่าให้พ้นื ที่ที่สารเคมีหกล้นมีการแพร่ กระจายโดยไม่จาเป็ น ในกรณี ที่สารเคมีที่หก
ล้นเป็ นของเหลวให้ใช้สารดู ดซับเทลงไปบนของเหลวดังกล่าวเพื่อจากัดปริ มาณการแพร่ กระจายของการปนเปื้ อน
- ปิ ดพัดลมหรื ออุปกรณ์ระบายอากาศ ควรใช้การระบายอากาศเฉพาะที่เท่านั้น
- แจ้งเหตุไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อให้เข้าทาการช่วยเหลือและระงับเหตุ
- เมื่อมีการควบคุมเขตที่สารเคมีหกล้น รั่วไหลแล้ว ให้เริ่ มดาเนินการตามระเบียบขั้นตอนการล้าง กาจัดการปนเปื้ อนให้เร็ ว
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยสารทาความสะอาดควรมีพร้อมไว้แล้วในชุดอุปกรณ์ทาความสะอาดสารเคมีหกล้น ให้ทาการลดขนาด
พื้นที่ที่มีการปนเปื้ อนให้เหลือน้อยที่สุดอย่างเป็ นระบบ หลีกเลี่ยงการใช้
วิธีการทาความสะอาดที่อาจทาให้สารเคมีที่หกล้นมีการแพร่ กระจายออกไปในวงกว้างมากขึ้นได้ ในบางสถานการณ์ การ
กาจัดสารเคมีที่หกล้นนั้นอาจใช้วธิ ี การล้างพื้นที่ดว้ ยกรดก็ได้ แต่ควรดาเนินการเฉพาะกับพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น
-นาอุปกรณ์ที่ใช้ในการกาจัดสารเคมีที่หกล้น หรื อที่ใช้ลา้ งการปนเปื้ อนที่เป็ นประเภทใช้แล้วทิง้ ที่มีการปนเปื้ อนทั้งหมดใส่ ไว้
ในถุงพลาสติกเพื่อนาไปกาจัดอย่างเหมาะสมในภายหลัง ควรนาอุปกรณ์ที่ปนเปื้ อนใส่ ไว้ในถุงหรื อใส่ ไว้ภาชนะบรรจุใดๆ ไว้
เพื่อนาไปทาการล้างกาจัดการปนเปื้ อนต่อไป
-ใช้เครื่ องมือวัดระดับความเข้มข้นของสารหรื อทดสอบความสะอาด เพื่อตรวจสอบผลการดาเนิ นล้าง กาจัดการปนเปื้ อน

การใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช
1. อ่านฉลากก่อนใช้สารเคมี
2. แต่งกายให้มิดชิดและรัดกุม
3. ภาชนะบรรจุยา เมื่อใช้แล้วควรนาไปทิ้งเป็ นขยะอันตรายและสารเคมี และนาไปกาจัดให้ถูกต้องต่อไป
4. ขณะพ่นยาต้องอยูเ่ หนื อลมเสมอ
5. ทาความสะอาดถังพ่นยาและอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งาน (ห้ามล้างในแม่น้ าลาคลอง)
6. ห้ามสู บบุหรี่ รับประทานอาหารขณะพ่นสารเคมี
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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7. อาบน้ าชาระร่ างกายและซักเสื้ อผ้าหลังการพ่นสารเคมีทุกครั้ง
8. ระวังอย่าให้สารเคมีเข้าปาก ตา จมูก หรื อถูกผิวหนังและเสื้ อผ้า

ชุดอุปกรณ์ ป้องกันความปลอดภัยการใช้ สารเคมี
(รายชื่ อสารเคมีทหี่ ้ ามใช้ สารเคมีทใี่ ช้ ได้ แต่ ต้องมีการควบคุม รายละเอียดอยู่ในคู่มือเกษตรสมาชิกกลุ่มจัดการป่ าไม้ สหกิจ
แกลง)

9.3 การเคลื่อยย้ ายสารเคมี
ผูท้ าการเคลื่อนย้ายต้องทราบว่าสารเคมีที่จะเคลื่อนย้ายคือสารอะไร และมีลกั ษณะความเป็ นอันตรายอย่างไร ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถจัดการหรื อสื่ อสารให้ผชู ้ ่วยเหลือทราบได้ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุสารหกรั่วไหล และต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ดังนี้
1. สวมถุงมือ แว่นตานิรภัย เสื้ อคลุมปฏิบตั ิการ (เสื้ อกาวน์) และอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่จาเป็ นอื่นๆ สาหรับ
การเคลื่อนย้ายสารเคมีและต้องดูแลเฝ้าระวังสารเคมีที่เคลื่อนย้ายอย่างเคร่ งครัด
2. สารเคมีที่เคลื่อนย้าย ต้องติดฉลากที่ถูกต้องชัดเจน บรรจุในภาชนะที่ปิดฝาสนิท หากจาเป็ นอาจผนึกด้วยแผ่น
พาราฟิ ล์ม หากเป็ นของเหลวไวไฟต้องใช้ภาชนะที่ทนต่อแรงดัน
3. ต้องใช้ภาชนะรองรับ (secondary container)ขวดบรรจุสาร โดยภาชนะรองรับต้องไม่แตกหักง่าย เช่น ทาด้วย
ยาง เหล็ก หรื อพลาสติก ที่มีขนาดที่สามารถบรรจุขวดสารเคมีน้ นั ได้ มีวสั ดุกนั กระแทกและหรื อมีตวั ดูดซับสารเคมี
ระหว่างขวด เช่น vermiculite หากเคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ตอ้ งแยกภาชนะรองรับ
4. รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายสารเคมี ต้องมีแนวกั้นที่สูงเพียงพอที่จะกั้นขวดสารเคมี
5. การเคลื่อนย้ายสารเคมีและวัตถุอนั ตรายระหว่างชั้นให้ใช้ลิฟต์ขนของ หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ทวั่ ไป

9.4. แนวทางการกาจัดของเสี ยและขยะในสวนยางพารา
มีการจัดทานโยบายการกาจัดของเสี ยและขยะในสวนยางพารา โดยมีการดาเนินการแยกขยะออกเป็ นประเภทๆ คือ
ขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ ( Recycle ) ดาเนิ นการนากลับมาใช้ซ้ าหรื อจาหน่ายให้กบั รถรับซื้ อของเก่า และขยะอันตราย
หรื อไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ดาเนิ นการคัดแยกไว้ต่างหาก เพื่อที่ทางหน่วยจัดเก็บขยะจะได้ดาเนินการจัดเก็บไปและ
ส่ งทาลายโดยมีบริ ษทั ที่รับทาลายขยะอันตรายโดยเฉพาะต่อไป
สาหรับขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ดาเนินการขุดหลุมฝังกลบ มีการรณรงค์ให้มีการรักษาความ
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สะอาด และมีนโยบายให้ดาเนินงานตามหลักการ 5 ส. ทั้งพนักงาน คนงานและผูม้ าติดต่อราชการ หรื อผูม้ าใช้บริ การสถานที่
ของสวนยางพารา รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ องจะดาเนินการโดยนายานพาหนะไปทาการเปลี่ยนถ่าย ณ สถานบริ การ
เอกชน โดยให้ช่างผูช้ านาญทาการเปลี่ยนถ่าย ในกรณี ที่ตอ้ งทาการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ องเองนั้นให้ดาเนิ นการที่หน่วยซ่อม
บารุ ง ให้มีการจัดเตรี ยมภาชนะเพื่อบรรจุน้ ามันเครื่ องเก่าที่ได้จากเปลี่ยนถ่าย แล้วดาเนิ นการคัดแยกเพื่อให้หน่วยจัดเก็บขยะ
จัดเก็บไปทาลายต่อไป

9.5. คู่มือการซ่ อม/สร้ างถนนป่ าไม้
ในการสร้างถนนป่ าไม้ กลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง มีการพิจารณาวางแผน ทั้งนี้เพื่อมิให้ถนนนั้นเกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการป่ าไม้อย่างถูกเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องคานึงถึงการใช้ประโยชน์ในด้านสาธารณะด้วยการ
ตรวจสอบโดยทัว่ ไปเมื่อมีการก่อสร้างถนนป่ าไม้สายหลักหรื อถนนป่ าไม้ธรรมดาขึ้นในพื้นที่ป่าไม้พฒั นา ได้มีการสารวจ
และออกแบบรู ปลักษณะต่างๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับถนนป่ าไม้ตามหัวข้อต่างๆ เป็ นการล่วงหน้าด้วยและในการกาหนดแนว
เส้นทางเพื่อสร้างถนนป่ าไม้น้ นั จะต้องเลือกด้วยความรอบคอบ โดยมิใช่พิจารณาเพียงแต่เศรษฐกิจที่มีผลต่อวิชาการป่ าไม้
และ การจัดการป่ าไม้เท่านั้น แต่ตอ้ งพิจารณาถึงสิ่ งที่สาธารณะชนให้ความสนใจด้วย เช่น การป้ องกันดินป่ าไม้, แหล่งน้ าเพื่อ
การเพาะปลูก, การอนุ รักษ์สภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่ งได้ระบุไว้ในคู่มือการซ่อม/สร้างถนนป่ าไม้
9.6. การตรวจวัดการพังทลายของดินและการชะล้างหน้าดิน [ Soil Erosion And Surface Run-Off ]
การตรวจวัดการพังทลายของดินและการชะล้างหน้าดินโดยการใช้แท่งเหล็ก [ Erosion Rods ]

8080ซม.ซม.
50 ม.
50 ม.
80 ซม.

1. คัดเลือกบริ เวณพื้นที่สวนยางพาราที่มีความลาดชันสู งเพื่อวางจุดตรวจวัด จานวน 2 กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1 บริ เวณพื้นที่อนุรักษ์ในเขตสวนยางพารา
1.2 บริ เวณแปลงที่มีการทาไม้อยู่ หรื อบริ เวณที่มีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ สาหรับศึกษาการพังทลายของดินและ
การชะล้างผิวหน้าดิน โดยที่พ้นื ที่ฯ ทั้ง 2 แห่ง จะต้องกระจายครอบคลุมพื้นที่ของสวนยางพาราทั้งหมด ตามหลักการสุ่ ม
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ตัวอย่าง (Sampling method) เพื่อให้ได้ขอ้ ที่ถูกต้องมากที่สุด
2. วางแปลงตรวจวัดการพังทลายของดินและการชะล้างของหน้าดิน โดยนาแท่งเหล็กยาวประมาณ 1.10 เมตร ไปปั ก
เป็ นแนวตามความลาดชันของพื้นที่ ( ดังรู ป ) จานวน 3 จุดและให้แต่ละจุดมีระยะห่างกันประมาณ 50 เมตร และฝังแท่งเหล็ก
ลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 30 ซ.ม. แล้วใช้สีน้ ามันทาหมายระดับที่ผวิ ดินไว้
3. ตรวจเช็คและวัดระยะความสู งจากปลายแท่งเหล็กด้านบนถึงระดับหน้าดินของแท่งเหล็กแต่ละอัน แล้วนาไป
บันทึกในแบบฟอร์ม โดยตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงทุกๆ เดือน ตามแผนการตรวจติดตาม (Monitoring Plan)
4. นาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาตรวจสอบเปรี ยบเทียบการกัดเซาะหน้าดินและการพังทลายของดิน จากนั้นนาผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุ งแก้ไขแผนการปฏิบตั ิงานของสวนยางพาราให้มีความยัง่ ยืนต่อไป

10. แผนการตรวจประเมิน และป้ องกันชนิดพันธุ์หายาก, ถูกคุกคาม และใกล้สูญพันธุ์
การดาเนินการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วยแผนการตรวจประเมินฯ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
10.1 แผนการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ในแปลงสวนไม้ยางพารา
ของสมาชิกแต่ละราย ตามเกณฑ์ 6.1
10.2 แผนการสารวจพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุ รักษ์สูง (High Conservation Value: HCV)
ในแปลงสวนไม้ยางพาราของสมาชิกแต่ละราย ตามหลักการที่ 9
10.3 แผนการตรวจประเมินพื้นที่แปลงทาไม้ก่อนและหลังการทาไม้ (Site Inspection) ในบริ เวณแปลงไม้ยางพาราที่จะได้
การทาไม้ออกพื้นที่ที่เตรี ยมการสาหรับปลูกใหม่ รวมถึงบริ เวณพื้นที่ที่จะมีการสร้างถนนป่ าไม้ ตามเกณฑ์ 6.1
ต้นไม้อนุรักษ์
เพื่อส่ งเสริ มให้มีการอนุ รักษ์ตน้ ไม้เพื่อเป็ นแหล่งอาหารและที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า จึงกาหนดหลักเกณฑ์การกาหนด
ต้นไม้อนุรักษ์ มีดงั นี้
1. ต้นไม้ที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า
3. ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ( Big Tree )
2. ต้นไม้ผลต่างๆ (Fruit Tree)
4. ต้นไม้ที่อายุมาก ( Very Old Tree )

การตรวจติดตามและประเมินผล
สมาชิกกลุ่มฯ ต้องยอมรับหลักการและกฎเกณฑ์ของ FSC และข้อบังคับ และยินดีการตรวจติดตามประจาปี อย่างน้อย ปี ละ 1
ครั้ง

วัตถุประสงค์ ของการตรวจติดตาม
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพภายในกลุ่ม กาจัดสิ่ งที่เป็ นจุดอ่อนและปั ญญาที่สาเหตุ และการใช้เป็ น
แนวทางในการป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาในอนาคต

เกณฑ์ ในการตรวจติดตาม จะแบ่ งออกเป็ นระดับต่ างๆ ดังนี้
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1. ระดับรุ นแรง (Major CARs) หมายถึง ผลการตรวจติดตามที่พบว่ามีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของ FSC ในการดาเนินกิจกรรมและทาให้สูญเสี ยระบบและไม่สามารถควบคุมบริ หารการจัดการสมาชิกสวนป่ า
ได้ ต้องแก้ไขปรับปรุ งให้เสร็ จสิ้ นภายใน 3 เดือน (กรณี พิเศษ 6 เดือน) เช่น ผิดกฎหมายระดับประเทศ หรื อกฎหมายท้องถิ่น
และผิดหลักการและหลักเกณฑ์ของ FSC
- การทางานเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างรุ นแรง
- หลังจากมีการตัดโค่นแล้วไม่ได้กลับมาปลูกยางพารา ภายใน 1 ปี
2.ระดับชั่วคราว หรื อเล็กน้ อย (Minor CARs) หมายถึง ผลการตรวจติดตามที่พบว่ามีการเกิดข้อบกพร่ องหรื อไม่
เป็ นไปตามข้อกาหนด ไม่ส่งผลให้สูญเสี ยต่อการจัดการสวนยางพาราเป็ นการชัว่ คราว หรื อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม ต้องแก้ไขให้เสร็ จสิ้ นภายใน 1 ปี (กรณี พิเศษ 2 ปี ) เช่นมีการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อตามกฎหมาย หรื อระเบียบปฏิบตั ิการ
จัดการสวนยางพาราเป็ นการชัว่ คราวข้อสังเกต (Observation) หมายถึง ข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากการตรวจติดตามของคณะ
ผูบ้ ริ หาร (GE) และควรปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้เกิดการปรับปรุ งพัฒนาให้ดีเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ FSC ในกรณี ที่ทาการตรวจติดตามแล้วพบว่า มีสมาชิกสวนป่ าบางรายไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ จะ
พิจารณา ดังนี้
ครั้งที่ 1 ให้คณะทีมงานฯ ดาเนินการให้คาแนะนา พร้อมชี้ แจงแนวทางการแก้ไขต่างๆ และบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
ครั้งที่ 2 ให้คณะทีมงานฯ ดาเนินการให้คาแนะนาพร้อมชี้ แจงแนวทางการแก้ไขต่างๆ ครั้งที่ 2 และทาบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
(บันทึกตักเตือน)
ครั้งที่ 3 พิจารณาตัดรายชื่อออกจากความเป็ นสมาชิกภาพ และทาการชี้แจงให้สมาชิกสวนป่ ารายนั้นรับทราบ

11. เทคนิคการเก็บเกีย่ วไม้ ยางพารา
11.1 เครื่ องมือ , อุปกรณ์ และเครื่ องจักร ประกอบด้วย
(1) ทีมตัดไม้
(2) เลื่อยยนต์
(3) รถแทรคเตอร์เกษตรล้อยาง (หากมี)
(4) รถบรรทุกแบบมีเครนคีบ (หรื อคนยกไม้ข้ ึนรถ)
11.2 ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวไม้ฯ
(1) ทีมตัดไม้แต่ละชุดศึกษาแผนการทาไม้และตรวจสอบพื้นที่แปลงทาไม้และกาหนดทิศทางการชักลากไม้รวมถึงจัดทาแผน
ที่การทาไม้
(2) ทีมตัดไม้เข้าดาเนินการตัดโค่นต้นไม้ยางพาราฯ ของแปลงสมาชิก โดยใช้เลื่อยยนต์ และอุปกรณ์เสริ ม (หากมี) ตามแผนที่
การทาไม้ โดยเป็ นการตัดโค่นทั้งแปลง (Clear Cutting)
(3) รถแทรกเตอร์เกษตรล้อยาง (หากมี) ชักลากไม้ยางพาราที่โค่นตัดฯ ทั้งต้น ปลาย กิ่ง ไปรวมกองไว้ยงั หมอนไม้ชวั่ คราว
บริ เวณที่ติดกับเส้นทางตรวจการหรื อบริ เวณที่รถบรรทุกฯ เข้าถึงได้อย่างสะดวก
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(4) พนักงานเลื่อยยนต์ดาเนิ นการตัดปลายและหมายตัดทอนไม้ยางพาราฯ ออกเป็ นท่านๆ ตามขนาดความยาวที่ตลาดต้องการ
รวมไว้ ณ หมอนไม้ชวั่ คราวฯ
(5) รถบรรทุกแบบมีเครนคีบ บรรทุกไม้ท่อนฯ จากบริ เวณหมอนไม้ชวั่ คราว ไปส่ งมอบยังโรงงานบริ ษทั สหกิจแกลง จากัด
(หากไม่มีรถบรรทุกมีเครนคีบ ให้ใช้คนในการยกไม้ข้ ึนรถ) ซึ่ งรถที่ใช้เคลื่อนย้ายไม้จากสวนยางไปบริ ษทั อาจไม่ใช่
รถบรรทุกมีเครนคีบ แต่อาจจะใช้รถอย่างอื่นก็ได้ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยรถดังกล่าวต้องมีการต่อทะเบียนรถและเสี ย
ภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
12. การขนส่ งและการเคลื่อนย้ ายไม้

การเคลื่อนย้ายไม้จะต้องมีใบควบคุมไม้ท่อนยางพารา โดยจะมีคณะผูแ้ ทนบริ หารจัดการเป็ นผูด้ าเนินการเป็ นตัวแทน
กลุ่มสมาชิกฯ ในเรื่ องเกี่ยวกับ การใช้ฉลากหรื อตราสัญลักษณ์ FSC ในผลิตภัณฑ์หรื อการประชาสัมพันธ์ โดยต้องทาตาม
กระบวนการขอรับการรับรองใช้เครื่ องหมายจากทางผูร้ ับรองการตรวจ (Certified Body : CB)และหากสมาชิกกลุ่มฯ รายใดมี
ความต้องการใช้เครื่ องหมายการค้า FSC ในการประชาสัมพันธ์หรื อการขายต้องได้รับอนุญาต จากคณะผูแ้ ทนบริ หารจัดการ
ของกลุ่ม เท่านั้น ไม่สามารถนาไปใช้ได้เองโดยพลการ

แผนผังขั้นตอนหารดาเนินงานกระบวนการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ยางพารา
(Chain of custody: COC)
ของกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
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เอกสารใบควบคุมการเคลื่อนย้ ายไม้ จากสวนมาทีโ่ รงงาน
กระบวนการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ท่อนยางพาราChain of Custody : COCกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
1.ลูกค้าขอซื้ อสิ นค้าที่ทาจากไม้ FSC กับบริ ษทั สหกิจแกลง จากัด
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2.บริ ษทั สหกิจแกลง จากัด จัดซื้ อไท้ยางพาราจากแปลงของกลุ่มสมาชิกที่ได้รับการรับรอง FM-COC เรี ยบร้อยแล้ว โดยทา
สัญญาซื้ อขายพร้อมระบุวนั ที่สามารถเข้าตัดไม้
3.ทางกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อคัดเลือกอุปกรณ์เครื่ องมือ และคัดเลือกอุปกรณ์เครื่ องมือ และ
เครื่ องจักรที่เหมาะสมในการทาไม้
4. ผูแ้ ทนการจัดการและสมาชิกสวนยางพาราฯ ดาเนินการควบคุม ทีมตัดไม้ ดาเนินการโค่นล้มไม้ในแปลงที่ทาในของ
สมาชิกฯ และออกใบควบคุมไม้ท่อนยางพารา
4.1 ใบควบคุมไม้ท่อนยางพารา ผูจ้ ดั การ/ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการประทับตรา
โดยรู ปแบบตราประทับ ให้ใช้รูปแบบขนาดตัวอักษร : Tahoma 18pt ตัวหนา โดยใช้หมึกสี น้ าเงินในการประทันที่มุมบนขวา
FSC 100%
ของเอกสาร
กว้าง 2 cm.
ยาว 7 cm.
BV-FM/COC-137285
5.ผูแ้ ทนการจัดการและสมาชิ กสวนยางพาราฯ ดาเนินการควบคุมดูแลการโค่นไม้และการตัดไม้ท่อน
6.ผูแ้ ทนการจัดการและสมาชิกสวนยางพาราฯดาเนินการควบคุมดูแลรถเพื่อขนส่ งไม้ท่อนส่ งมอบโรงงานแปรรู ปไม้ของ
บริ ษทั สหกิจแกลง
7.ผูเ้ คลื่อนย้ายไม้เป็ นผูร้ ับผิดชอบการชัง่ น้ าหนักไม้ท่อนยางพาราของรถบรรทุกแต่ละครั้ง
7.1 ในกรณี ที่เป็ นสวนป่ าในโรงงาน ให้ใช้น้ าหนักตามปริ มาตรการเคลื่อนย้ายไม้ยางพารา แทนใบชัง่ น้ าหนักจากภายนอก
7.2 ในกรณี ที่เป็ นสวนป่ าของสมาชิกให้ใช้น้ าหนักจากใบชังน้ าหนัก
8. ผูเ้ คลื่อนย้ายไม้ลงไม้ที่จุดลงไม้ FSC ที่บริ ษทั สหกิจแกลง จากัด
ทางบริ ษทั สหกิจแกลง จากัด ตรวจสอบไม้ตามขั้นตอนของทางบริ ษทั ฯ และให้ลงนามรับของในใบความคุมไม้ท่อน
ยางพาราพร้อมทั้งส่ งส่ วนบนของใบดังกล่าวให้กบั แผนกสวนป่ า
9. ผูจ้ ดั การ/ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ กลุ่มจัดการป่ าไม้ฯ ทาการบันทึกข้อมูลการขายไม้ FSC ในทะเบียนควบคุมการจาหน่ายไม้ของสวน
ป่ า
ก่อนที่รถจะถึงโรงงาน ทางเจ้ าหน้ าทีจ่ ัดการด้ านป่ าไม้ จะสาเนา:
1. เอกสารสิ ทธิ์ ที่ดินของไม้ lot ที่จะเข้ามา
2. ใบ Certificate FM-COC
3. สัญญาซื้ อขายที่เกี่ยวข้อง
4. สาเนาใบอนุ ญาตเลื่อยโซ่ยนต์ที่เกี่ยวข้อง
5.เอกสารควบคุมไม้ท่อน

คาสั่ ง
เรื่ อง แต่งตั้งพนักงานรับผิดชอบและรักษาตรายางประทับเครื่ องหมาย FSC 100%
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เพื่อให้การดาเนิ นงานตามกระบวนการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ยางพารา ของสมาชิกสวนยางพาราภายใต้กลุ่มจัดการป่ า
ไม้สหกิจแกลง เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงแต่งตั้งให้
1. นางสาวปรี ยาภรณ์ สุ ชาติ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง

2. นางสาวกุสุมา เกสรเจริ ญ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง

เป็ นผูร้ ับผิดชอบการประทับตรายางเครื่ องหมาย FSC100% ลงบนใบควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ยางพาราของสมาชิกกลุ่ม
จัดการป่ าไม้สหกิจแกลง ทั้งหมด และเป็ นผูเ้ ก็บรักษาตรายางประทับเครื่ องหมาย FSC100% ไว้ในที่ปลอดภัย ทั้งนี้ หา้ มมิให้ผู ้
หนึ่งผูใ้ ดนาไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตจากกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง โดยเด็ดขาด
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

ลงชื่อ ........................................
(นายสุ รศักดิ์ แสงวงศ์กิจ)
ผูจ้ ดั การกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
วันที่ 3 มีนาคม 2563

ตัวอย่ างใบควบคุมไม้ ท่อนยางพาราทีได้ รับการรับรอง FSC
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บทที่ 5 แผนการจัดการ
การบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ : แผนการจัดการกลุ่มจัดการป่ าไม้ สหกิจแกลงระยะยาว ปี 2558-2562
ลาดับที่
1

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/กิจกรรม

2558

2559

2560

2561

2562

X

X

X

ผู้รับผิดชอบ

แผนการจัดการด้ าน
เศรษฐกิจ

-สารวจความเพิม่ พูนราย - มูลค่ าผลผลิต

1.1 แผนการดูแลรักษา

ปี

สวนยางพารา
2

ตัวชี้วดั

สุ่ ม

ของสวน

ผู้จดั การ
กลุ่มฯ

ยางพาราเพิม่ ขึน้

แผนการจัดการด้ าน
สังคม

-คุ้มครองความปลอดภัย - จัดให้ พนักงานมี

2.1 สิทธิของคนงาน

การทางาน

X

X

X

X

X

ประกันอุบัตเิ หตุ

ผู้จดั การ
กลุ่มฯ

กลุ่ม
-สวัสดิการพืน้ ฐาน

- ทุกกิจกรรมมี

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(อุปกรณ์ ความปลอดภัย , อุปกรณ์ ความ
ยา ฯลฯ)

- สถิตการเกิด

คนใน คนใน

คนใน

คนใน

คนใน

อุบัตเิ หตุไม่ เกิน

ท้ องถิ่ ท้ องถิ่

ท้ องถิ่

ท้ องถิ่

ท้ องถิ่

1%

น

น

น

น

น

-จ้ างคนงาน

70%

70%

70%

70%

70%

-รับฟังความคิดเห็น

ท้ องถิ่นไม่ น้อย

3 ครั้ง 3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

แก้ ไขข้ อขัดแย้ ง

กว่ า 50 %

X

X

X

2.2สิทธิของชุมชน
ท้ องถิ่น

ปลอดภัย

-การจ้ างงานในท้ องถิ่น

-เข้ าร่ วมประชุม
ไม่ ตา่ กว่ า 3 ครั้ง
ต่ อปี
3

แผนด้ านสิ่งแวดล้ อม
3.1HCV

จัดทามาตรการป้องกัน

สารวจทุกครั้งทีม่ ี

3.2ความหลากหลายของ หากสื บพบ

การรับสมาชิก

พืชและสัตว์

เพิม่
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แผนการทาไม้ และแผนการปลูก
แผนการทาไม ้ยางพารา 30 ปี
(2560 - 2589)
ของกลุม
่ จ ัดการป่าไม ้สหก ิจแกลง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ปี
2561

2562

2563

2570

2578

2580

2582
2585

รหัส
แปลง
SK49
SK51
SK57
SK58
SK59
SK60
SK61
SK62
SK63
SK64
SK65
SK66
SK67
SK68
SK69
SK81
SK82
SK83
SK84
SK85
SK86
SK87
SK88
SK89
SK37
SK38
SK39
SK40
SK41
SK42
SK18
SK29
SK30
SK32
SK33
SK34
SK35
SK1
SK2
SK3
SK4
SK5
SK6
SK7
SK8
SK21
SK22
SK23
SK25
SK9
SK10
SK12
SK13
SK14
SK15
SK16
SK17
SK19
SK24

พืน
้ ที(่ ไร่)

อายุ(ปี )

25
15
13
50
25
50
36
29
38
40
30
49
45
50
48
46
47
49
48
44
8
12
49
35
34
1
9
10
10
9
20
15
20
24
49
49
49
56
23
11
3
8
3
16
5
24
12
15
10
5
44
20
32
11
10
35
1
10
6

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
30
32
32
32
30
30
30
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

น้ า หนั กผลผลิต(กิโลกรัม )
น้ า หนั กผลผลิตจริง(กิโลกรัม ) แผนการปลูกใหม่
ไม ท่
้ อ น(70%)
เศษไม ้ ปลาย ไม ท่
้ อ น(70%)
เศษไม ้ ปลายไม ้ ปี
จานวนไร่
2561
25
1,000,000
428,571
15
600,000
257,143
520,000
222,857
13
2562
50
2,000,000
857,143
25
1,000,000
428,571
50
2,000,000
857,143
1,440,000
617,143
36
1,160,000
497,143
29
38
1,520,000
651,429
40
1,600,000
685,714
30
1,200,000
514,286
49
1,960,000
840,000
45
1,800,000
771,429
50
2,000,000
857,143
48
1,920,000
822,857
2563
46
1,840,000
788,571
47
1,880,000
805,714
49
1,960,000
840,000
48
1,920,000
822,857
44
1,760,000
754,286
8
320,000
137,143
12
480,000
205,714
49
1,960,000
840,000
35
1,400,000
600,000
34
1,360,000
582,857
2570
1
40,000
17,143
9
360,000
154,286
10
400,000
171,429
10
400,000
171,429
9
360,000
154,286
2578
20
800,000
342,857
15
600,000
257,143
20
800,000
342,857
24
960,000
411,429
49
1,960,000
840,000
49
1,960,000
840,000
49
1,960,000
840,000
2580
56
2,240,000
960,000
23
920,000
394,286
11
440,000
188,571
3
120,000
51,429
8
320,000
137,143
3
120,000
51,429
16
640,000
274,286
5
200,000
85,714
24
960,000
411,429
12
480,000
205,714
15
600,000
257,143
10
400,000
171,429
2582
5
200,000
85,714
44
1,760,000
754,286
2585
20
800,000
342,857
32
1,280,000
548,571
11
440,000
188,571
10
400,000
171,429
35
1,400,000
600,000
1
40,000
17,143
10
400,000
171,429
6
240,000
102,857

60

SK26

19

30

760,000

325,714

19

61
62
63
64
65
66

SK27
SK28
SK36
SK11
SK20
SK31
รวม

29
22
38
48
48
48
1,792

30
30
30
30
30
30
ไร่

1,160,000
880,000
1,520,000
1,920,000
1,920,000
1,920,000
71,680,000

497,143
377,143
651,429
822,857
822,857
822,857
30,720,000

29
22
38
48
48
48
1,792

2586

แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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แผนการรับสมาชิก
แผนการรับสมาชิกประจาปี 2562 – 2587 ของกลุ่มจัดการป่ าไม้ สหกิจแกลง
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บทที่
6 ระบบการจัดการทางด้ านอื่นๆ
6.1 ยานพาหนะและเครื่ องมือ
ลาดับ
รายการ
1 รถบรรทุก 10 ล้อ

ทะเบียน
80-5732

ยีห่ ้ อ
ISUZU

วันทีส่ ิ้นอายุภาษี
31/12/2563

2

รถบรรทุก 10 ล้อ

81-3953

HINO

31/12/2563

3

รถบรรทุก 10 ล้อ

81-1899

HINO

31/12/2563

4

รถบรรทุก 10 ล้อ

81-1014

HINO

30/9/2563

5

รถบรรทุก 10 ล้อ

82-7388

HINO

30/9/2563

6

รถบรรทุก 10 ล้อ

82-2494

MITSUBISHI

30/6/2563

7

รถบรรทุก 10 ล้อ

81-5425

HINO

31/3/2563

8

รถบรรทุก 10 ล้อ

80-8388

MITSUBISHI

31/3/2563

9

รถบรรทุก 10 ล้อ

80-9447

HINO

31/3/2563

10

เลื่อยโซ่ ยนต์

สติล(สี ส้ม)

11

เลื่อยโซ่ ยนต์

สติล(สี ส้ม)

แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563

หมายเลขเครื่ องจักรต้ นกาลัง
366974400
หมายเลขเครื่ องจักรต้ นกาลัง
365727294
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6.2 ทรัพยากรบุคคล
1. โครงสร้ างการบริหารงานของ บริษัทสหกิจแกลง จากัด

กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การทั่วไป
ขาย

จัดซือ้

แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563

บัญชี

บุคคล

จัดหาวัตถุดิบ

ผลิต

QC

เตรียมวัตถุดิบ

โต๊ะเลื่อย

อบ

คัดแยก

แพค

คลัง
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2.โครงสร้ างบริ หารจัดการกลุ่ม
ผู้จัดการกลุ่มจัดการป่ าไม้

Group Entity Manager

คณะผู้แทนบริหารจัดการ Group Entity
1. นางสาวปรียาภรณ์ สุ ชาติ
2. นางสาวกุสุมา เกษรเจริญ
3. นางมนิสา สทิตไพล
4. นายสิทธิชัย อินทร์ ตา
5. นายโสภณ คาแหง
6. นายกิตติพศ แสงวงศ์ กจิ

สมาชิกเกษตรกรผู้ทาสวนยางพารา

เกษตรกรสมาชิกสวนป่ า

เกษตรกรสมาชิกสวนป่ า

เกษตรกรสมาชิกสวนป่ า

เกษตรกรสมาชิกสวนป่ า

เกษตรกรสมาชิกสวนป่ า

เกษตรกรสมาชิกสวนป่ า

แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ผู้จัดการกลุ่มฯ มีหน้ าที่ในการดูแลงานสวนยางพาราทั้งหมดในด้ านการจัดทาแผนการดาเนินงานสวนยางพารา
งบประมาณการดาเนินงานการจัดการดูแลพนักงานสวนยางพารา ให้ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมไปถึงการติดต่ อประสาน
กับผู้ใหญ่ บ้านในชุ มชนรอบสวนยางพารา สมาชิ กกลุ่มฯ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มฯ มีหน้ าทีใ่ นการช่ วยงานด้ านสวนยางพารารับผิดชอบในเรื่ องเอกสารและการจัดการ
ซื้ อ วัส ดุ อุ ปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ อ งกับงานสวนยางพาราทั้งหมดรวมไปถึงการติด ต่ อ ประสานกับ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในชุ ม ชนรอบสวน
ยางพารา สมาชิ กกลุ่มฯ
3. หัวหน้ าพนักงานสวนยาง มีหน้ าที่ในการดูแลพนักงานสวนยางพาราและคอยประสานงานระหว่ างผู้จัดการกลุ่ม
ฯ , ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มฯ กับพนักงานสวนยางพารา รวมถึงปฏิบัติงานสวนยางพารา เช่ น การปลูกต้ นยางพารา การกรี ดยาง
การตัดไม้ การดูแลใส่ ป๋ ยและการปฏิ
บัติงานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้ องกับสวนยางพารา
ุ
4. พนักงานสวนยางพารา มีหน้ าที่ในปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนยางพารา เช่ น การปลูกต้ นยางพารา การกรี ดยาง การ
ตัดไม้ การดูแลใส่ ป๋ ยและการปฏิ
บัติงานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้ องกับสวนยางพารา
ุ
สิ ทธิของพนักงานกลุ่มจัดการป่ าไม้ สหกิจแกลง

-

การจ้ างงานอัตราค่ าแรงงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม/ประกันสั งคม
การอบรมการใช้ งานเครื่ องมือ เครื่ องจักรก่อนการทางาน
การอบรมการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเมื่อได้ รับบาดเจ็บจากการทางาน
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

6.3 กิจกรรมร่ วมกับชุมชน
-มีการจัดทาตูร้ ับความคิดเห็นติดภายในหมู่บา้ นรอบๆสวนยางพาราสมาชิกกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
-สนับสนุน และให้ความร่ วมมือกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น
-การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น กระบวนการมีส่วนร่ วม ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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6.4 อุบัติเหตุ หมายถึง "เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ทนั คิด" ถือกันว่าเป็ นความบังเอิญที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้งั ใจและไม่คาดฝันมา
ก่อน คาว่า "อุบตั ิเหตุ" ตรงกับคาว่า "accident" ในภาษาอังกฤษ ซึ่ งทางการแพทย์หมายถึง " เหตุที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาด
ฝัน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยือ่ (tissue) และทางเมตาโบลิซึมของร่ างกายให้ปรากฏ"
อุบตั ิเหตุทาให้เกิดบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และถึงตายได้ แม้บางคนอาจเข้าใจตามความในนิยมข้างต้นว่า อุบตั ิเหตุ
เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้น เป็ นคราวเคราะห์ของผูป้ ระสบซึ่ งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความเป็ นจริ งหาเป็ นเช่นนั้นไม่ ในทาง
ตรงกันข้าม อุบตั ิเหตุยอ่ มป้ องกันได้และหลีกเลี่ยงได้หากไม่ประมาท จึงมีความสาคัญที่เราต้องมาศึกษา เพื่อหาทาง
ป้ องกันลดหย่อนความเสี ยหายทีเ่ กิดขึ้นจากอุบตั ิเหตุ (http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK8/chapter7/t8-7-l1.htm)

ประเภทของอุบัติเหตุ: การแบ่ งประเภทของอุบัติเหตุ
1. ตัวการหรื ออุปกรณ์ที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ เช่น ยานยนต์ อาวุธปื น สารพิษ ไฟฟ้า ก๊าซหุ งต้ม
2. ผลจากอุบตั ิเหตุ เช่น บาดแผลของผิวหนังศีรษะหรื อสมองบาดเจ็บ กระดูกหัก แผลจากวัตถุระเบิดและกระสุ นปื น
แผลลวก - ไหม้
3. สิ่ งแวดล้อมที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ เช่น การจราจร บ้าน โรงเรี ยน สถานที่ประกอบการ เช่น โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง
สนามกีฬา สนามรบ
4. ผูท้ ี่ประสบอุบตั ิเหตุ เช่น อุบตั ิเหตุที่เกิดแก่ผใู ้ ช้รถใช้ถนน อุบตั ิเหตุในเด็ก คนงาน นักกีฬา คนชรา

ขั้นตอนดาเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1. ผูพ้ บเห็นรี บแจ้งหัวหน้างาน
2. ตรวจดูการหายใจ และให้การช่วยเหลือ
3. อย่าเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บจากตาแหน่งเดิมที่พบ ให้ทาการปฐมพยาบาลตรงที่เกิดเหตุ ยกเว้นกรณี อาจมีอนั ตรายัง
ผูบ้ าดเจ็บและผูป้ ฐมพยาบาล
4. ป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูบ้ าดเจ็บในขั้นต่อไป
ขั้นตอนดาเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
แจ้งหัวหน้างาน
ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นาส่ งห้องพยาบาล

นาส่ งโรงพยาบาล

บันทึกสมุดห้องพยาบาลกลุ่มจัดการป่ าไม้
ถาวรลาปาง
แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563

57

กลุม่ จัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
199/9 หมู่ 9 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร.089-9353444,098-8264319,090-7808944 แฟกซ์ 038-992034
………………………………………………………………………

6.5 การปฐมพยาบาล
1.วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลเปิ ด
- ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ หรื อนอนในท่าที่ปฐมพยาบาลสะดวก
- ประเมินภาวะเสี ยเลือด โดยตรวจชีพจร การหายใจสังเกตการณ์เสี ยเลือดจากบาดแผล ดังนี้
ก. แผลถลอก ถ้าเลือดออกไม่มาก อาจจะปิ ดแผลหรื อไม่ปิดแผลก็ได้
ข. แผลฉีกขาด แผลตัด แผลถูกแทง ให้ปิดปากแผลและทาการห้ามเลือด

2. วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก
ภาวะที่ส่วนประกอบของกระดูกแตกแยกออกจากกัน อาจเป็ นการแตกแยกโดยสิ้ นเชิงหรื ออาจมีบางส่ วนติดกันอยูบ่ า้ ง
ซึ่ งอยูก่ บั ความรุ นแรงของแรงที่มากระแทรกต่อกระดูก ทาให้แนวการหักของกระดูกแตกต่างกัน มีอยู่ 2 ประเภท คือ
- กระดูกหักชนิดปิ ด คือ กระดูกหักแล้วไม่ทะลุผวิ หนังและไม่มีบาดแผลบนผิวหนังตรงบริ เวณที่หกั
- กระดูกหักชนิดเปิ ด คือ การกระดูกหักแล้วทิ่มแทงทะลุผวิ หนัง ทาให้มีแผลตรงบริ เวณที่กระดูกหักโดนอาจไม่มี
กระดูกโผล่ออกมานอกผิวหนังก็ได้ แต่มีแผลเห็นได้ชดั เจน

วิธีปฐมพยาบาล
1. ระมัดระวังในการจับต้องอย่างรุ นแรง
2. เข้าเฝื อกชัว่ คราวโดยใช้วสั ดุที่แข็ง เพื่อให้ส่วนที่หกั อยูก่ บั ที่
3. พันผ้ายึดไม่ให้เคลื่อนไหว ระวังอย่าให้ผา้ แน่นเกินไป
4. ห้ามเลือดหากมีเลือดออกมาก
5. อย่าพยายามดึงกระดูกให้กลับเข้าที่
6. ยกส่ วนที่ได้รับบาดเจ็บสู งขึ้นเล็กน้อย
7. รี บนาส่ งโรงพยาบาล
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บทที่ 7 แนวทางการติดตามกากับดูแล
1 แนวทางการติดตามกากับดูแล
แผนการติดตามประจาปี
เรื่ อง

วิธีการ

ความถี่การตรวจติดตาม

1.วิเคราะห์ ค้นหาผู้มสี ่ วนได้ ส่วน

1.ค้ นหาผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียโดยทีมงาน ออป. และสวน

ทุก 5 ปี

เสีย

ยางพาราโดยใช้ วธิ ีโรตีไดอะแกรม

2. การมีส่วนร่ วมกับชุมชน

1.เข้ าร่ วมกิจกรรมของชุมชน

โอกาสหรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. การเกิดอุบัตเิ หตุการปฏิบัตงิ าน

1. การรายงานของหัวหน้ างาน

ทุกเดือน

2. บันทึกรายงาน, รายงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
สถานประกอบการณ์
4. สวัสดิการของผู้ปฏิบตั งิ านสวน

1. ชุดยาสามัญประจาบ้ านและชุดปฐมพยาบาล

ยางพารา

2. อุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยตามลักษณะงาน

ทุกเดือน

3. กองทุนประกันสังคม,การทุนทดแทน
5. การตรวจสอบผลกระทบการ

1.การสารวจพื้นทีก่ ่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมต่ างๆ

ดาเนินกิจกรรม

2. การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพ (พืชและ
สัตว์ )

ทุกปี
ทุกเดือน

3. รายงานการสารวจของผู้ปฏิบตั งิ านสวนยางพารา
ฯลฯ
6.พื้นทีอ่ นุรักษ์

1.ตรวจสอบพื้นทีอ่ นุรักษ์ สองฝั่งลาห้ วย

ทุกเดือน

2. ตรวจสอบพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ แนวป้องกันรอบนอก

ทุกปี

3.พื้นทีป่ ่ ากึง่ ธรรมชาติ
7.การใช้ ป๋ ยุ

1. บันทึกรายงานการใช้ ป๋ ยุ

ทุกเดือน

8.การปรับแผนบริหารจัดการ

1. จัดประชุมผู้เกีย่ วข้ อง

ทุก 4 เดือน
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บทที่ 8 แผนการจาแนกและป้ องกันพืชและสั ตว์ หายาก

-

การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง ของสวนยางพารา
การวิเคราะห์ ข้อมูลประกอบด้ วยการวิเคราะห์ ค่าต่ างๆ ดังนี้
ความหนาแน่น ( Density, D ) คือจานวนต้นไม้ท้ งั หมดของชนิดพันธุ์ที่กาหนดที่ปรากฏในแปลงตัวอย่างต่อหน่วยพื้นที่ที่
ทาการสารวจ
D=

จานวนต้นทั้งหมดของชนิดพันธุ์ไม้ที่กาหนดปรากฏในแปลงตัวอย่าง
หน่วยพื้นที่ท้ งั หมดของแปลงตัวอย่างที่สารวจ

ความถี่ ( Frequency, F ) หมายถึง อัตราร้อยละของจานวนแปลงตัวอย่างที่ปรากฏพันธุ์ไม้ชนิดนั้นต่อจานวน
แปลงที่ทาการสารวจ
F = จานวนแปลงตัวอย่างที่ชนิดไม้น้ นั ปรากฏ x 100
จานวนแปลงตัวอย่างทั้งหมดที่สารวจ

ความเด่น (Dominance, Do) ในที่น้ ีใช้ความเด่นด้านพื้นที่หน้าตัด (Basal Area, BA) ของลาต้นไม้ที่ได้จากการวัด
ที่ระดับความสู ง 1.30 เมตร จากพื้นดินต่อพื้นที่ที่ทาการสารวจ
Do =

พื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ท้ งั หมด

พื้นที่ท้ งั หมดที่สารวจ
ค่าความถี่สัมพัทธ์ของชนิดไม้ (Relative frequency, RF) คือ สัดส่ วนของความถี่ของชนิดไม้ที่ตอ้ งการต่อความถี่
ทั้งหมดของไม้ทุกชนิ ดในสังคม
RFA =

ความถี่ของชนิดไม้ A x 100

ความถี่รวมของไม้ทุกชนิด
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชนิดไม้ (Relative density, RD) คือ สัดส่ วนของความหนาแน่นของชนิดไม้ที่
ต้องการต่อค่าความหนาแน่นทั้งหมดของไม้ทุกชนิ ดในสังคม
RDA =

ความหนาแน่นของชนิดไม้ A x 100

ความหนาแน่นรวมของไม้ทุกชนิด
ค่าความเด่นของชนิ ดไม้ (Relative dominance, RDO) คือ ค่าสัดส่ วนความเด่นของชนิ ดไม้ที่ตอ้ งการต่อค่าความ
เด่นทั้งหมดของไม้ทุกชนิ ดในสังคม
RDOA =

ความเด่นของชนิดไม้ A x 100

ความเด่นรวมของไม้ทุกชนิด
ค่าดัชนีความสาคัญของงชนิ ดไม้ (Importance Value Index, IVI) คือ ผลรวมของค่าความสัมพัทธ์ต่างๆ ของชนิดพันธุ์ไม้น้ นั
ในสังคม ซึ่งหาได้จากสู ตร IVI = RFA + RDA + RD
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การบันทึกการเก็บเกี่ยวนา้ ยางพาราของกลุ่มจัดการป่ าไม้ สหกิจแกลง
ทะเบียนรายชื่ อกลุ่มสมาชิ กสวนยางพารา (สมาชิ กปี 2560-2563 )
บันทึกการเก็บเกีย่ วผลผลิตของนา้ ยาง

รหัส
สมาชิก

ชื่อสมาชิก

FMU1 นายสมนึ ก แสงวงศ์กจิ

FMU2 นายสงวน แสงวงศ์กจิ

FMU13 นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กจิ

FMU6 นางบุปผา เรืองยุบล
FMU8 นายบุญสัง่ มีกระจิตต์
FMU12 นางสาวบุญเรือน ชาติสวุ รรณ์
FMU15 นส.นิ ตย์ ปัญญาวัฒนกิจ
FMU16 นส.อาพรรณ ลีประพันธุก์ ลุ

FMU17 นายชล ศิริเทศ

FMU 18 นายสิทธิชยั อินทร์ตา

FMU 19 นายไชยา คงทรัพย์
FMU 20 นาย สงวน แสงวงศ์กจิ
FMU 21 นายชิน ชินพิลาส

FMU 22 นายวิฑรู ย ์ ซื่อมาก

รหัส
แปลง

ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิ์

SK1
SK2
SK3
SK4
SK5
SK6
SK7
SK8
SK11
SK12
SK13
SK14
SK15
SK16
SK17
SK18
SK19
SK20
SK21
SK22
SK23
SK24
SK25
SK29
SK30
SK31
SK32
SK33
SK34
SK35
SK37
SK38
SK39
SK40
SK41
SK42
SK49
SK51
SK57
SK66
SK67
SK68
SK69
SK70
SK71
SK72
SK73
SK74
SK75
SK76
SK77
SK78
SK79
SK80

นายธวัชชัย อนามพงษ์
นายธวัชชัย อนามพงษ์
นายธวัชชัย อนามพงษ์
นายธวัชชัย อนามพงษ์
นายธวัชชัย อนามพงษ์
นายธวัชชัย อนามพงษ์
นายธวัชชัย อนามพงษ์
นายธวัชชัย อนามพงษ์
นายสมนึ ก แสงวงศ์กจิ
นางมัลลิกา เภสัชชา
นางมัลลิกา เภสัชชา
นางมัลลิกา เภสัชชา
นางมัลลิกา เภสัชชา
นางมัลลิกา เภสัชชา
นางมัลลิกา เภสัชชา
นายสมนึ ก แสงวงศ์กจิ
นางมัลลิกา เภสัชชา
นายสงวน แสงวงศ์กจิ
นายประสพ ฉลาด
นายประสพ ฉลาด
นายประสพ ฉลาด
นายเชาว์ ประสมทรัพย์
นางนายตยา ชัยสุวรรณถาวร
นายธงชัย ตัง้ ศุภอนุ นต์
นายธงชัย ตัง้ ศุภอนุ นต์
นางสาวแสงจันท์ แสงวงศ์กจิ
นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กจิ
นายสุรสิทธิ์ แสงวงศ์กจิ
นางมาลัย ตัง้ ศุภอนันต์
นางสุนี เจริญเสริมกุล
นายมานะ สุกแสงฉาย
นางสาววนัญญา แสงวงศ์กจิ
นางสาววนัญญา แสงวงศ์กจิ
นางสาววนัญญา แสงวงศ์กจิ
นางสาววนัญญา แสงวงศ์กจิ
นางสาววนัญญา แสงวงศ์กจิ
นางบุปผา เรืองยุบล
นายบุญสัง่ มีกระจิตต์
นายทองดี ศรีนอ้ ย
นางณภัทร สินไชยธนา
นายมนตรี สินไชยธนา
นางสาวนิ ตย์ ปัญญวัฒนกิจ
นางสาวอาพรรณ ลีประพันธุก์ ลุ
นายวิชยั แสงวงศ์กจิ
นายวิชยั แสงวงศ์กจิ
นายวิชยั แสงวงศ์กจิ
นายวิชยั แสงวงศ์กจิ
นายวิชยั แสงวงศ์กจิ
นายวิชยั แสงวงศ์กจิ
นางแสงจันทร์ แสงวงศ์กจิ
นางแสงจันทร์ แสงวงศ์กจิ
นางแสงจันทร์ แสงวงศ์กจิ
นางแสงจันทร์ แสงวงศ์กจิ
นางแสงจันทร์ แสงวงศ์กจิ

SK81
SK82
SK83
SK84
SK85
SK86
SK87
SK88
SK89

นาย ไชยา คงทรัพย์
นาย สงวน แสงวงศ์กจิ
นางบุญเสริม วรรณรัตน์
นางสาวเพ็ญพิมล แก้วยศ
นางสาวบุญศรี ชินพิลาส
นายวิฑรู ย ์ ซื่อมาก
นายวิฑรู ย ์ ซื่อมาก
นางสุพีร ์ ซื่อมาก
นายเพทาย เทพซ้อน
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อายุ
(ปี )

อ.เขาสมิง จ.ตราด
อ.เขาสมิง จ.ตราด
อ.เขาสมิง จ.ตราด
อ.เขาสมิง จ.ตราด
อ.เขาสมิง จ.ตราด
อ.เขาสมิง จ.ตราด
อ.เขาสมิง จ.ตราด
อ.เขาสมิง จ.ตราด
อ. วังจันทร์ จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ. วังจันทร์ จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.เขาสมิง จ.ตราด
จ.ตราด
จ.ตราด
อ. วังจันทร์ จ.ระยอง
จ.ตราด
จ.ตราด
จ.ตราด
จ.ตราด
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง
อ. วังจันทร์ จ.ระยอง
อ. วังจันทร์ จ.ระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

13
13
13
13
13
13
13
13
7
8
8
8
8
8
8
15
8
7
13
13
13
8
13
15
15
7
15
15
15
15
35
23
23
23
23
23
2
2
2
1
1
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ต.ป่ ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ม.4 ต.ป่ ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

25
30
32
32
32
30
30
30
28

พื้นที่

ปี ที่ปลูก
พ.ศ.

ค.ศ.

ไร่

2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2556
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2548
2555
2556
2550
2550
2550
2555
2550
2548
2548
2556
2548
2548
2548
2548
2528
2540
2540
2540
2540
2540
2561
2561
2561
2562
2562
2562
2562

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2005
2012
2013
2007
2007
2007
2012
2007
2005
2005
2013
2005
2005
2005
2005
1985
1997
1997
1997
1997
1997
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

56.73
23.12
11.04
3.83
8.09
3.52
16.88
5.90
48.10
20.15
32.23
11.88
10.35
35.50
1.93
20.36
10.26
48.26
24.10
12.69
15.93
6.53
10.26
15.63
20.96
48.20
24.81
49.65
49.90
49.90
34.11
1.00
9.75
10.76
10.00
9.75
25.80
15.28
13.75
49.90
45.71
50.00
48.59
29.85
46.17
50.83
48.76
50.16
38.66
53.45
53.11
46.43
47.33
40.74

2555
2012
2555
2012
2555
2012
2555
2012
2555
2012
2555
2012
2555
2012
2555
2012
2555
2012
2555
2012
2555
2012
2538
1995
2533
1990
2531
1988
2531
1988
2531
1988
2533
1990
2533
1990
2533
1990
2535
1992
พื้นที่ทง้ั หมด

46.84
47.6
49.21
48.52
44.79
8.39
12.48
49.98
35.52
1869.89

ปี ที่เริม่ กรีดยางอายุ 7 ปี ขึ้นไป/กิโลกรัม
ผลผลิตคิด ผลผลิตที่ได้จริง ผลผลิตคิด ผลผลิตที่ได้
ว่าจะได้(กก.)
(กก.)
ว่าจะได้(กก.) จริง(กก.)
2563
2563
2564
2564
27,229.20
11,095.20
5,298.00
1,837.20
3,883.20
1,688.40
8,102.40
2,830.80
ไม่ได้กรีดยาง
9,670.80
15,469.20
5,701.20
4,965.60
17,041.20
926.40
9,770.40
4,923.60
ไม่ได้กรีดยาง
11,569.20
6,092.40
7,647.60
3,135.60
4,923.60
7,502.40
10,062.00
ไม่ได้กรีดยาง
11,907.60
23,832.00
23,953.20
23,953.20
16,370.40
480.00
4,680.00
5,166.00
4,800.00
4,680.00
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
ยางเล็ก
14,329.20
22,160.40
24,397.20
23,402.40
24,075.60
18,558.00
25,657.20
25,492.80
22,287.60
22,719.60
19,555.20
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
โค้นล้ม
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-แผนทีแ่ สดงรายละเอียดพืน้ ฐานเกีย่ วกับทรัพยากรป่ าไม้
-แผนทีแ่ สดงพื้นทีป่ ้ องกัน กิจกรรมตามแผนการจัดการและสภาพการถือครองทีด่ ิน

บทที่ 9 แผนงบประมาณค่าใช้ จ่ายกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
แผนงบประมาณค่าใช้ จ่ายกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
ประจาปี พ.ศ. 2560-2564
2560
ลาดับที่ งาน
รายละเอยี ด
2560 คชจ.จริง
1 สวนป่ า ฝึ กอบรม FM/CoC และขั้นตอนการดาเนินงานในกลุ่มสมาชิก
10,000 50,000
จัดทาแผนที่กลุ่มสมาชิก
30,000 30,000
สารวจสวนป่ าของสมาชิก รายงานสวนป่ า
50,000 20,000
ค่าปุ๋ย
1,000,000 1,500,000
2 พนักงานสวนป่ า อบรมการเลื่อยไม้
10,000 8,000
อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
20,000 12,000
ค่าจ้างตัดไม้
80,000 75,000
3 สังคม
บริ จาคเงินทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในชุมชน
200,000 50,000
บริ จาคเงินให้องค์กรเพื่อสาธารณะกุศล
200,000 400,000
บูรณสังขรณ์ พุทธศาสนาและชุมชน
500,000 300,000
4 สิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการส่งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น โครงการป่ าชุมชน 300,000 250,000
วิเคราะห์ดิน, น้า
5,000 19,260
รวม
2,405,000 2,714,260
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2561
2561 คชจ.จริง
5,000 50,000
10,000 30,000
20,000 20,000
1,000,000 1,500,000
10,000 8,000
10,000 12,000
80,000 75,000
200,000 50,000
200,000 400,000
500,000 300,000
300,000 250,000
3,000 19,260
2,338,000 2,714,260

2562
2562 คชจ.จริง
5,000 50,000
10,000 5,000
20,000 10,000
1,000,000 800,000
10,000 8,000
10,000 1,000
80,000 75,000
200,000 100,000
200,000 200,000
500,000 200,000
300,000 10,000
3,000 3,000
2,338,000 1,462,000

2563
2563 คชจ.จริง
5,000 5,000
10,000 0
20,000 10,000
1,000,000 600,000
10,000 8,000
10,000 1,000
80,000 70,000
200,000 100,000
200,000 200,000
500,000 100,000
300,000 30,000
3,000 0
2,338,000 1,124,000

2564
5,000
10,000
20,000
1,000,000
10,000
10,000
80,000
200,000
200,000
500,000
300,000
3,000
2,338,000

2564
คชจ.จริง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวม หมายเหตุ
185,000
135,000
190,000
9,400,000
82,000
86,000
695,000
1,300,000
2,200,000
3,400,000
2,040,000
58,520
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บทที่ 10 การอบรมที่เกี่ยวข้อง
อบรมความรู้ มาตรฐาน FSC หลักการที่ 1-10
เรื่ อง การจัดการสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืน
คณะผูด้ าเนินงาน
คณะกลุ่มจัดการสวนป่ าสหกิจแกลง

วิทยากร

วันที่ 15 สิ งหาคม 2563
สรุ ปผลการอบรมความรู้ มาตรฐาน FSC หลักการที่ 1-10
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมได้เข้าใจถึงการจัดการสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืนตามมาตรฐาน FSC หลักการที่ 1-10 เพื่อเป็ น
แนวทาง วิธีการและวิธีปฏิบตั ิในการจัดการกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลงต่อไป
รู ปภาพการอบรมมาตรฐาน FSC

แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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อบรมความรู้ เลื่อยโซ่ ยนต์
เรื่ อง การใช้ งาน การบารุงรักษา ความปลอดภัยในการใช้ เลื่อยโซ่ ยนต์
คณะผูด้ าเนินงาน
คุณมงคล บุญนิล (หัวหน้างานช่างกลระดับ 6) วิทยากร
วันที่ 15 สิ งหาคม 2563 เริ่ มเวลา 09.00 น. เสร็ จเวลา 12.00 น.
สถานที่ ณ บริ ษทั สหกิจแกลง จากัด (สาขา) 199/9 ม.9 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม บุคคลกรกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
1. คุณสนธยา
2. คุณสาริ นทร์
3. คุณธงชัย
4. คุณพีรชัย
5. คุณพิสมัย
6. คุณสุ พี
7. คุณคฑาวุธ
8. คุณปัญญา
9. คุณนารี
10. คุณคาผาง
11. คุณวานิต
12. คุณผล
13. คุณสุ กญั ญา
14. คุณสัน
15. คุณศรศักดิ์
16. คุณสนธยา
17. คุณอนุ
18. คุณนภดล

ฉายารัตน์
แจ่มใส
ศรี มารักษ์
ศรี มารักษ์
ศรี มารักษ์
ชนะมาร
ทานะเวช
เหล็งจุย้
นามศรี
อัญไชยศรี
ชุมสิ ทธิ์
ทานะเวช
แย้มกลาง
ยิง่ เขียว
สิ งห์ยม
ทัศมาลัย
จรัสพันธุ์
ชาญสมร
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หัวหน้าชุดเจ้โอ
คนงาน
มือเลื่อย
คนงาน
คนงาน
คนสวน
คนขับรถ
คนขับรถ
คนงาน
คนงาน
คนขับรถ
หัวหน้าชุดผล
คนงาน
คนงาน
คนงาน
มือเลื่อย
คนงาน
คนงาน

64

กลุม่ จัดการป่ าไม้สหกิจแกลง
199/9 หมู่ 9 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร.089-9353444,098-8264319,090-7808944 แฟกซ์ 038-992034
………………………………………………………………………

สรุ ปผลการอบรมความรู้ เรื่ องเลื่อยโซ่ ยนต์
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมสามารถนาความรู ้จากการอบรบการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ การเก็บรักษา เทคนิคการล้มไม้รวมไปถึง
ความปลอดภัยในการใช้งาน นาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิจริ งได้

แก้ไขครัง้ ที่ –วันที่ 29/07/2563
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อบรมความรู้ การปฐมพยาบาล
เรื่ อง การปฐมพยาบาล
คณะผูด้ าเนินงาน
คุณกรรณิ การ์ ถนอมธี รนันท์ (พยาบาลวิชาชีพ) วิทยากร
วันที่ 15 สิ งหาคม 2563 เริ่ มเวลา 13.00 น. เสร็ จเวลา 15.00 น.
สถานที่ ณ บริ ษทั สหกิจแกลง จากัด (สาขา) 199/9 ม.9 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม บุคคลกรกลุ่มจัดการป่ าไม้สหกิจแกลง 18 คน
สรุ ปผลการอบรมความรู้ เรื่ องการปฐมพยาบาล
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมสามารถนาความรู ้จากการอบรบเรื่ องการปฐมพยาบาลในการปฏิบตั ิงาน นาไปประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบตั ิจริ งได้เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีเหตุฉุกเฉิ นในขณะปฏิบตั ิงาน
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รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
คณะผูด้ าเนินงาน
คุณศิริพร บุราคร

วิทยากร

วันที่ 15 สิ งหาคม 2563
สถานที่ ณ บริ ษทั สหกิจแกลง จากัด (สาขา) 199/9 ม.9 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง

ภาพประกอบผู้เข้ าร่ วมอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
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