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Forest Stewardship Council

Zone A 

Zone B 

ทีต่ัง้ พกิดัส ำนักงำนเชยีงค ำ 

19.523370503064,100.3005310152 
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บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ำกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 28 กรกฎำคม 2546  เดิมมีช่ือว่ำ 
บริษทั ไทยรับเบอซิ์ต้ี จ ำกดั ซ่ึงต่อมำไดเ้ปล่ียนมำใชช่ื้อ บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ ตั้งแต่วนัท่ี 20 
กนัยำยน 2553  เป็นตน้มำจนถึงปัจจุบนั  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจกำรปลูกสร้ำงสวนยำงพำรำขนำดใหญ่  
เพ่ือมุ่งหวงัผลผลิตในรูปน ้ำยำง และไมย้ำงพำรำ  มีพ้ืนท่ีเพำะปลูกยำงพำรำ 1,071 ไร่ ท่ีต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเชียงค ำ 
จงัหวดัพะเยำ  

ผูบ้ริหำรบริษทั ฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตผลิตภณัฑจ์ำกสวนยำงพำรำ ท่ีมีกำรบริหำรจดักำรอย่ำง
ย ัง่ยืนตำมมำตรฐำน Forest Stewardship Council(FSC)  มีกำรปฏิบติัตำมขอ้กฏหมำยและขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศท่ี
ประเทศไทยไดล้งนำมไว ้ มีสิทธิกำรถือครองและกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีถกูตอ้งตำมกฏหมำย  มีกำรยอมรับและเคำรพ
สิทธ์ิของคนพ้ืนถ่ินและค ำนึงถึงประโยชน์ของสังคมและกำรมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน มีกำรใชป้ระโยชน์จำกสวน
ยำงพำรำอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ซ่ึงผลจำกกำร
ด ำเนินงำนตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ยอ่มจะส่งผลใหก้ำรจดักำรสวนยำงพำรำของบริษทั ฯ ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน FSC 
เป็นท่ียอมรับของนำนำชำติและสร้ำงโอกำสทำงกำรคำ้อยำ่งย ัง่ยืนต่อไปในอนำคต 

“ ด ำเนินกำรจดักำรสวนยำงพำรำอยำ่งย ัง่ยืนตำมมำตรฐำน Forest Stewardship Council เพ่ือยกระดบั
ผลผลิตจำกสวนยำงพำรำใหเ้ป็นท่ียอมรับของนำนำชำติ ” 

1. พฒันำสวนยำงพำรำเชียงค ำใหเ้ป็นสวนป่ำเศรษฐกิจอยำ่งย ัง่ยืน  มีประโยชนต่์อชุมชนทอ้งถ่ิน  
    และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2. ดูแลและบ ำรุงรักษำสวนยำงตำมหลกัวิชำกำร เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนทำงเศรษฐกิจอยำ่งคุม้ค่ำ 
3. ส่งเสริมและพฒันำชุมชนทอ้งถ่ินใหมี้กำรประกอบอำชีพกำรท ำสวนยำงพำรำในระยะยำว 
4. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษค์วำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพในสวนยำงพำรำ 

5. พฒันำสินทรัพยเ์พ่ือสนบัสนุนภำรกิจและรักษำสถำนะทำงกำรเงินขององคก์ร 

การจดัการสวนยางพาราอย่างยัง่ยืน 
ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council(FSC) 
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1. น ำระบบวนวฒัน์และกำรบ ำรุงรักษำสวนยำงท่ีเหมำะสม  มำพฒันำและบริหำรจดักำรสวนยำงพำรำ 
เพ่ือใหไ้ดต้น้ยำงท่ีเจริญเติบโตและสำมำรถเปิดกรีดไดต้ำมเกณฑม์ำตรฐำน  

2. มีแผนกำรเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีเหมำะสม เพ่ือให้มัน่ใจในควำมยัง่ยืนดำ้นเศรษฐกิจ ท ำให้สวนยำง
สำมำรถเปิดกรีดไดเ้ป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 20 ปี โดยใชร้ะบบกรีดยำงตำมค ำแนะน ำทำงวิชำกำร  

3. มีแผนกำรทยอยโค่นตน้ยำงเม่ือตน้ยำงมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 25 ปี เพ่ือปลูกแทนดว้ยตน้ยำงพนัธ์ุดีท่ีใหผ้ล
ผลิตสูง ท่ีสำมำรถใหน้ ้ำยำงไดภ้ำยใน 6 ปี ท ำใหมี้รำยไดจ้ำกผลผลิตอยำ่งต่อเน่ือง  

4. มีกำรจดัเตรียมคู่มือกำรท ำไมย้ำงพำรำ  และมีแผนกำรท ำไมย้ำงพำรำออกเพ่ือจ ำหน่ำย เพ่ือสร้ำงรำยได้
ทดแทนรำยไดใ้นส่วนท่ีขำดหำยไปในช่วงระหวำ่งท่ีปลกูตน้ยำงพนัธ์ุดีข้ึนมำทดแทน  

6. มีแผนกำรปลูกพืชแซมระหว่ำงแถวตน้ยำงในช่วง 3 ปีแรกท่ีปลูกยำงพำรำข้ึนมำใหม่ โดยกำรเลือก
ปลกูพืชแซมท่ีปลกูไดใ้นทอ้งถ่ินและมีตลำด ท ำใหมี้รำยไดเ้สริมในช่วงท่ีตน้ยำงยงัมีขนำดเลก็   

1.  ส่งเสริมกำรสร้ำงงำนและสร้ำงรำยไดใ้ห้แก่ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอยู่ไกลแ้ปลงสวนยำงเชียงค ำ จำกกำร
ประกอบอำชีพกำรท ำสวนยำงพำรำ นบัตั้งแต่กำรปลูกสร้ำงสวนยำงพำรำ กำรดูแลบ ำรุงรักษำสวนยำง กำรเก็บเก่ียว
ผลผลิต ไปจนถึงกำรท ำไมย้ำงพำรำ  

2. ผูป้ฏิบติังำนทุกคนจะไดรั้บผลตอบแทนจำกกำรท ำงำน ไดรั้บสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆไม่
นอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนดไวต้ำมกฏหมำย  

3. มีกำรปฏิบติัตำมกฏหมำยดำ้นอำชีวอนำมยัควำมปลอดภัย  เพ่ือคุม้ครองผูป้ฏิบัติงำน ลูกจ้ำง และ
ผูรั้บเหมำช่วง  

4. มีกำรรับฟังขอ้คิดเห็นจำกชุมชนทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
เขำ้ใจและควำมร่วมมือท่ีดีต่อกนั 

5.  สนบัสนุนกำรน ำประสบกำรณ์และภูมิปัญญำทอ้งถ่ินมำประยกุตใ์ชใ้นงำนกำรท ำสวนยำง  

1. บริหำรจดักำรสวนยำงพำรำใหเ้กิดควำมยัง่ยืนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและชีววิทยำในพ้ืนท่ีสวนยำงเชียงค ำ 
2. ส่งเสริมกำรปลูกสวนยำงพำรำใหมี้ควำมแตกต่ำงในชั้นอำยุไม ้และกำรปลูกสร้ำงสวนยำงจะตอ้งไม่

บุกท ำลำยพ้ืนท่ีท่ีเป็นป่ำธรรมชำติ 
3. ใชร้ะบบวนวฒันท่ี์เหมำะสมในกำรท่ีจะรักษำและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศน ์
4. หลีกเล่ียงกำรใชส้ำรเคมี หำกจ ำเป็นตอ้งใช ้ผูใ้ชต้อ้งมีควำมรู้และใชอ้ย่ำงถูกวิธี และมีระบบกำรจดัเก็บ

ท่ีถกูตอ้งเหมำะสม ท ำลำยขยะสำรเคมีอยำ่งถกูวิธี และสำมำรถปฐมพยำบำลผูไ้ดรั้บสำรเคมีได ้
5. มีกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ทั้งชนิดพนัธ์ุพืชและสตัวใ์นพ้ืนท่ีสวนยำงเชียงค ำ 
6. มีกำรตรวจวิเครำะห์ดินและน ้ำ และไม่ใหมี้กำรใชร้ะเบิด ไฟฟ้ำ สำรเคมี และอำวุธในกำรจบัปลำและ

สตัวน์ ้ำอ่ืนๆ ในสระน ้ำท่ีอยใูนแปลงสวนยำงเชียงค ำ 
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แปลงสวนยำงพำรำเชียงค ำ ท่ียื่นขอกำรรับรองมำตรฐำนกำรจดักำรสวนป่ำอย่ำงย ัง่ยืนตำมมำตรฐำน FSC   
ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 12 ต ำบลอ่ำงทอง  อ ำเภอเชียงค ำ จงัหวดัพะเยำ  มีพ้ืนท่ีเพำะปลูกยำงพำรำรวมทั้งส้ิน 1,071 ไร่  มีเอกสำร
สิทธ์ิในกำรถือครองเป็นโฉนดท่ีดิน รวม 71 แปลง  เร่ิมด ำเนินกำรปลูกสร้ำงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ต่อเน่ืองถึงปี พ.ศ. 2553  
ชนิดพนัธ์ุยำงท่ีปลกูมี 2 ชนิด คือ พนัธ์ุ สวย251 และ PB311   

 

ปีทีป่ลูก เนือ้ที(่ไร่) จ ำนวนต้นยำง ชนิดพนัธ์ุยำง 

2551 772 54,325 PB 311 , สวย 251 
2552 237 16,709 PB 311 , สวย 251 
2553 62 4,399 PB 311 , สวย 251 
รวม 1,071 75,433  

สวนยำงพำรำเชียงค ำ จงัหวดัพะเยำ  เร่ิมเปิดกรีดคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2557  โดยใชแ้รงงำนกรีดยำงทั้งหมด
มำจำกชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอยู่ไกลเ้คียงมำเป็นผูรั้บเหมำกรีดยำง  ผลผลิตท่ีไดจ้ำกกำรกรีดยำงจดัเก็บไวใ้นรูปของน ้ำยำงสด 
และรวบรวมส่งไปขำยยงัโรงงำนแปรรูปเป็นน ้ำยำงขน้ท่ีอ  ำเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงรำย  

 

 

 
 
 
เน่ืองจำกสภำพดินของแปลงสวนยำงพำรำเชียงค ำ เป็นดินร่วนปนทรำย  ซ่ึงดูแลว้ยงัขำดควำมอุดม

สมบูรณ์  จึงไดส่้งตวัอย่ำงดินไปท ำกำรวิเครำะห์ในห้องปฏิบติักำร เพ่ือตรวจสอบคุณสมบติัทำงเคมี กำยภำพและ
ชีวภำพ และเม่ือทรำบผลกำรวิเครำะห์ดินแลว้จึงมำก ำหนดสูตรปุ๋ยซ่ึงประกอบดว้ยธำตุอำหำรหลกัท่ีจ ำเป็นส ำหรับตน้
ยำงพำรำ โดยก ำหนดเลือกวิธีกำรสัง่ซ้ือแม่ปุ๋ยมำแลว้ท ำกำรผสมปุ๋ยใชเ้อง  
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ปี 2563  บริษทั ฯ ยื่นขอรับรองมำตรฐำนกำรจดักำรสวนป่ำอย่ำงย ัง่ยืนตำมมำตรฐำน FSC ท่ีแปลงสวน

ยำงเชียงค ำ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี 12 ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเชียงค ำ จงัหวดัพะเยำ เน้ือท่ี 1,071 ไร่     ส ำหรับสวนยำงส่วนท่ี

เหลือท่ีจงัหวดัเชียงรำย 1,116 ไร่ ตั้งอยู่ท่ีท่ีต ำบลท่ำขำ้วเปลือก อ ำเภอแม่จนั และท่ีจงัหวดัน่ำน 2,468 ไร่ ตั้งอยู ่ท่ีต ำบล

อ่ำยนำไลย อ ำเภอเวียงสำ  ยงัไม่ไดย้ื่นขอรับรอง เพรำะท่ีตั้งของสวนยำงกระจำยอยู่หลำยจุด และสภำพพ้ืนท่ีสวนยำง

บำงส่วนตั้งอยูบ่นเชิงเขำ     ท ำใหมี้กำรบริหำรจดักำรยุง่ยำกกวำ่ท่ีเชียงค ำซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีรำบ 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
  สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้

ให้กบัชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมีเป้ำหมำยในระยะยำวท่ีมุ่งหวงัให้เกิดควำมยัง่ยืนทำงเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ใน
ส่วนของกำรบริหำรจดักำร ไดแ้บ่งพ้ืนท่ีสวนยำงออกเป็น 2 โซน คือ โซน A และโซน B  ซ่ึงในแต่ละโซนมีผูค้วบคุม
แปลงท ำหนำ้ท่ีวำงแผน ควบคุมและติดตำมผลกำรปฏิบติังำนในแปลงสวนยำง ดูแลบ ำรุงรักษำสวนยำง ฝึกอบรมให้
ควำมรู้แก่คนงำนในแปลงและควบคุมค่ำใชจ่้ำยภำยในแปลง 

 
 

จา่ยคา่ตอบแทนผูร้ับเหมากรดียาง 

Zone A 

Zone B 

 ทีต่ัง้ พกิดัส ำนักงำนเชยีงค ำ 19.523370503064,100.3005310152 
ทศิเหนอื       จรด              ต ำบล เชยีงบำน อ ำเภอ เชยีงค ำ 
ทศิใต ้       จรดหมูท่ี ่7     ต ำบล อำ่งทอง   อ ำเภอ เชยีงค ำ 
ทศิตะวนัออก    จรดหมูท่ี ่12   ต ำบล อำ่งทอง   อ ำเภอ เชยีงค ำ 

ทศิตะวนัตก      จรดหมูท่ี ่1     ต ำบล เชยีงบำน  อ ำเภอ เชยีงค ำ 
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เน่ืองจำกสภำพดินของแปลงสวนยำงพำรำเชียงค ำ เป็นดินร่วนปนทรำย  นอกจำกจะมีกำรใส่ปุ๋ยบ ำรุงตน้
ยำงพำรำแลว้ ยงัมีกำรติดตั้งระบบน ้ำหยดเพ่ือใหน้ ้ ำกบัตน้ยำงในปี พ.ศ. 2555  เพ่ือเพ่ิมปริมำณควำมช้ืนในดินในช่วง
แลง้ และเพ่ือใหต้น้ยำงมีควำมสมบูรณ์มำกข้ึน   
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เจำ้หนำ้ท่ีควบคุมคุณภำพ 
น.ส.สุพรรษำ ไชยำนนท ์

แปลงสวนยำงเชียงค ำ A 
นำยพยงุศกัด์ิ เครือปำละ 
หวัหนำ้แปลงเชียงค ำ A 

แปลงสวนยำงเชียงค ำ B 
นำยนิเวศ เยีย่มยงศิลป์  

 

เจำ้หนำ้ท่ีบญัชีและกำรเงิน 
น.ส.รำตรี อินทนิน 

หัวหน้ำแปลงสวนยำงเชียงค ำ 
นำยนิเวศ เยีย่มยงศิลป์ 

แปลงสวนยำงเชียงค ำ 
ลูกจำ้งประจ ำแปลงสวนยำงเชียงค ำ 

นำยสุรเดช กำต๊ิป 
นำงปรำณี   กำต๊ิป 
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รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

พืน้ทีป่ลูก (ไร่) 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 

จ ำนวนต้นยำงทีก่รีด (ตน้)             57,966  59,141 59,641 60,141 60,141 

ประมำณกำรผลผลติยำง (กิโลกรัม)      

ผลผลติน ำ้ยำงสด (น ้ำหนกัแห้ง) 267,629 273,054 275,362 277,671 277,671 

ผลผลติยำงก้อน (น ้ำหนกัแห้ง) 29,737     30,339       30,596       30,852       30,852  

ผลผลติยำงรวม (กิโลกรัม) 297,366         303393           305,958           308,523           308,523  

กจิกรรม/งำน เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผดิชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1. กำรดูแลบ ำรุงรักษำสวนยำง(ไร่) 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071  ผูค้วบคุมแปลง
หวัหนำ้แปลง 
พนกังำน/ลูกจำ้ง 
ในแปลงสวนยำง 

   1.1 ปรำบวชัพืช 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง มิ.ย. ; ก.ย. 
   1.2 ใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง มิ.ย. ; ก.ย. 
   1.3 ทำหนำ้ยำง(ม.ค.;มิ.ย.-ธ.ค.) 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง เดือนละคร้ัง 
   1.4 ป้องกนัไฟ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ก.พ. – เม.ย. 
   1.5 นบัจ ำนวนตน้ยำงท่ีเปิดกรีด - 1 คร้ัง - 1 คร้ัง - ก.พ. – เม.ย. 
   1.6 ตรวจหนำ้ยำง(ม.ค.;มิ.ย.-ธ.ค.) 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง เดือนละคร้ัง 
   1.7 ปรับปรุงถนน 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง ก.พ.-เมย.; 

ก.ย.-พ.ย. 

2. กำรเก็บเก่ียวผลผลิต (ตน้)     57,966      59,466    60,966    62,466    63,966   ผูค้วบคุมแปลง
หวัหนำ้แปลง 
พนกังำน/ลูกจำ้ง 
ในแปลงสวนยำง 

   2.1 เก็บเก่ียวผลผลิต 8 เดือน 8 เดือน 8 เดือน 8 เดือน 8 เดือน ม.ค.;มิ.ย.-ธ.ค. 
   2.2 รับสมคัรผูรั้บเหมำก รีดยำง 3 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 3 เดือน ก.พ. – เม.ย. 
   2.3 พฒันำฝีมือแรงงำนกรีดยำง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ก.พ. – เม.ย. 
   2.4 ติดตำมและประเมินผล 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง 8 คร้ัง เดือนละคร้ัง 
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ปี พ.ศ. เนือ้ที ่ จ ำนวน ปี 2577 ปี 2578 ปี 2579 ปี 2580 

ทีป่ลูก (ไร่) ตน้ยำง 
ปี 2563 

เน้ือท่ี
(ไร่) 

จ ำนวน
ตน้ยำง 

เน้ือท่ี
(ไร่) 

จ ำนวน
ตน้ยำง 

เน้ือท่ี
(ไร่) 

จ ำนวน
ตน้ยำง 

เน้ือท่ี
(ไร่) 

จ ำนวน
ตน้ยำง 

2551 772 47,727 193  11,931      193      11,931      193     11,931     193      11,934 

2552 237 14,583           79        4,861        79       4,861       79        4,861  

2553 62 3,977               31       1,988        31        1,989  

รวม 1,071 66,287     193     11,931      272      16,791      303     18,780      303      18,784  
 

กจิกรรม ผู้รับ เป้ำหมำย ระยะเวลำ 

ผิดชอบ ปี 2577 ปี 2578 ปี 2579 ปี 2580 ด ำเนินกำร 
1. ส ำรวจปริมำณไม้ยำงพำรำ ผูค้วบคุมแปลง

หวัหนำ้แปลง 
193 ไร่ 272 ไร่ 303 ไร่ 303 ไร่ ม.ค.-มี.ค. 

2. ขออนุญำตทิ ำไม้ยำงพำรำออก 
และช ำระค่ำภำคหลวง 

ผูค้วบคุมแปลง
หวัหนำ้แปลง 

7,334 
ลูกบำศกเ์มตร 

10,336 
ลูกบำศกเ์มตร 

11,514 
ลูกบำศกเ์มตร 

11,514 
ลูกบำศกเ์มตร 

มี.ค.-มิ.ย. 

3. ยืน่ขอรับกำรสงเครำะห์โค่นปลูก 
แทนจำก กำรยำงแห่งประเทศไทย 

ผูค้วบคุมแปลง
หวัหนำ้แปลง 

    ม.ค.-มี.ค. 

4. จดัท ำบัญชีสต๊อกไม้ยำงพำรำ พนกังำนบญัชี     ม.ค.-มี.ค. 

5. ประกำศประมูลจ ำหน่ำย และ 
สรุปผลกำรประมูล 

ผูค้วบคุมแปลง
หวัหนำ้แปลง 

    ก.ย. 

6. ตดิตำมผลและรำยงำนผลกำรท ำ
ไม้ยำงพำรำออก 

ผูค้วบคุมแปลง
หวัหนำ้แปลง 

    ต.ค.-ธ.ค. 

7. ส ำรวจผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม ผูเ้ช่ียวชำญ     ต.ค.-ธ.ค. 

8. ประเมนิผลกำรท ำไม้ยำงพำรำ ผูค้วบคุมแปลง
หวัหนำ้แปลง 

    ธ.ค. 
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สวนยำงพำรำท่ี อ  ำเภอเชียงค ำ จงัหวดัพะเยำ  มีชุมชนทอ้งถ่ินรอบๆสวนยำง 2 หมู่บำ้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 7 
และหมู่ท่ี 12 ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเชียงค ำ กำรบริหำรจดักำรสวนยำงพำรำเชียงค ำอำจส่งผลกระทบต่อชุมชนในพ้ืนท่ี
รอบๆสวนยำง ดงันั้น เพ่ือใหมี้เคร่ืองมือในกำรเขำ้ถึงและทรำบแนวโนม้ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัสังคม กำรวิเครำะห์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมจะไดเ้ป็นกระบวนกำรหน่ึงในกำรศึกษำ ส ำรวจ ตรวจสอบสภำพโครงสร้ำงและหนำ้ท่ีของชุมชน 
ทั้งในเชิงของกำรรวมกลุ่ม ปฏิสัมพนัธ์ ควำมผกูพนั ควำมขดัแยง้ รวมทั้งควำมตอ้งกำรของชุมชนต่อกำรพฒันำชุมชน
ในดำ้นเศรษฐกิจ สังคมทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือจะไดน้ ำผลจำกกำรศึกษำและจำกกำรวิเครำะห์ มำใช้
ในกำรวำงแผนกำรท ำงำนใหดี้ข้ึนต่อไป 

กำรปฏิบติังำนตำมแผนด ำเนินงำนดำ้นสงัคม มีดงัต่อไปน้ี 
1. ส่งเสริมกำรจำ้งงำนกบัคนท่ีอำศยัอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีอยูไ่กลเ้คียงกบัสวนยำงพำรำเชียงค ำเป็น

ล ำดบัแรก ดว้ยอตัรำค่ำจำ้งท่ีเป็นธรรม 
2. จดัใหมี้สวสัดิกำรดำ้นสุขอนำมยัและสภำพแวดลอ้มท่ีดีในกำรปฏิบติังำนแก่พนกังำนและลูกจำ้ง 
3. จดัใหมี้กำรฝึกอบรมแก่พนกังำนและลูกจำ้ง เก่ียวกบักำรใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ และควำมปลอดภยั

ในกำรปฏิบติังำน กำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ และดำ้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปลูกสร้ำงสวนยำงพำรำและกำรเกบ็เก่ียว
ผลผลิต 

4. จดัหำเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ดำ้นควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนใหก้บัพนกังำน ลูกจำ้ง และผูรั้บเหมำ
กรีดยำง 

5. จดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และท ำประกนัอุบติัเหตุกลุ่มใหก้บัพนกังำน และลูกจำ้ง 
6. สร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัชุมชนทอ้งถ่ิน และรับฟังปัญหำ ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชน

ทอ้งถ่ิน และมีระบบกำรตรวจสอบติดตำมผลกระทบดำ้นสงัคม 
 

 

หมูท่ ี ่7 ต.อา่งทอง 

หมูท่ ี ่12 ต.อา่งทอง 



12 
 

 หลกัสูตร ผูเ้ขำ้รับกำรอบรม วนัท่ีจดัอบรม วทิยำกร 

1 กำรจดักำรสวนยำงพำรำอยำ่งย ัง่ยนืตำม
แนวทำงของFSC  
- ขอ้ก ำหนดและเกณฑข์อง FSC 

หวัหนำ้แปลง, 
พนกังำน 

4 ก.ย.. 63 ชยัวฒัน์ ฉนัติกลุ  ท่ีปรึกษำกรรมกำร
ผูจ้ดักำร/อดีตรองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำน
กองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง (กำร
ยำงแห่งประเทศไทย ปัจจุบนั) 

2 วธีิกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยชนิดพนัธ์ุสตัว ์
และกำรวำงแปลงตวัอยำ่งเพ่ือส ำรวจพืช 

คณะส ำรวจ 3 ต.ค. 63 นำงสำววมิลรัตน์ ศีติสำร 
นกัวิจยัศูนยพ์ลงังำนทดแทนและ
ส่ิงแวดลอ้ม มหำวิทยำลยัพะเยำ 

3 กำรจดักำรสวนยำงพำรำอยำ่งย ัง่ยนืตำม
แนวทำงของ FSC 

ลูกจำ้งในแปลง/
ผูรั้บเหมำกรีดยำง 

9 ต.ค. 63 ชยัวฒัน์ ฉนัติกลุ 

4 ควำมรู้เก่ียวกบัยำประจ ำบำ้นและกำรปฐม
พยำบำลเบ้ืองตน้ 

พนกังำน, 
ลูกจำ้งในแปลง, 
ผูรั้บเหมำกรีดยำง 

9 ต.ค. 63 เจำ้หนำ้ท่ีสถำนีอนำมยั 
ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเชียงค ำ 

5 กำรพฒันำทกัษะกำรกรีดยำง ผูรั้บเหมำกรีดยำง 14 ต.ค. 63 นำยถวลิ ขดัผำบ 
หวัหนำ้แผนกพฒันำนิเทศ 
กำรยำงแห่งประเทศไทย 

6 กำรดูแลบ ำรุงรักษำสวนยำง 
-  กำรปรำบวชัพืช กำรผสมปุ๋ย และกำรใส่ปุ๋ย
ยำงพำรำ โรค/ศตัรูยำงพำรำ 

ผูรั้บเหมำกรีดยำง 14 ต.ค. 63 แทนคุณ เจตน์อิสระ/ 
งำนติดตำมและตรวจสอบ 
นิเวศ เยีย่มยงศิลป์/ 
แผนกงำนสวนเชียงค ำ 

7 กำรดูแลบ ำรุงรักษำและกำรใชง้ำนระบบน ้ ำ
หยด และกำรดูแลบ ำรุงรักษำบ่อบ ำบดัน ้ ำเสีย 

ลูกจำ้งในแปลง,
ผูรั้บเหมำกรีดยำง 

23 ต.ค. 63 สุพรรษำ ไชยำนนท ์
เจำ้หนำ้ท่ีควบคุมคุณภำพ 

8 - กำรวำงแผน กำรติดตำมและกำรประเมินผล 
- กำรรวบรวม วเิครำะห์ ประมวลผลขอ้มูล 

หวัหนำ้แปลง, 
พนกังำน 

3 พ.ย. 63 ชยัวฒัน ์ฉนัติกลุ 

9 กำรสร้ำงสำยสมัพนัธ์ สร้ำงสรรคที์มงำน เพื่อ
สร้ำงทศันคติท่ีดีในกำรท ำงำนร่วมกนั 
 

หวัหนำ้แผนก, 
หวัหนำ้งำน, 
พนกังำน 

4 พ.ย. 63 ดร.จินดำภำ ลีนิวำ/อำจำรย ์อจัฉรำภทัร์ 
เขมอคัรเจตต ์ คณะวิทยำกำรจดักำร 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 

10 อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำร
ปฏิบติังำน 
 

หวัหนำ้แผนก, 
หวัหนำ้งำน, 
พนกังำน 

6 พ.ย. 63 ผูรั้บผดิชอบ นิเวศ เยีย่มยงศิลป์/ 
แผนกงำนสวนเชียงค ำ 

11 กำรดูแลสวนยำงในช่วงฤดูแลง้ 
 

ผูรั้บเหมำกรีดยำง, 
ยำมไฟ 

22 ม.ค. 64 นรำวชิญ ์ทิปตทิ์วตัย/์ 
งำนติดตำมและตรวจสอบ 
นิเวศ เยีย่มยงศิลป์/ 
แผนกงำนสวนเชียงค ำ 
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กำรจดัท ำกิจกรรมตำมแผนด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  เพ่ือกำรอนุรักษ์
สภำพส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์ พร้อมทั้งควบคุมป้องกนัผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนสวนยำงพำรำเชียงค ำต่อส่ิงแวดลอ้ม 
มีดงัต่อไปน้ี 

1. กำรตรวจสอบสำยพนัธ์ุพืชสำยพนัธ์ุสตัว ์ เพ่ือสงวนและคุม้ครองพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสตัว ์ใหย้งัคง
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

2. ส ำรวจและท ำกำรประเมินผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
3. กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆในพ้ืนท่ีสวนยำงพำรำเชียงค ำ ตอ้งค ำนึงถึงควำมส ำคญัของแหล่งน ้ำต่อ

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และมีกำรกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำ 
4. กำรตรวจสอบกำรพงัทลำยของหนำ้ดิน และไม่ท ำลำยผิวหนำ้ดินในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีกำรเกิดใหม่

ตำมธรรมชำติ และมีกำรวิเครำะห์คุณภำพดิน 
5. หลีกเล่ียงกำรใชส้ำรเคมี วตัถุมีพิษในพ้ืนท่ีสวนยำงพำรำเชียงค ำ และหำ้มท้ิงสำรเคมีและสำร

ปนเป้ือนลงในแหล่งน ้ำ  
6. กำรตรวจตรำกำรป้องกนัไฟ และหลีกเล่ียงกำรเผำไฟอยำ่งรุนแรงในพ้ืนท่ีสวนยำงพำรำเชียงค ำ 
7. กำรตรวจสอบไมอ้นุรักษ ์ เพ่ือใหต้น้ไมท่ี้มีคุณค่ำสูงต่อกำรส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

จะตอ้งไดรั้บกำรคุม้ครองป้องกนัและอนุรักษไ์วใ้นพ้ืนท่ีสวนยำงพำรำเชียงค ำ 
8. กำรซ่อมแซมถนนในพ้ืนท่ีสวนยำงพำรำเชียงค ำ 
9. กำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์เพ่ือใหค้วำมรู้ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม กำรอนุรักษ ์และกำรใชป้ระโยชน ์

 

       กำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแปลงสวน
ยำงพำรำ พ้ืนท่ีส ำรวจอ ำเภอเชียงค ำ จงัหวดัพะเยำ บริษทัไทย
รับเบอร์ แลนด ์ แอนด์ แพลนเตชัน่ จ ำกดั แบ่งกำรศึกษำ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพออกเป็น  

        กำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพพนัธ์ุพืช ดว้ยวิธี
เดินส ำรวจ แบบ Line Transect Sampling (LTS) ส ำรวจพบ 
พนัธ์ุไมจ้ ำนวน 36 ชนิด เป็นไมต้น้ และไมล้ม้ลุก ไดแ้ก่ โพธ์ิ 
(Ficus religiosa L.) ยำงพลวง (Dipterocarpus tuberculatus) 
แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) ผกัปลำบ (Commelin a 
benghalensis L.) มะระข้ีนก (Momordica charantia Linn.) 
เป็นตน้  
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พบไมใ้หญ่ท่ีมีเส้นรอบวงมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร พ้ืนท่ี โซน A ส ำรวจพบตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีเส้นรอบวง  
มำกกว่ำ 100 เซนติเมตร จ ำนวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ โพธ์ิ สัก ตะเคียน ประดู่ กระถิน ง้ิวใหญ่ มะถ่อน มะเด่ือ และข้ีเหลก็ป่ำ 
เป็นตน้ ส่วนพ้ืนท่ี โซน B ส ำรวจพบจ ำนวน 5 ชนิด มะฮอกกำนี มะค่ำ ตะเคียนทอง ง้ิวใหญ่ และไทร เป็นตน้  

ส่วนผลกำรส ำรวจพนัธ์ุไมใ้นแปลงสวนยำงพำรำ พ้ืนท่ีส ำรวจอ ำเภอเชียงค ำ จงัหวดัพะเยำ โดยวิธีวำง
แปลงส ำรวจพบพนัธ์ุพืชภำยในแปลงศึกษำทั้งหมด 22 ชนิด โดยพนัธ์ุไมพ้ื้นล่ำงท่ีมีดชันีควำมส ำคญั (IVI) สูงสุด 10 
ล ำดบัแรก ไดแ้ก่ ปำลม์น ้ำมนั (Elaeis guineensis Jacq.) วงศ ์ ARECACEAE ดชันีควำมส ำคญั (IVI) เท่ำกบั 102.09 
สำบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.) วงศ ์ASTERACEAE ดชันีควำมส ำคญั (IVI) เท่ำกบั 101.55 
เฟิร์นกำ้นด ำ (Adiantum philippense L.) วงศ์ PARKERIACEAE ดชันีควำมส ำคญั (IVI) เท่ำกบั 101.36 ถัว่ผี 
(Macroptilium lathyroides (L.) Urb. I.) วงศ ์ FABACEAE ดชันีควำมส ำคญั (IVI) เท่ำกบั 100.91 ชนักำด (Panicum 
repens L.) วงศ ์POACEAE ดชันีควำมส ำคญั (IVI) เท่ำกบั 100.64 ข้ีไก่ย่ำน (Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob.) วงศ ์
ASTERACEAE ดชันีควำมส ำคญั (IVI) เท่ำกบั 100.45 ผกัปลำบ (Commelina benghalensis L.) วงศ ์
COMMELINACEAE ดชันีควำมส ำคญั (IVI) เท่ำกบั 91.73 สัปปะรด (Ananas comosus) วงศ ์BROMELIACEAE ดชันี
ควำมส ำคญั (IVI) เท่ำกบั 51.45 หญำ้ขน (Brachiaria mutica (Forsk) S tapf.) วงศ ์POACEAE ดชันีควำมส ำคญั (IVI) 
เท่ำกบั 41.82 กระถินไทย (Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit) วงศ ์FABACEAE ดชันีควำมส ำคญั (IVI)เท่ำกบั 
40.27 และมีดชันีควำมหลำกหลำย (Shannon-Wiener Index) เท่ำกบั 2.01 

กำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพพนัธ์ุสัตว์ ดว้ยวิธีกำรเดินส ำรวจ แบบ Line Transect Sampling 
(LTS) ส ำรวจพบ พนัธ์ุสัตวจ์ ำนวน 13 วงศ์ 13 ชนิด ประเภทส่ิงมีชีวิตท่ีส ำรวจพบ ไดแ้ก่ สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ ำ 
สตัวเ์ล้ือยคลำน สตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม และสตัวปี์ก โดยพบวำ่  

พ้ืนท่ีส ำรวจ Zone A พบสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ำ 3 วงศ ์รวม 3 ชนิด และท ำกำรศึกษำส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่ำ 
ส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นไดแ้ก่ อ่ึงอ่ำง ( Kaloula pulchra ) วงศ ์MICROHYLIDAE และเขียด (Fejervarya limnocharis) วงศ ์
RANIDAE อตัรำกำรพบเห็นเท่ำกบัร้อยละ 20 ล ำดบัสถำนภำพชุกชุมค่อนขำ้งนอ้ย  

Zone B พบสตัวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ำ 4 วงศ ์รวม 4 ชนิด และท ำกำรศึกษำส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบวำ่ ส่ิงมีชีวิตชนิด
เด่นไดแ้ก่ อ่ึงอ่ำง (Kaloula pulchra ) วงศ ์MICROHYLIDAE และเขียด (Fejervarya limnocharis) วงศ ์RANIDAE อตัรำ
กำรพบเห็นเท่ำกบัร้อยละ 40 และ 20 ตำมล ำดบั ซ่ึงมีล ำดบัสถำนภำพชุกชุมค่อนขำ้งนอ้ย  

ควำมหลำกหลำยของพนัธ์ุสัตวป์ระเภทสัตวเ์ล้ือยคลำนพ้ืนท่ีส ำรวจ Zone A พบสัตวส์ัตวเ์ล้ือยคลำน 3 
วงศ ์รวม 3 ชนิดและท ำกำรศึกษำส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่ำ ส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นไดแ้ก่ งูสำมเหล่ียม (Bungarus fasciatus) 
วงศ ์ELAPIDAE อตัรำกำรพบเห็นเท่ำกบัร้อยละ 20 ล ำดบัสถำนภำพชุกชุมนอ้ย Zone B พบสัตวส์ัตวเ์ล้ือยคลำน 5 วงศ ์
รวม 6 ชนิด และท ำกำรศึกษำส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่ำ ส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นไดแ้ก่ จ้ิงจก (Dixonius siamensis) วงศ ์
GEKKONIDAE และงูดิน (Ramphotyphlops braminus) วงศ ์TYPHLOPIDAE อตัรำกำรพบเห็นเท่ำกบัร้อยละ 10 และ 
30 ตำมล ำดบั ซ่ึงมีล ำดบัสถำนภำพ ชุกชุมนอ้ย  

ควำมหลำกหลำยของพนัธ์ุสตัวป์ระเภทสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม พ้ืนท่ีส ำรวจ Zone A พบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
1 วงศ ์ 1 ชนิด และท ำกำรศึกษำส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่ำ ส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นไดแ้ก่ หนู (Rattus rattus) วงศ ์ MURIDAE 
อตัรำกำรพบเห็นเท่ำกบัร้อยละ 20 ล ำดบัสถำนภำพชุกชุมนอ้ย  
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ควำมหลำกหลำยของพนัธ์ุสัตวป์ระเภทสัตวปี์ก พ้ืนท่ีส ำรวจ Zone A พบสัตวปี์ก 1 วงศ ์ 1 ชนิด และ
ท ำกำรศึกษำส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่ำ ส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นไดแ้ก่ ไก่ป่ำ (Gallus gallus) วงศ ์PHASIANIDAE อตัรำกำรพบ
เห็นเท่ำกบัร้อยละ 20 ล ำดบัสถำนภำพชุกชุมนอ้ย Zone B พบสัตวปี์ก 1 วงศ ์1 ชนิด และท ำกำรศึกษำส่ิงมีชีวิตชนิดเด่น 
พบว่ำ ส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นไดแ้ก่ นกฮูก (Otus sagittatus) วงศ ์ STRIGIDAE อตัรำกำรพบเห็นเท่ำกบัร้อยละ 10 ล ำดบั
สถำนภำพชุกชุมนอ้ย 

ผลกำรศึกษำพบว่ำในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ำในแปลงสวนยำงพำรำ อ ำเภอเชียงค ำ จงัหวดัพะเยำ พบปลำ      
ไม่นอ้ยกวำ่ 5 วงศ ์รวม 9 ชนิด จ ำแนกตำมแหล่งน ้ำ  

Zone A พบปลำ 5 วงศ ์7 ชนิด ท ำกำรศึกษำชนิดพนัธ์ุ และท ำกำรศึกษำดชันีควำมหลำกหลำย (Shanon 
Diversity index (H/)) พบว่ำมีดชันี ควำมหลำกหลำย เท่ำกบั 1.80 โดยพนัธ์ุปลำท่ีมีค่ำดชันีควำมเด่น(IVI)สูงสุด ไดแ้ก่ 
ปลำสร้อยขำว (Henicorhynchus siamensis) วงศ ์CYPRINIDAE ปลำหมอเทศ (Oreo chromis) วงศ ์CLARIIDAE ปลำ
กระด่ีหมอ้ (Trichogaster trichopterus) วงศ ์BELONTIIDAE ซ่ึงมีค่ำดชันีควำมควำมเด่นเท่ำกบั 2.08 

Zone B พบปลำ 6 วงศ ์8 ชนิด ท ำกำรศึกษำชนิดพนัธ์ุ และท ำกำรศึกษำดชันีควำมหลำกหลำย (Shanon 
Diversity index (H/)) พบว่ำมีดชันีควำมหลำกหลำย เท่ำกบั 1.91 โดยพนัธ์ุปลำท่ีมีค่ำดชันีควำมเด่น (IVI) สูงสุด ไดแ้ก่ 
ปลำหมอเทศ (Oreo chromis ) วงศ ์ CLARIIDAE ปลำบู่ทรำย (Oxyeleotris marmoratus ) วงศ ์ ELEOTRIDAE ปลำ
กระด่ีหมอ้ (Trichogaster trichopterus) วงศ ์ BELONTIIDAE ซ่ึงมีค่ำดชันี ควำมควำมเด่นเท่ำกบั 2.38 ชนิดของปลำ
ส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ำแปลงสวนยำงพำรำเป็นชนิดท่ีพบไดโ้ดยทัว่ไปพนัธ์ุปลำชนิดอ่ืนท่ีพบไดแ้ก่ปลำตะเพียนขำว 
(Babonymus gonionotus) วงศ ์ CYPRINIDAE ปลำซิวหนวดยำว (Esomus metallicus) วงศ ์ Cyprinidae ปลำดุกดำ้น 
(Clarias batrachus) วงศ ์CLARIIDAE ปลำช่อน (Channa striata) วงศ ์Channidae ปลำกดั (Betta Spledens Regan) วงศ ์
BELONTIIDAE และพบสตัวเ์ล้ือยคลำน ไดแ้ก่ ตะพำบน ้ำ (Amyda cartilaginea) วงศ ์Trionychidae เป็นตน้  

ควำมหลำกหลำยของชนิดสตัวห์นำ้ดิน พบสตัวห์นำ้ดิน 5 วงศ ์รวม 5 ชนิด จ ำแนกตำมแหล่งน ้ำ  
Zone A พบสัตวห์นำ้ดิน 5 วงศ ์5 ชนิด ท ำกำรศึกษำชนิดพนัธ์ุ และท ำกำรศึกษำดชันี ควำมหลำกหลำย 

(Shanon Diversity index (H/)) พบว่ำมีดชันีควำมหลำกหลำย เท่ำกบั 0.67 โดยสัตว ์หนำ้ดินท่ีมีค่ำดชันีควำมควำมเด่น 
(IVI) สูงสุด ไดแ้ก่ หอยกำบ (Phylloda foliacea) วงศ ์Foliated Tellin และจิงโจน้ ้ ำ(Gerris sp.) วงศ ์GERRIDAE ซ่ึงมีค่ำ
ดชันีควำมควำมเด่นเท่ำกบั 0.21 

Zone B พบสัตว ์หนำ้ดิน 4 วงศ ์ 4 ชนิด ท ำกำรศึกษำชนิดพนัธ์ุ และท ำกำรศึกษำดชันีควำมหลำกหลำย 
(Shanon Diversity index (H/)) พบว่ำมีดชันีควำมหลำกหลำย เท่ำกบั 0.66 โดยสัตวห์นำ้ดินท่ีมีค่ำดชันีควำมควำมเด่น 
(IVI) ไดแ้ก่ กุง้ (Macrobrachium lancastrii ) วงศ์ PALAEMONIDAE และจิงโจน้ ้ ำจิงโจน้ ้ ำ (Gerris sp.) วงศ ์
GERRIDAE ซ่ึงมีค่ำดชันีควำมควำมเด่นเท่ำกบั 0.19 ส่วนสัตวห์นำ้ดินชนิดอ่ืนท่ีพบไดแ้ก่ตวัอ่อนแมลงชีปะขำวว่ำยน ้ำ 
(Acentrella sp.) วงศ ์BAETIDAE ตวัอ่อนแมลงปอบำ้น (Gomphus sp.) วงศ ์GOMPHIDAE เป็นตน้  

ควำมหลำกหลำยของชนิดของพรรณไมน้ ้ ำ พบพรรณไมน้ ้ ำ 9 วงศ ์9 ชนิด จ ำแนกตำมแหล่งน ้ำ โดยใน 
Zone A พบพรรณไมน้ ้ ำ 6 วงศ ์ 6 ชนิด และท ำกำรศึกษำชนิดพนัธ์ุ และท ำกำรศึกษำดชันีควำมหลำกหลำย (Shanon 
Diversity index (H/)) พบว่ำมีดชันีควำมหลำกหลำย เท่ำกบั 1.67 โดยพืชน ้ำท่ีมีค่ำดชันีควำมเด่น (IVI) สูงสุด ไดแ้ก่ 
เอ้ืองเผ็ดม้ำ (วงศ์ POLYGONACEAE) สำหร่ำยพุงชะโด (Ceratophyllum demersum L.) วงศ ์
CERATOPHYLLACEAE และหญำ้ไซ (Leersia hexandra Sw.) วงศ ์POACEAE ซ่ึงมีค่ำดชันีควำมหลำกหลำย เท่ำกบั 
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2.19 และZone B พบพรรณไมน้ ้ ำ 8 วงศ ์8 ชนิด และท ำกำรศึกษำดชันีควำมหลำกหลำย (Shanon Diversity index (H/)) 
พบวำ่มีดชันีควำมหลำกหลำย เท่ำกบั 2.02 โดยพืชน ้ำท่ีมีค่ำดชันีควำมเด่น (IVI) สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ กกเลก็ (Cyperus 
pulcherrimus) วงศ ์ CYPERACEAE แพงพวยน ้ำ (Jussiaea repens L.) วงศ ์ ONAGRACEAE และสำหร่ำยพุงชะโด 
(Ceratophyllum demersum L.) วงศ ์CERATOPHYLLACEAE ซ่ึงมีค่ำดชันีควำมควำมเด่นเท่ำกบั 2.28 เป็นตน้ 

 

กำรบริหำรจดักำรสวนยำงพำรำเชียงค ำ จะตอ้งมีมำตรกำรและระบบในกำรตรวจสอบติดตำม เพ่ือรักษำ
ระดบัควำมยัง่ยืนทำง ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ดำ้นสังคม และดำ้นเศรษฐกิจ ในพ้ืนท่ีสวน
ยำงพำรำเชียงค ำ  

1. มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรสวนยำงพำรำอยำ่งย ัง่ยืน ท่ีประกอบดว้ยผูจ้ดักำรสวนยำง  บุคลำกรท่ี
เก่ียวขอ้ง และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจดักำรสวนยำง 

2. ระบุมำตรกำร ระบบ ในกำรตรวจสอบติดตำมภำยใน ท่ีประกอบดว้ย กิจกรรมดำ้นกำรจดักำรสวน
ยำงพำรำเชียงค ำ วิธีกำรตรวจสอบติดตำม ช่วงเวลำท่ีปฏิบติั ผลกำรตรวจสอบติดตำมกำรปรับปรุงแกไ้ข และบุคลำกร
ผูรั้บผิดชอบ ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรสวนยำงพำรำอยำ่งย ัง่ยืน  

 
1. ตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัสวนยำงพำรำเชียงค ำ  
2. ตรวจสอบทะเบียนกำรจำ้งงำนของคนงำนใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  
3. ตรวจสอบติดตำมกำรเกิดอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรปฏิบติังำน  
4. ตรวจสอบคน้หำจดัล ำดบัควำมสำคญัของหวัขอ้กำรฝึกอบรมท่ีคนงำนและชุมชนทอ้งถ่ินตอ้งกำร  
5. ตรวจสอบติดตำมขอ้ร้องเรียน,ขอ้ขดัแยง้และขอ้คิดเห็น/เสนอแนะท่ีเกิดข้ึน  

1. กำรตรวจสอบพ้ืนท่ีแปลงสวนยำงพำรำเชียงค ำ ก่อนและหลงั กำรท ำไมย้ำงพำรำ  เพ่ือตรวจสอบ
ผลกระทบและควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึน ต่อพ้ืนท่ีอนุรักษ,์ตน้ไมอ้นุรักษ,์พืช/สัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุและหำยำก และ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ในพ้ืนท่ีสวนยำงพำรำเชียงค ำ และก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกิจกรรม ตลอดจนกำรป้องกนัท่ี
เหมำะสม ใหก้บัผูป้ฏิบติังำนในสวนยำงพำรำเชียงค ำ 

2. กำรตรวจสอบกำรพงัทลำยของดิน เพ่ือคน้หำผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนและก ำหนดมำตรกำรและ
วิธีกำรแกไ้ขและปรับปรุง  

3. กำรตรวจสอบควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพ่ือติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของชนิดพนัธ์ุพืชและสัตว์ 
ในพ้ืนท่ีสวนยำงพำรำเชียงค ำในแต่ละปี ว่ำมีแนวโนม้มำกข้ึนหรือลดลงอย่ำงไร และเกิดจำกปัญหำใด เพ่ือน ำมำ
ปรับปรุงแกไ้ขกำรบริหำรจดักำรสวนยำงพำรำเชียงค ำต่อไป  
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กำรเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกยำงพำรำ ไดมี้กำรวำงแผนไวว้่ำจะด ำเนินกำรก่อนท่ีจะเขำ้สู่ฤดูฝน และเตรียม
พ้ืนท่ีให้เสร็จก่อนฝนจะตกประมำณ 1-2 สัปดำห์ เพรำะถำ้หำกเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จไวน้ำนก็จะมีปัญหำวชัพืชงอกข้ึนมำ
ใหม่  หำกเตรียมพ้ืนท่ีล่ำชำ้กจ็ะสร้ำงปัญหำปลกูไม่ทนัในช่วงฤดูปลูกและท ำใหสู้ญเสียโอกำสของกำรเก็บเก่ียวผลผลิต
ในอนำคต  กำรเตรียมพ้ืนท่ีใชท้ั้งวิธีกำรเตรียมพ้ืนท่ีดว้ยแรงงำน คือ กำรใชแ้รงงำนถำงป่ำ เก็บริบ เผำริบ ถำงวชัพืช
ขนำดเล็กให้ทัว่พ้ืนท่ี หำกมีกอไผ่ให้ฟันลง ให้รำบเรียบให้ตอใกลผ้ิวดินมำก  และกำรเตรียมพ้ืนท่ีดว้ยกำรใช้
เคร่ืองจกัรกล  คือ กำรใชร้ถแทรกเตอร์ตีนตะขำบ ด ำเนินกำรถำงป่ำ ลม้ไม ้ ถอนตอ กวำดรวมกอง เกล่ียปรับพ้ืนท่ี 
หลงัจำกนั้นใชร้ถแทรกเตอร์ลอ้ยำง ติดผำนไถ 3 จำนหรือ 4 จำน ท ำกำรไถบุกเบิก ท้ิงไวป้ระมำณ 15 วนั ติดผำนไถ 7 
จำนท ำกำรไถพรวน กจ็ะเสร็จขั้นตอนของกำรเตรียมพ้ืนท่ี  

กำรใชส้ำรเคมีปรำบวชัพืช  จะด ำเนินกำรในช่วงตน้ฤดูฝนโดยกำรใชส้ำรเคมีฉีดพ่นก ำจดั ซ่ึงจะเป็น
วิธีกำรท่ีสะดวก และประหยดั สำมำรถก ำจดัวชัพืชไดห้มด  ส ำหรับวชัพืชท่ีเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว เช่น หญำ้ต่ำงๆ สำรเคมี
ท่ีใช ้คือไกลโฟเสท 

เน่ืองจำกผลผลิตน ้ ำยำงหรือเน้ือไมท่ี้ไดจ้ำกกำรปลูกยำงจะมำกนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัชนิดพนัธ์ุยำง 
สภำพแวดลอ้ม และกำรปรับตวัของพนัธ์ุยำงเข้ำกับสภำพแวดลอ้ม   ในส่วนของสภำพแวดลอ้มของกำรปลูกยำง         
จะรวมทั้งกำรเขตกรรมและสภำพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีปลูก ซ่ึงกำรเขตกรรมตั้งแต่กำรปลูกถึงกำรกรีดเก็บเก่ียวผลผลิตยำง
เป็นปัจจยัท่ีสำมำรถแกไ้ขและเปล่ียนแปลงได ้   ส ำหรับพนัธ์ุยำงพำรำท่ีน ำมำปลูกท่ีแปลงสวนยำงเชียงค ำนั้น ได้
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆแลว้ คือ เป็นชนิดพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงสุดและมีขอ้จ ำกดัท่ีน้อยท่ีสุด รวมทั้ ง
เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีปลกูมำกท่ีสุด ชนิดพนัธ์ุยำงท่ีคดัเลือกมำปลกู คือ พนัธ์ุ RRIT 251 และ PB 311 

สถำบันวิจัยยำง 251 (RRIT 251)  มีลกัษณะทำงกำรเกษตร ดงัน้ี คือ ระยะก่อนและระหว่ำงกรีด
เจริญเติบโตปำนกลำง ขนำดล ำตน้ทั้งแปลงมีควำมสม ่ำเสมอดี ท ำใหมี้จ ำนวนตน้เปิดกรีดไดม้ำก เปลือกเดิมและเปลือก
งอกใหม่หนำปำนกลำง ผลผลิตเน้ือยำง 10 ปีกรีดเฉล่ีย 457 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  สูงกว่ำพนัธ์ุ RRIM 600 ร้อยละ 57       
มีจ ำนวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย ตำ้นทำนโรคใบร่วงท่ีเกิดจำกเช้ือไฟทอปโทรำ โรครำแป้ง โรคใบจุดนูน และโรครำสีชมพู
ระดบัปำนกลำง ตำ้นทำนโรคเสน้ด ำระดบัดี และตำ้นทำนลมระดบัปำนกลำง  

ลกัษณะดีเด่น คือ มีผลผลิตเน้ือยำงสูงมำก  มีจ ำนวนตน้เปิดกรีดไดม้ำก  ตำ้นทำนโรคเส้นด ำในระดบัดี มี
จ ำนวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย  สำมำรถปลกูไดใ้นพ้ืนท่ีทัว่ไป ยกเวน้พ้ืนท่ีลำดชนั พ้ืนท่ีท่ีมีหนำ้ดินต้ืน พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัน ้ำใต้
ดินสูง และพ้ืนท่ีลมแรง เน่ืองจำกทรงพุ่มมีขนำดใหญ่ แตกก่ิงไม่สมดุล  แต่ก็มีขอ้จ ำกดัและขอ้ควรระวงั คือ ในช่วงท่ี
ยำงอ่อน ตน้ยำงท่ีปลกูในพ้ืนท่ีฝนตกชุก ทั้งในแปลงก่ิงตำและแปลงปลกูจะอ่อนแอต่อโรคใบจุดนูนมำก  

PB 311  เป็นพนัธ์ุท่ีให้ทั้งผลผลิตน ้ ำยำงและเน้ือไม ้ โดยใหผ้ลผลิตน ้ ำยำงสูงและมีกำรเจริญเติบโตดี 
ลกัษณะล ำตน้ตรง ให้ปริมำตรเน้ือไมใ้นส่วนล ำตน้สูง ให้ผลผลิตเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรกรีด 11 ปี สูงสุด 415 
กิโลกรัม/ไร่/ปี  กำรเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดี มีควำมตำ้นทำนต่อโรคใบจุดกำ้งปลำ โรคไฟทอฟโทรำ   และเม่ือ
เปรียบเทียบกำรใหผ้ลผลิตระหว่ำงพนัธ์ุ  PB 311 กบัพนัธ์ุเปรียบเทียบ (RRIM 600 และ GT 1) พนัธ์ุ PB 311 ใหผ้ลผลิต
สูงกวำ่พนัธ์ุ RRIM 600 GT 1 มำก 
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กำรปักหลกัหมำยแนวปลูก คือ กำรก ำหนดต ำแหน่งท่ีจะปลูกตน้ยำงพำรำ และก ำหนดจ ำนวนตน้ต่อไร่ 
จ ำนวนตน้ท่ีจะปลูกในพ้ืนท่ี 1 ไร่ สถำบนัวิจยัยำง แนะน ำจ ำนวนตน้ปลูกท่ีเหมำะสมกบัยำงพำรำทุกชนิดพนัธ์ุ คือ
ยำงพำรำ 1 ตน้ จะครอบคลุมพ้ืนท่ี 20 ตำรำงเมตร ซ่ึงจะใหผ้ลผลิตน ้ำยำงสดเม่ือคิดเป็นเน้ือยำงพำรำแหง้ไดม้ำกท่ีสุด 
ปัจจยัถดัมำท่ีตอ้งค ำนึงคือสภำพของพ้ืนท่ีและทิศทำงของลม  ส ำหรับแปลงสวนยำงเชียงค ำเป็นพ้ืนท่ีรำบ จึงปักหลกั
หมำยแนวปลูกเป็นแถวตรง ใชร้ะยะปลูก 3x7 เมตร ช่วงเวลำท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรปักหลกัหมำยปลูกควรด ำเนินงำน 
หลงัจำกเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จประมำณเดือน เมษำยน-พฤษภำคม 

แนวท่ีปักหลกัขวำงกบัทิศทำงของลมประจ ำถ่ิน จะท ำให้เกิดปัญหำกบัตน้ยำงพำรำท่ีปลูกลม้ลงใน
กรณีท่ีลมแรง ลมประจ ำถ่ินท่ีสำคญัของประเทศไทยคือลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ และ ลมมรสุมตะวนัออก 
เฉียงเหนือ ซ่ึงลมมรสุมทั้ง 2 น้ีมีทิศทำงกำรพดัท่ีสวนทำงกนั ดงันั้น ทิศทำงกำรปักหลกัหมำยแนวปลูกท่ี
เหมำะสม ควรปักหลกัให้แถวท่ีจะปลูกเป็นไปตำมทิศทำงวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต ้แต่หำกทิศทำงท่ี
จะปักหลกัหมำยปลูกไม่ขนำนกบัขอบแปลง ก็สำมำรถแกไ้ขไดโ้ดยใชทิ้ศทำงท่ีท ำมุมแหลมกบัแนวลมประจ ำ
ถ่ินใหม้ำกท่ีสุด 

กำรปลูกยำงพำรำท่ีแปลงสวนยำงเชียงค ำ เลือกวิธีปลูกดว้ยตน้ตอตำ และปลูกดว้ยตน้ยำงช ำในถุง  กำร
ปลกูดว้ยตน้ตอตำเป็นวิธีท่ีง่ำยต่อกำรปฏิบติัและตน้ยำงยำงจะเติบโตไดดี้ แต่กมี็ขอ้ท่ีควรระวงักคื็อ ขณะท ำกำรปลูกตอ้ง
ใหแ้ผ่นตำอยู่ในแนวทิศเหนือทิศใต ้เพ่ือไม่ใหแ้ผ่นตำถูกแสงแดดมำกจนเกินไป กำรปลูกตอ้งอดัดินใหแ้น่นท่ีสุดเท่ำท่ี
จะท ำไดเ้พ่ือให้รำกสัมผสักบัดินมำกท่ีสุด ส่วนกำรปลูกดว้ยตน้ยำงช ำในถุง เป็นวิธีปลูกท่ีช่วยให้ตน้ยำงพำรำมีกำร
เจริญเติบโตอยำ่งสม ่ำเสมอ ลดช่วงระยะเวลำในกำรดูแลรักษำตน้ยำงอ่อนใหส้ั้นลง และสำมำรถกรีดยำงไดเ้ร็วกว่ำกำร
ปลกูดว้ยวิธีอ่ืน 

กำรเตรียมหลุมปลกู เป็นขั้นตอนส ำคญัท่ีจะท ำใหก้ลำ้ยำงพำรำท่ีปลูก  มีควำมเจริญเติบโตไดดี้ตำมท่ีควร
จะเป็น หลุมปลูกท่ีดีจะช่วยเร่งระบบรำกใหพ้ฒันำชอนไชไปตำมดินท่ีเตรียมไว ้  เม่ือระบบรำกมีประสิทธิภำพควำม
เติบโตก็จะดีข้ึน กำรขุดหลุมปลูกโดยใชต้น้กลำ้ยำงพำรำช ำถุงหรือยำงตำเขียวปลูก ขนำดของหลุม กวำ้ง ยำว ลึก 
ประมำณ 50 เซนติเมตร โดยใชจ้อบหรือเสียมขุด กำรปลูกยำงพำรำ ควรจะเร่ิมกำรปลูกในช่วงฤดูกำลท่ีเหมำะสม 
เน่ืองจำกจะท ำให้สะดวกในกำรดูแล โดยเฉพำะช่วงตน้ฤดูฝน เดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม และช่วงเดือนตุลำคม-
ธนัวำคม ของทุกปี 

กำรรองกน้หลุมและกำรกลบหลุม หลงักำรขุดหรือเจำะหลุมและท้ิงตำกดินไวใ้ห้แห้งประมำณ 1-2 
สัปดำห์แลว้ จะตอ้งท ำกำรรองกน้หลุม ดว้ยปุ๋ยร็อคฟอสเฟท ซ่ึงเป็นปุ๋ยท่ีเคล่ือนไหวไดย้ำกเพรำะถูกตรึงดว้ยแร่ธำตุ
ต่ำงๆในดิน  

วิธีกำรรองกน้หลุมและกำรกลบหลุม  
1. ใส่ปุ๋ยร็อคฟอสเฟลงภำยในหลุม ประมำณหลุมละ 1 ก ำมือ  
2. น ำดินชั้นบนท่ีแยกวำงไวบ้นหลุม ถมลงกน้หลุม จะท ำใหดิ้นสูงข้ึนมำประมำณ 25 เซนติเมตร  
3. น ำดินชั้นล่ำงท่ีแยกไวก้ลบทบัหลุมส่วนท่ีเหลือให้สูงกว่ำระดบัดินปกติประมำณ 10 เซนติเมตร 

เน่ืองจำกเวลำมีฝนตกจะท ำใหดิ้นท่ีถมไวย้บุตวัลงอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม  
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กำรปลกูยำงพำรำไม่วำ่จะใชว้สัดุปลกูชนิดใด ภำยหลงัจำกท่ีปลูกไปแลว้ย่อมจะมีจ ำนวนตน้ยำงท่ีอยู่รอด
แตกต่ำงกนั ส่วนจะมีมำกหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยอยำ่ง เช่น ควำมสมบูรณ์ของวดุัท่ีใชป้ลกู สภำพภูมิอำกำศ ควำม
ช ำนำญของผูป้ลกู และผลจำกกำรท ำลำยของโรคและแมลง เป็นตน้ ดงันั้น จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรปลูกซ่อมตน้ยำงท่ีตำยไป 
เพ่ือให้จ ำนวนตน้ยำงท่ีปลูกมีจ ำนวนเท่ำเดิมและไม่มีหลุมว่ำง ซ่ึงจะท ำให้ไดรั้บผลผลิตเต็มท่ีเม่ือถึงเวลำเปิดกรีดยำง   
อีกประกำรหน่ึงส่ิงท่ีจะตอ้งค ำนึงอยู่เสมอในกำรปลูกซ่อมยำงพำรำ ก็คือ กำรเจริญเติบโตท่ีสม ่ำเสมอของตน้ยำงพำรำ
เดิมและตน้ยำงพำรำท่ีปลูกซ่อมใหม่  ในกำรปลูกซ่อมเพ่ือใหไ้ดต้ำมวตัถุประสงคด์งักล่ำวจึงตอ้งพิจำรณำใชว้สัดุปลูก
ซ่อมอย่ำงเหมำะสม กำรท่ีจะใชว้สัดุปลูกชนิดใดตอ้งข้ึนอยู่กบัขนำดของตน้ยำงพำรำในแปลงปลูกในระยะนั้นๆ และ
ช่วงเวลำท่ีจะท ำกำรปลกูซ่อมดว้ย 

กำรปลูกซ่อมหลงักำรปลูกไปแลว้ ตน้กลำ้ยำงพำรำส่วนหน่ึงจะตำยอนัเน่ืองมำจำกสำเหตุต่ำงๆ  เช่น 
หลงัจำกกำรปลูกมำแลว้ฝนไม่ตก โดนโรค แมลง หรือปลวกท ำลำย หรือหำกเป็นกำรปลูกดว้ยยำงตำเขียว อำจมีอตัรำ
กำรรอดประมำณ 70% จึงจ ำเป็นท่ีจะมีกำรปลกูซ่อมดว้ยยำงช ำถุง 

ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีนโยบำยท่ีจะลดกำรใชส้ำรเคมีในกำรก ำจดัวชัพืช โดยก ำหนดใหใ้ชแ้รงงำนคนในกำร
ก ำจดัวชัพืชภำยในสวนยำง  ส ำหรับบริเวณพ้ืนท่ีว่ำงเปล่ำหำกมีกำรใช้สำรเคมีก็ให้ปฏิบติัตำมหลกักำรใชส้ำรเคมีท่ี
ถกูตอ้ง และใชส้ำรเคมีท่ีไม่เกิดกำรตกคำ้ง หรือท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไกลโฟเซต 

กำรใชส้ำรเคมีก ำจดัวชัพืช ก ำหนดใหผู้ป้ฏิบติังำนท ำตำมค ำแนะน ำอยำ่งเคร่งครัด ดงัน้ี 
1. อ่ำนฉลำกก่อนใชส้ำรเคมี  
2. แต่งกำยใหมิ้ดชิดและรัดกุม  
3. ภำชนะบรรจุสำรเคมี เม่ือใชแ้ลว้ใหน้ ำไปท้ิงเป็นขยะอนัตรำย/สำรเคมี และน ำไปก ำจดัใหถ้กูตอ้ง

ต่อไป  
4. ขณะพ่นยำตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ  
5. ท ำควำมสะอำดถงัพ่นยำและอุปกรณ์ทุกคร้ังหลงักำรใชง้ำน 
6. หำ้มสูบบุหร่ี รับประทำนอำหำรขณะพ่นสำรเคมี  
7. อำบน ้ำชำระร่ำงกำยและซกัเส้ือผำ้หลงักำรพ่นสำรเคมีทุกคร้ัง  
8. ระวงัอยำ่ใหส้ำรเคมีเขำ้ปำก ตำ จมกู หรือถกูผิวหนงัและเส้ือผำ้ 

ยำงพำรำท่ีน ำมำปลูกปัจจุบนั เป็นยำงพนัธ์ุดีจ ำเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยเพ่ือเร่งควำมเจริญเติบโตใหไ้ดข้นำดเปิด
กรีดเม่ือถึงก ำหนดเวลำ 6- 7 ปี ปุ๋ยท่ีใชก้บัยำงพำรำมี 2 ชนิดคือปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี สถำบนัวิจยัยำง กรมวิชำกำร
เกษตร แนะน ำใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยเคมีกบัสวนยำงพำรำโดยกำรใชปุ๋้ยส ำเร็จ หรือผสมเองกไ็ด ้ 

แปลงสวนยำงเชียงค ำ ใชวิ้ธีส่งตวัอย่ำงดินไปท ำกำรวิเครำะห์ในห้องปฏิบติักำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
และเม่ือทรำบผลกำรวิเครำะห์ดินแลว้ จึงมำก ำหนดสูตรปุ๋ยท่ีจะน ำไปใส่เพ่ือบ ำรุงตน้ยำง โดยสัง่ซ้ือแม่ปุ๋ยมำท ำกำรผสม
ปุ๋ยใชเ้อง ส ำหรับบำงพ้ืนท่ีท่ีสภำพดินมีปัญหำมำกก็มีกำรใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี เพรำะปุ๋ยอินทรียมี์ประโยชน์ใน
กำรปรับปรุงคุณสมบติัทำงกำยภำพของดินใหดี้ข้ึนและเป็นตวักลำงปรับเปล่ียนสมดุลของธำตุอำหำรพืชในดิน กำรใส่
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ปุ๋ยยำงพำรำหลงัเปิดกรีด ใส่ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 500 กรัมต่อตน้  คร้ังแรกใส่ปุ๋ยในช่วงตน้ฤดูฝนประมำณเดือนเมษำยน-
พฤษภำคม คร้ังท่ีสองในช่วงปลำยฝนประมำณเดือนสิงหำคม-กนัยำยน   

วตัถุประสงคใ์นกำรตดัแต่งก่ิงยำงพำรำ กเ็พ่ือตอ้งกำรใหย้ำงมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงสมบูรณ์  ไดรู้ปทรงท่ี
เหมำะสม ทั้งล  ำตน้และบริเวณทรงพุ่ม กำรตดัแต่งก่ิงบริเวณล ำตน้กลมตรง ไม่มีปุ่มปม ท ำให้ง่ำยต่อกำรกรีดและเพ่ิม
พ้ืนท่ีกำรกรีดใหสู้งข้ึน ส่วกำรแต่งก่ิงบริเวณพุ่มใบใหบ้ำงลง ท ำให้กำรตำ้นทำนลมมีนอ้ย ช่วยท ำใหล้มพดัโกรกไดดี้ 
ลดควำมช้ืนในแปลง และสำมำรถป้องกนักำรเกิดโรครำ โรคเปลือเน่ำไดร้ะดบัหน่ึง และท่ีส ำคญัเม่ือถึงเวลำท่ีจะโค่น
ตน้ยำงเพ่ือปลกูทดแทนใหม่ กส็ำมำรถกรีดยำงหนำ้สูงไดแ้ละจ ำหน่ำยตน้ไมย้ำงพำรำไดร้ำคำดี  

กำรแต่งก่ิงจะตอ้งค ำนึงถึงยอดของตน้ยำงพำรำท่ีเหลือดว้ย เพรำะหำกตดัแต่งก่ิงออกไปมำก ใบยำงพำรำ
ท่ีมีหนำ้ท่ีสงัเครำะห์แสงจะลดนอ้ยลงไปดว้ยท ำใหค้วำมเจริญเติบโตลดนอ้ยลง ปกติจะตดัก่ิงออกแต่ละคร้ังประมำณ 1 
ใน 3 ของเรือนยอด ช่วงเวลำท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรตดัแต่งก่ิง ในปีแรกตดัแต่งไดต้ลอดเวลำ ปีท่ี 2 และ 3 ควร
ด ำเนินกำรเม่ือยำงพำรำเร่ิมชะงกักำรเจริญเติบโตประมำณเดือน ธนัวำคม-มกรำคม  กำรตดัแต่งก่ิง เพ่ือปรับรูปทรงให้
ไดต้ำมก ำหนด จ ำเป็นตอ้งมีท ำทุกระยะเม่ือตรวจพบมีก่ิงงอกออกมำ  

ภัยจำกโรค/ศัตรูยำง ท่ีมกัจะพบในแปลงยำงพำรำ คือ โรคใบยำงพำรำร่วงในช่วงฤดูฝน ท่ีเกิดจำกรำไฟ
ทอป เทอรำ ซ่ึงเกิดกบัยำงพำรำบำงชนิด โรครำด ำท ำลำยท่อน ้ำยำงท ำใหย้ำงพำรำหนำ้แหง้ไม่มีน ้ ำยำงพำรำไหล โรค
รำสีชมพูท่ีก่ิงของยำงพำรำขนำดใหญ่ ในส่วนของเมลงท่ีพบมำก คือ ปลวกกดักินเปลือกรำกท่ีแหง้ ท ำใหเ้กิดช่องว่ำง
ระหวำ่งดินกบัรำกตน้ยำงพำรำท ำใหต้น้ ยำงพำรำเห่ียวตำย ตวัดว้ง หนอนทรำย เพล้ีย หอย สำมำรถก ำจดัโดยใชส้ำรฆ่ำ
แมลง 

กำรป้องกนัและแกไ้ข ตอ้งด ำเนินกำรป้องกนัและแกไ้ขจำกสำเหตุของโรครำนั้น โรคใบร่วงจำกรำไฟทอ
ปเทอรำ ก่อนปลูกจะตอ้งศึกษำจำกแผนท่ีขอบเขตโรคระบำดยำงพำรำก่อนว่ำ เขตพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกนั้นมีกำรระบำดของ
โรคน้ีหรือไม่ หำกมีตอ้งงดปลูกยำงพำรำพนัธ์ุท่ีอ่อนแอต่อโรคน้ี แต่หำกปลูกไปแลว้ วิธีป้องกนัเบ้ืองตน้คือ หยุดกำร
แพร่กระจำยของเช้ือรำชนิดน้ี เช้ือรำชนิดน้ีไม่สำมำรถติดต่อไปทำงอำกำศได ้พำหะของรำชนิดน้ี คือ คน รถยนต ์ท่ีเคย
ผำ่นแปลงท่ีมีรำชนิดน้ีระบำด หรือเคร่ืองมือกรีดยำงพำรำ ท่ีเคยใชก้บัแปลงท่ีมีรำชนิดน้ีมำก่อน ดงันั้น หลงัจำกกำรเกิด
ใบร่วงผ่ำนไปแลว้จะตอ้งปรับปรุงแปลงสวนยำง โดยกำรใส่ปุ๋ยยูเรีย เร่งกำรงอกของใบเพ่ือให้กำรสังเครำะห์แสง
เป็นไปตำมปกติ 

ภัยจำกธรรมชำติ เช่น ฝนตกหนกั ฝนท้ิงช่วงเกิดควำมแหง้แลง้ บำงคร้ังเกิดไฟป่ำลุกลำมเผำไหมต้น้ยำง 
ลมแรงท ำใหต้น้ยำงพำรำโค่นลม้หรือลมพำยหุมุนท ำใหก่ิ้งยำงพำรำหกั  กำรป้องกนัและแกไ้ข  

กำรป้องกันลม ท ำไดต้ั้งแต่ช่วงของกำรปักหลกัหมำยแนวปลูก ท่ีตอ้งสังเกตุดูทิศทำงลมประจ ำถ่ินก่อน 
ทิศทำงกำรปักหลกัหมำยแนวปลูกท่ีเหมำะสม ควรปักหลกัให้แถวท่ีจะปลูกเป็นไปตำมทิศทำงวนัออกเฉียงเหนือ -
ตะวนัตกเฉียงใต ้แต่หำกทิศทำงท่ีจะปักหลกัหมำยปลกูไม่ขนำนกบัขอบแปลง ก็สำมำรถแกไ้ขไดโ้ดยใชทิ้ศทำงท่ีท ำมุม
แหลมกบัแนวลมประจ ำถ่ินใหม้ำกท่ีสุด 

กำรป้องกันไฟไหม้สวนยำงพำรำ ท่ีเกิดจำกควำมแหง้แลง้ในช่วงปลำยปีถึงตน้ปีระหว่ำงเดือนธนัวำคม-
เมษำยน หลกักำรส ำคญัของกำรป้องกนัไฟ คือ กำรลดวชัพืชออกจำกแปลงใหม้ำกท่ีสุด เม่ือมีวชัพืชอยู่ นอ้ยไฟก็ไม่
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เกิดข้ึนในแปลง ประกอบกบักำรท ำแนวป้องกนัไฟ ท่ีท ำไดโ้ดยกำรใชจ้อบถำกวชัพืช กวำดรวมกองกลำง แนวกนัไฟท่ี
จะท ำ ท ำรอบเขตแปลงสวนยำง และท ำแนวยอ่ยในแถวยำงพำรำเพ่ือใหมี้วชัพืชหลงเหลืออยูน่อ้ยท่ีสุด  

สวนยำงพำรำพนัธ์ุดีท่ีให้ผลผลิตสูง จ ำเป็นตอ้งใชวิ้ธีกำรปฏิบติัท่ีถูกตอ้งจึงจะไดผ้ลคุม้ค่ำ กำรเลือกใช้
วิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรเปืดกรีด วิธีกำรกรีด ระบบกรีดและมีดกรีดยำงท่ีถูกตอ้ง สำมำรถท่ีจะรักษำตน้ยำงเพ่ือใหก้รีดได้
นำน แต่ถำ้ใชวิ้ธีกำรกรีดท่ีไม่ถกูตอ้ง นอกจำกจะไดน้ ้ำยำงนอ้ยแลว้ ยงัท ำใหต้น้ยำงเสียหำยเป็นเหตุใหร้ำยไดล้ดนอ้ยลง
ดว้ย 

เม่ือยำงพำรำท่ีปลกูไวมี้อำยุ 6 – 6 ปีคร่ึง ไดท้ ำกำรส ำรวจดูวำ่ยำงพำรำท่ีปลูกไวมี้ขนำดโตท่ีจะท ำกำรกรีด
ยำงไดป้ระมำณร้อยละเท่ำใด โดยกำรวดัขนำดเส้นรอบวงของตน้ยำงท่ีระดบัอก ถำ้มีขนำดตั้งแต่ 50 เซนติเมตรข้ึนไป 
ใหท้ ำเคร่ืองหมำยใหเ้ห็นชดัเจนไวท่ี้ตน้ยำง  กำรเปิดกรีดในปีแรกควรมีจ ำนวนตน้ยำงท่ีไดข้นำดโตเกิน 50 ซม.มำกกว่ำ 
50 % ของจ ำนวนตน้ยำงท่ีปลูกทั้งหมด  และก ำหนดใหก้รีดยำงพำรำหนำ้แรกท่ีระดบัควำมสูง 1.50 เมตร จำกพ้ืนดิน  
หำกมีจ ำนวนตน้ยำงท่ีไดข้นำดเปิดกรีดนอ้ยกว่ำ 50% ก็ใหไ้ปกรีดในปีท่ี 7 ซ่ึงขนำดของตน้ยำงก็จะไดข้นำดมำตรฐำน
สำมำรถเปิดกรีดไดทุ้กตน้ 

ระบบกำรกรีดยำงของแปลงสวนยำงเชียงค ำ ใชร้ะบบกำรกรีด 1/3 ของล ำตน้ กรีดวนัเวน้วนั โดยมีขอ้
ปฏิบติัท่ีผูรั้บเหมำกรีดยำงทุกรำย ตอ้งถือปฏิบติั ดงน้ี 

1) ต ำแหน่งท่ีจะท ำกำรเปิดกรีดยำงพำรำ ปีแรกก ำหนดไวท่ี้ระดบัควำมสูง 1.50 เมตร จำกพ้ืนดิน  
2) กรีดยำงจำกซำ้ยบนมำขวำล่ำง ใหมี้ควำมลำดเอียงของหนำ้กรีด ประมำณ 35 องศำ ก่อนเปิดกรีด

จะตอ้งท ำรอยขีด หนำ้หลงั เพ่ือไม่ใหห้นำ้กรีดล ้ำไปดำ้นหน่ึงดำ้นใด และน ำลวดรับถว้ยยำงมำผกูไวต้ ่ำจำกหนำ้กรีด
ประมำณ 6 - 8 น้ิว ในร่องรอยขีดดำ้นหนำ้ต ่ำกว่ำหนำ้กรีดประมำณ 4 น้ิว และใหปั้กล้ินยำงเพ่ือรับน ้ำยำงลงจอกรับน ้ำ
ยำง 

3) กำรกรีดยำงแต่ละคร้ัง ตอ้งสูญเสียเปลือกนอ้ยท่ีสุด ไม่เกินคร้ังละ 2-3 มิลลิเมตร ในหน่ึงเดือนสูญเสีย
เปลือกไม่เกิน 3 ซ.ม. 

4) กรีดยำงทุกวนัท่ีฝนไม่ตกระหว่ำงเวลำ 02.00 - 05.00 น. เร่ิมเก็บน ้ำยำง 06.00 - 08.00 น. วนัไหนกรีด
ยำงไม่ไดใ้หแ้จง้ผูค้วบคุมแปลงทรำบ กำรเปิดกรีดยำงสัปดำห์แรก ใหห้งำยถว้ยรับน ้ำยำงไวเ้พ่ือท ำเศษยำง  เม่ือน ้ำยำง
เร่ิมไหลดีแลว้จึงเก็บน ้ำยำงสดส่งจุดชัง่ และหลงัจำกกำรเก็บน ้ำยำงแต่ละคร้ัง ใหค้ว  ่ำถว้ยไวท่ี้ลวดรับน ้ำยำง แมจ้ะมีน ้ำ
ยำงไหลอยู่ก็ตำม เพ่ือป้องกนักรดในอำกำศหรือกรดท่ีมำพร้อมน ้ ำฝนไปตกคำ้งอยู่ในถว้ยยำง ซ่ึงจะท ำให้ถว้ยยำง
สกปรกท ำใหน้ ้ำยำงท่ีกรีดวนัต่อไปแขง็ตวัในถว้ยได ้

5) ไม่กรีดยำงในวนัท่ีฝนตกจนหนำ้กรีดเปียกช้ืน 
6) เศษยำงทุกประเภทเป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนใหร้วบรวมส่งบริษทัฯ 
7) ผูรั้บเหมำกรีดยำงตอ้งทำยำป้องกนัเช้ือรำผสมดิน ในหนำ้กรีดท่ีผำ่นมำแลว้ทุกเดือน 
8) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรกรีดยำงอนัไดแ้ก่ มีดกรีดยำง เคร่ืองใหแ้สงสวำ่งในเวลำกลำงคืน ถงัเก็บรวบรวม

น ้ำยำงสด เป็นอุปกรณ์ท่ีผูรั้บเหมำกรีดกรีดยำงตอ้งดูแลบ ำรุงรักษำดว้ยตนเอง 
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  เม่ือกรีดยำงแลว้ น ้ ำยำงก็จะไหลไปตำมรอยท่ีท ำไวผ้่ำนล้ินรองน ้ ำยำงและไหลลงถว้ยรองรับน ้ำยำงใน
ท่ีสุด ภำยหลงัจำกกรีดยำงไปแลว้ประมำณ 3 ชัว่โมง ส่วนมำกน ้ำยำงก็จะหยุดไหลก็จะเร่ิมเก็บน ้ำยำงได ้ซ่ึงผูเ้ก็บน ้ำยำง
โดยปกติจะเป็นคนเดียวกบัคนกรีดยำง จะถือถงัหูห้ิวไปเก็บน ้ำยำง เก็บน ้ำยำงในถว้ยแลว้เทลงไปในถงัท่ีถือ หลงัเทน ้ ำ
ยำงจำกถว้ยก็จะใชไ้มป้ำดน ้ำยำง กวำดน ้ ำยำงออกจำกถว้ยใหห้มด แลว้น ำถว้ยไปเก็บคว  ่ำไวบ้นห่วงลวดท่ี เพ่ือไม่ให้
ถว้ยสกปรก และป้องกนัฝุ่ นละอองตกลงไปในถว้ย  

น ้ำยำงสดท่ีเกบ็ไดจ้ะถกูบรรจุลงในถงัขนำด 50 ลิตร ท่ีมีแอมโมเนียบรรจุไวท่ี้กน้ถงัเพ่ือป้องกนัไม่ใหน้ ้ ำ
ยำงจบัตวัแข็ง  และเม่ือเก็บน ้ำยำงจนหมดแลว้ก็ล  ำเลียงไปส่งยงัลำนชัง่น ้ ำหนกัโดยผูรั้บเหมำกรีดยำงเป็นผูข้นยำ้ยไป
ดว้ยตวัเอง  หวัหนำ้แปลงหรือผูท่ี้หวัหนำ้แปลงมอบหมำยจะท ำกำรสุ่มตวัอยำ่งน ้ำยำงสดของผูรั้บเหมำกรีดยำงแต่ละรำย  
เพ่ือส่งไปตรวจหำค่ำเปอร์เซนต์น ้ ำหนกัยำงแหง้ (Dry Rubber Content : DRC) ท่ีหอ้งปฏิบติักำร ต่อจำกนั้นหวัหนำ้
แปลงก็บนัทึกน ้ ำหนกัน ้ ำยำงสดของผูรั้บเหมำกรีดยำงแต่ละคนลงในแบบฟอร์ม และน ำส่งแผนกบญัชีฯพร้อมกบั
แผ่นสลิปท่ีแสดงตวัเลขน ้ำหนกั และเม่ือไดค่้ำเปอร์เซนต์น ้ ำหนกัยำงแหง้ออกมำ แผนกบญัชีฯก็จะน ำไปใชค้ ำนวณหำ
ค่ำน ้ำหนกัยำงแหง้ และค ำนวณค่ำตอบแทนใหก้บัผูรั้บเหมำกรีดยำงต่อไป 

 

 
 
 

บันทกึขอ้มลูน ้ำหนักน ้ำยำงสด,น ้ำหนักยำงแหง้,คำ่ DRC, น ้ำหนักยำงแหง้เป็น กรัม/ตน้/ครัง้กรดี ของผูร้ับเหมำกรดียำงทกุรำย >  

จัดท ำสรปุรำยงำนผลผลติยำงประจ ำวัน > จัดท ำรำยงำนผลผลติยำงประจ ำเดอืน > ตำรำงสรปุผลผลติยำงตำมทีผู่บ้รหิำรก ำหนด 

 พนักงำนตรวจหำเปอรเ์ซนตน์ ้ำหนักยำงแหง้ (Dry Rubber Content:DRC) ทีห่อ้งปฏบัิตกิำร > รำยงำนผลกำรตรวจหำคำ่ DRC 
ใหส้ ำนักงำนฯทกุวัน > ค ำนวณหำคำ่ตอบแทนเพือ่จ่ำยให ้ผูร้ับเหมำกรดียำง 

   จดุช ัง่น า้หนกัน า้ยางสด : กรองน ้ำยำงกอ่นชัง่น ้ำหนัก > เก็บน ้ำยำงตวัอยำ่ง > ช ัง่น า้หนกั ดว้ยเครือ่งชัง่ทีส่ำมำรถพมิพน์ ้ำหนักทีช่ัง่ได ้, วนั-
เดอืน-ปีทีช่ัง่ , เวลำทีช่ัง่ , น ้ำหนักน ้ำยำงสทุธทิีห่กัน ้ำหนักถงัเปลำ่ออกไป > บรรจลุงถงัขนำด 200 ลติร > ขนสง่ไปโรงงำน(แปรรปูเป็นน ้ำยำง
ขน้) โดยรถบรรทกุของบรษัิทฯ > หวัหนำ้แปลงบนัทกึขอ้มลูน ้ำหนักน ้ำยำงสดทีช่ัง่ไดใ้นแบบฟอรม์รำยงำนน ้ำหนักยำงสด สง่ส ำนักงำนฯทกุวนั 

น ้ำยำงสดจำกแปลงสวนยำงทีเ่ชยีงค ำ จะสง่เขำ้โรงงำนอำทติยล์ะ  2 ครัง้ 

กรดียำงเสร็จพกั 1 ชัว่โมง แลว้เก็บรวบรวมน ้ำยำงบรรจลุงในถงัขนำด 
50 ลติร > ขนยำ้ยไปไวท้ีจ่ดุนัดเพือ่รอรถของบรษัิทฯ มำบรรทกุไปที่
ลำนชัง่น ้ำหนัก (ในกรณีทีผู่ร้ับเหมำกรดียำงรับจำ้งขนสง่น ้ำยำงดว้ย
ตวัเอง ใหข้นยำ้ยไปทีจ่ดุชัง่น ้ำหนักไดเ้ลยหลงัเก็บน ้ำยำงเสร็จ) 

หวัหนา้แปลง และผูช้ว่ยหวัหนา้แปลงตรวจสงัเกตกุารณ์ 

  ชว่งระหวำ่งเก็บน ้ำยำงและขนยำ้ยน ้ำยำงไปทีจ่ดุชัง่ เพือ่ป้องกนักำร
ลกัโขมยน ้ำยำง 

ข ัน้ตอนการเก็บเกีย่วผลผลติน า้ยางพารา และระบบการควบคมุการขนยา้ยน า้ยางสด 

ผูร้ับเหมำกรดียำง เขำ้กรดียำงในบล็อกกรดียำง 

ในบล็อกทีไ่ดร้ับมอบหมำย(มเีบอรบ์ล็อกก ำกบั) 

หวัหนา้แปลงก าหนดชว่งเวลาเขา้กรดียาง 

เวลำปกต ิ02-05 น. ; ชว่งฤดฝูนอำจเปลีย่นเวลำเขำ้กรดียำงตำมสภำพ
ดนิฟ้ำอำกำศ และตอ้งไดร้ับกำรอนุญำตจิำกหวัหนำ้แปลง 


